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 “Asgari ücret bilimsel veri ve yaklaşımlar temelinde belirlenmelidir” 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 4 Ocak 2017 tarihinde Başbakan Hüseyin 
Özgürgün’ün asgari ücrete yönelik yaptığı açıklamalara yaptığı basın 
açıklamasıyla yanıt verdi. 

“Katıldığı bir televizyon programında Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerinde 
olması için bir çalışma yapıldığını duyurması, ayrıca “İşveren biraz rahatsız olabilir ama bunu halkı düşünerek 
yapacağız” demesi büyük bir talihsizliktir. 

  Ülkemizde asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kamu, işveren ve işçi temsilcilerinin katılımıyla 
belirlenmektedir. Bu komisyon çalışmalarına yeni başlamışken ve ülkemizde son asgari ücret değişikliği 6 ay 
önce yapılmışken, bir önceki artış oranın iki katı kadar yeni bir artış yapılacağının Başbakan tarafından 
söylenmesi, konunun ekonomik veriler yerine popülist yaklaşımlarla ele alındığını göstermektedir. Devletin 
kendi açıkladığı hayat pahalılığı oranının iki kat üzerinde olan böylesi bir artış, zaten zor ekonomik şartlarda ve 
bozuk piyasa koşullarında hayatta kalmaya çalışan binlerce işletmeyi ağır bir yükün altına koyacaktır. Asgari 
ücretteki artışın, diğer maaşlara yansıyacağı, devletin tahsil ettiği bazı harç ve cezanın da asgari ücrete endeksli 
olduğu düşünüldüğünde asıl zor durumda kalacak olanın binlerce küçük işletme olacağı çok net 
görülecektir.Konunun ekonomik boyutu bir yana, Sayın Başbakan’ın “işveren biraz rahatsız olabilir ama bunu 

halkı düşünerek yapacağız” ifadesi her ölçekte binlerce işletmeyi, iş kurmaya çalışan genç girişimcileri, tüm 

fertlerinin içinde çalıştığı sayısız aile şirketini ve esnafı halktan saymadığı anlamını çıkarması sebebiyle kabul 
edilebilir değildir. Ekonominin dinamiklerini gözetmeyen yaklaşımlar ekonomik geleceğimiz üzerindeki en 
büyük tehlikedir. 

  Asgari ücret, özel sektörde uygulanan genel bir ücret olarak değerlendirilmemelidir. Asgari ücret yoğunlukla 
işe yeni başlayan, iş tecrübesi olmayan çalışanlar için taban ücret olarak uygulanmakta, nitelikli ve tecrübeli 
çalışanlar bu taban ücretin üzerinde maaş almaktadır. Ülkemiz, milli gelire oranla en yüksek asgari ücrete 
sahip ülkeler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla asgari ücret bilimsel veri ve yaklaşımlar temelinde 
belirlenmelidir.” 
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Kıbrıs’ta bulunacak bir çözümün yalnız adanın her iki kesimi için değil, başta Türkiye ve Yunanistan olmak üzere tüm bölgeye ekonomik 

yararlar getireceğini söyleyen Toros, çözümle birlikte bölgedeki enerji kaynaklarının en ekonomik şekilde dünya piyasalarına sunulacağını 

ve Doğu Akdeniz’in bir istikrar havzası olma potansiyeli taşıdığını dile getirdi.  Toros yaptığı konuşmada; yıllardır süregelen Kıbrıs 

sorununun ekonomimizi ne denli kötü etkilediğini, müzakerelerde gelinen son aşamayı ve olası bir çözüm durumunda hem adanın hem 

de ekonomimizin nasıl etkileneceği konularına değinerek; “Kıbrıs çözüm projesi sadece iki toplumun eşit siyasi statüye dayalı bir Federal 

yapıda barışmasını sağlamakla kalmayacak, ayni zamanda Türklerle Yunanlıların yıllardır süregelen ihtilaflarını çözmek için  vesile 

olacaktır.” dedi. 

İki Oda işbirliğine hazır  
Türk Japon Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Odamızı ziyaret etti. 
Başkan Fikri Toros ile yaptıkları görüşmede; iki odanın potansiyel iş alanları konusunda işbirliğinin geliştirilmesi yönünde görüş 
alışverişinde bulundular. 3 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede; özellikle Japon sermayesinin KKTC'de gayrimenkul, turizm, 
deniz ürünleri üretimi, enerji, inovasyon ve altyapı projelerinde yatırımlar yapabileceği konusunda Fikri Toros önerilerde bulundu. 
 

“Liman turizme kazandırılmalı” 
Oda Başkan Vekili Mustafa Genç, yeterli yatırım yapılmaması nedeniyle sürekli 
sorunlarla gündeme gelen Mağusa Limanı’ndaki ticari faaliyetlerin şehir dışına 
taşınarak, limanın halkın denizle buluştuğu bir turizm limanına dönüştürülmesi 
gerektiğine dikkat çekti. Genç, konuya ilişkin Kıbrıs Gazetesi’ne röportaj verdi.  
 

                                                                                     

 

“Bilişim Teknolojileri Alanında Fikirlerinle Gel, Hayallerin Gerçek Olsun” 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın başlatmış olduğu ve girişimciliğin ülkemizdeki öncü isimlerinin bir araya geldiği bilişim fikirleri yarışması ön 
başvuruları 8 Mayıs 2017 tarihine kadar devam etmektedir.. KKTCELL ve TEB tarafından da finansal olarak desteklenen yarışma sonunda 
kazanan ilk üç yarışmacıya ödüller verilecektir. Detaylı bilgi ve başvuru ktto.net internet sitesinden takip edilebilir.  
 

 

 

Oda Başkanı Fikri Toros, 4 Ocak 2017 tarihinde Girne Liman Rotary Kulübü'nde 
'Ekonominin Çözüm Sürecindeki Rolü' konulu bir konuşma gerçekleştirdi. 

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkan Vekili Mustafa Genç, 
Gazimağusa’da herkesin kentin tarihi dokusuna ve limana 
hayranlık duymasına rağmen bu önemli iki değerin gerçek 
değerlerini bulamamasından ötürü burukluk yaşadıklarını 
belirtti. 

Mustafa Genç, ülkedeki ticari kapasitenin ve liman trafiğinin 
artmasıyla Mağusa Limanı’ndaki sorunların da arttığını 
belirterek, liman içerisindeki birçok çalışmanın da çağ dışı 
kaldığını söyledi.”  

Haberin devamı için : 
http://www.kibrisgazetesi.com/ekonomi/liman-turizme-
kazandirilmali/10848 

 

http://www.kibrisgazetesi.com/ekonomi/liman-turizme-kazandirilmali/10848
http://www.kibrisgazetesi.com/ekonomi/liman-turizme-kazandirilmali/10848


  

“2017 Gelişim ve Dönüşüm Yılı Olsun” 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 6 Ocak 2017 tarihinde “2016-2018 Yapısal Dönüşüm 
Programı” ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. 

“Kıbrıs Türk halkı ve ekonomisi, yıllardan beri hazırlanan ama uygulanmayan hükümet programları, ekonomik ve mali işbirliği 
programları ve protokolleriyle yaşamaya adeta mahkum edilmiştir. Son olarak mevcut hükümet tarafından imzalanan 2016-2018 
Yapısal Dönüşüm Programı, kamu yönetiminin etkinliği ve verimliliğinin artırılması, finansal sektörün yapısının güçlendirilmesi ve reel 
sektörün rekabet edebilirliğinin arttırılması için yapılması gereken reformları ve eylemleri ortaya koymaktadır. Oysa siyasi irade, bu 
programlarda ortaya konulan yapısal reformları ve politikaları uygulamak yerine geçici çözümler, günübirlik söylem ve uygulamalarla 
ekonomik hayatı durağanlığa itmektedir. 

Örnek vermek gerekirse, elektrikte piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen zam kararı; beyaz plaka uygulaması 
ile ilgili belirsizlik ve kaynağı öngörülmemiş, bütçeye yeni yükler getirerek, mali disiplini bozacak Özelleştirme (Değişiklik) Yasa 
Önerisinin oybirliğiyle onaylanmış olması bu uygulamalardan sadece bazılarıdır. Ülkemizin mevcut mali ve idari yapısı maalesef 
sürdürülebilir değildir. Kaynaklarımızı verimli kullanamamakta, yatırımların önünü açacak düzenlemeleri yapamamaktayız. Bütçemiz 
büyük oranda cari gider ve transferlere ayrılmaktadır. Altyapıya, sağlığa, eğitime ve sürdürülebilir bir çevreye gerekli kaynağı ayıramaz 
durumdayız. Halbuki ülke sorunlarımıza kapsamlı çözüm üretmek hepimizin önceliği olmalıdır. 

Bu bağlamda, 2017 yılında, hükümetten Yapısal Dönüşüm Programına sadakat ve bu kapsamda aşağıdaki çalışmalar üzerinde 
yoğunlaşma bekliyoruz: 

·        E-Devlete geçiş için gerekli olan yasal düzenlemeleri tamamlamak ve kamu hizmetlerinin E-Devlet üzerinden yürütülmesini 
sağlamak; 

·        Kamu yönetiminin etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması amacıyla Kamu Reformu çalışmalarını tamamlamak; 

·        Kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan kamu özel ortaklığı modellerini uygulamak; 

·        İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak. 

·        Enerji arzını çeşitlendirmek ve artık çağdışı kalmış fuel oil ile elektrik üreten santraller yerine ucuz ve alternatif enerji arzı modellerini 
hayata geçirmek; 

KKTC hükümetleri yapısal sorunlardan kaynaklanan sorunlara günlük çözümler üretmeye çalışmak yerine, bu sorunlara kaynaklık eden 
faktörleri ortadan kaldırmalı ve iş yapabilirliğimizi geliştirmelidir. Tersi durumda siyasete olan güven daha da azalacak, sorunlar 
katlanarak büyüyecektir. 

2017 yılının KAYIP BİR YIL yerine, GELİŞİM VE DÖNÜŞÜM YILI olmasını; tüm iş camiasına, çalışanlara, siyasilerimize ve tüm halkımıza 
başarılı bir yıl geçirmelerini dileriz.” 

 

 



  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ocak ayında 
yürüttüğü sosyal medya kampanyası 

kapsamında aşağıdaki görselleri 
paylaşmıştır: 

     
 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ocak ayında sosyal 
sorumluluk kapsamında Nefes’e destek oldu. 

     

 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sağlık 
Bakanlığı’na’na yazı gönderdi. 
Oda, Tütün Ürünlerinin zararlarından korunma ve denetim yasa 
tasarısı hakkında önerilerini sunmak için, 6 Ocak 2017 tarihinde 
Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’na bir yazı göndermiştir. 
 

Odamızın Proje, Eğitim ve Araştırma 
Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan  
"Yönetici Seviyesinde Pazarlama Eğitimi” 
için 9 Ocak tarihinde bir görsel yayınlandı. 

 
 
Oda Başkanı Toros, HK ajansa önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Fikri Toros’un 9 Ocak 2017’de gerçekleştirdiği röportajda çözüm 
sürecine ilişkin önemli açıklamalar yer aldı.  
Cenevre’de başlayacak görüşme sürecinde, farklı görüşleri bir 
yana bırakıp tek yumruk olunması gerektiği ve toplumsal bütünlük 
içinde olunmasına dikkat çekildi. 

 

 

 
 



  

“Fırsat penceresi kaçırılmamalıdır” 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Sanayi ve Ticaret Odası (KEBE), Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin 
(UHCCI) oluşturduğu Lefkoşa Ekonomi Forumu 10 Ocak 2017 tarihinde ortak bir 
basın açıklaması yaptı.  

“Bu açıklama Kıbrıs sorununun çözümü için Cenevre’de gerçekleştirilen görüşmeler ışığında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Sanayi 
ve Ticaret Odası (KEBE), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nin (UHCCI) oluşturduğu 
Lefkoşa Ekonomi Forumu tarafından yapılmıştır. 

Forum, çözüm yönündeki yoğun çalışmaları için Kıbrıslı liderleri tebrik eder ve bu yöndeki ortak hedefleri için çabalarına destek belirtir. 

Forum, Kıbrıs sorununun çözümünün sağlayacağı ekonomik faydalar hakkında sayısız çalışma olduğunun altını çizer ve ilgili ülkelerin 
ekonomik aktörlerinin işbirliği yapmaları suretiyle çözümün bölgedeki ekonomik potansiyelini da artıracağını yeniden vurgular. İşlevsel 
ve işleyebilir bir anlaşma adayı Doğu Akdeniz bölgesi içersinde bir istikrar nüvesi haline dönüştürecektir. 

Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’daki önde gelen iş örgütleri olarak, Kıbrıslı liderlere ve tüm ilgili taraflara Cenevre’deki toplantılarını kapsamlı 
bir çözüm planıyla taçlandırmaları çağrısını yaparız. Fırsat penceresi kaçırılmamalıdır. Ayrıca tüm vatandaşları, politik unsurları, sivil 
toplum örgütlerini, medyayı ve diğer grupları sürece olumlu katkı yapmaya ve başarılı bir sonuç yönünde liderlere destek vermeye davet 
ederiz. Bu yaklaşım çok önemlidir çünkü her iki lider tarafından varılacak siyasi bir uzlaşı, paralel referandumlarla Kıbrıs’taki her iki 
toplumun da onayına sunulacaktır. Kıbrıs sorunu senelerdir uluslararası camianın gündemini meşgul etmekte ve adanın ekonomik 
potansiyelini gerçek anlamda kullanması engellemektedir. Bu yüzden gelecek kuşakları bu yükten kurtarmak amacıyla mümkün olan  
herşeyi yapmak için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Cenevre’de işlevsel ve işleyebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla ellerinden geleni 
yapmak yönünde tüm taraflar tarihi bir sorumluluk taşımaktadırlar. Bu düşüncelerle, Lefkoşa Ekonomi Forumu, oluşturulduğu 2014 
yılından beri yaptığı üzere süreci desteklemek için hazır olduğunu yeniden vurgular.” 

 

  

 

 

 



  

Başkan Fikri Toros, Cenevre'de 
yaşanan süreç ve gelinen aşamalarla 
ilgili değerlendirmelerde bulundu.  
Toros'un, Çözüm Süreci ve çözümün ekonomiye etkilerini 
değerlendirdiği "17.Saat" programı 10 Ocak 2017’de BRT’de 
yayınlanmıştır. Toros programda; Kıbrıs sorununun hâlâ 
devam etmesinin bir sonucu olarak, Kıbrıslı Türk işletmelerin 
yıllardır haksız ekonomik yaptırımlar ve kısıtlamalarla karşı 
karşıya kaldığını dile getiren Toros, “Doğrudan uçuşların 
olmaması ve ticaret, sınırlı uluslararası sermaye yatırımı, 
rekabetçi küresel finansman kaynaklarına sınırlı erişim, bu 
kısıtlamalardan yalnızca birkaçıdır. Çözüm, ekonomimizi tüm 
bu kısıtlamalardan kurtaracak ve böylece sektörlerimizi 
potansiyellerine tam olarak ulaştıracak” şeklinde 
açıklamalarda bulundu. 

 
 

Oda Başkanı Fikri Toros, Çözüm 
Sürecini yakından takip etmek için 
Cenevre’ye gidip orada çeşitli 
temaslarda bulundu. 
9 Ocak 2017 tarihinde Cenevre’ye uçan Toros, 10 Ocak 
tarihinde hem Türk hemde yabancı basından bir çok gazeteye 
ve televizyona röportajlar vererek Çözüm Süreci’ne 
desteklerini belirtti. 

Toros ayrıca, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı 
Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel 
Temsilcisi Elizabeth Spehar ile de görüşerek yaptığı temaslarla 
ilgili hem yerli hemde yabancı basına demeçler verdi. Toros 

ayrıca  İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Türk ve Rum 
tarafından çeşitli siyasi parti temsilcileri ve Güney’den Politis 
Gazete ile de temaslarda bulanarak görüşlerini dile getirdi.  

 

 

Mersin Teknopark Genel Müdürü Özgür 
Durmaz ve beraberindeki heyet 
Odamızı ziyaret ederek Başkan Fikri 
Toros ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
16 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette Genel Müdür 
Durmaz, Mersin Teknopark'ın diğerlerinden çok farklı bir sistemle 
çalıştığını, ARGE Projeleri ile dünyanın heryerine satış 
yapabildiklerini ve Kuzey Kıbrıs'ın da yatırıma müsait bir pazar 
potansiyeli olduğunu belirttiler. Odamızla bir iş birliği protokolü 
kapsamında Kuzey Kıbrıs'ta inovasyon ve teknoloji alanlarında 
yatırım potansiyelleri değerlendirilecektir. 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 18 Ocak 2017 
tarihinde Başbakan Hüseyin Özgürgün’e 
TL’nin değer kaybetmesi hakkında bir 
mektup gönderdi. 
TL'nda devam eden değer kaybı ve ekonomiye olan olumsuz 
yansımaları asgariye indirmek amacıyla alınabilecek önlemler 
çerçevesinde gönderilen mektupta; Oda olarak kısa ve orta vadeli 
alınabilecek önlemler detaylarıyla anlatılmıştır. 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi para birimi olarak 
kullanmakta olduğumuz Türk Lirası’nın başta Amerikan Doları 
olmak üzere yabancı para birimleri karşısındaki değer kayıplarının 
ekonomik durgunluğa ve sabit gelirli yurttaşlarımızın alım gücünde 
ciddi oranda kayıplara neden olduğuna değinilen yazıda, içinde 
bulunulan ekonomik ve siyasi durumun bu gelişmeler karşısında 
müdahale olanaklarını kısıtladığına da vurgu yapıldı. 

 



  

MÜSİAD Kıbrıs Başkanı Okyay Sadıkoğlu ve Adana Genç MÜSİAD ekibi, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Fikri Toros'u ziyaret etti. 
Sadıkoğlu 20 Ocak 2017’de gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın bir çatı kuruluşu olduğunu ve kendilerini burada 
evlerinde hissettiklerini söyledi. Adana Genç MÜSİAD ekibini tanıtan Sadıkoğlu, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye 
yaptıklarını vurguladı. 

KTTO Başkanı Fikri Toros da, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ve genç girişimcilerin bu dinamik yapısından çok etkilendiğini söyledi. 
Hem Türkiye'de hem de KKTC'de ekonomik olarak zor bir süreçten geçildiğine vurgu yapan Toros, rasyonel tecrübelerin sosyal ve ekonomik 
olarak zorlayıcı dönemlerde kazanıldığının altını çizdi. Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimini kınayan Toros, 
yaşanılan acıları ülke olarak paylaştığımızı vurgulayarak "Acınız acımızdır" dedi. 

Tüm bu şartlar altında, KKTC'nin 54 yıldır devam eden Kıbrıs sorununun sonuna gelindiğine vurgu yapan Fikri Toros, bu süreçte Türkiye'nin 
verdiği desteğin çok büyük önem taşıdığını ve bu şartlar doğrultusunda KKTC'ye yapılacak yatırımların olası bir çözüm durumunda kat ve kat 
değerleneceği dile getirdi. 

 

    

 

Oda Başkanı Toros, 25 Ocak 2017 tarihinde Kıbrıs TV’ye konuk oldu.  
Kıbrıs TV Haber Müdürü Pnar Gözek Dervişağa tarafından hazırlanıp sunulan Teleskop programına konuk olan Toros, ekonomiye ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Çözüm sürecinin de konuşulduğu programda, olası bir çözüm durumunda ekonomimizin ve iş dünyasının 
bundan nasıl etkileneceği konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. 

 

  
 

 

https://www.facebook.com/fikri.toros


 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Genel Sekreteri Enzo Quattrociocche ve 
beraberindeki heyet Odamızı ziyaret ederek Başkan Fikri Toros ile görüştü. 
26 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede, 2014 yılından itibaren Odamız ve 'Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın işbirliğinin 
başladığından bahsedildi. İşbirliğinin başladığı tarihten 2016 yılına kadar Kıbrıs iş dünyasına yaptıkları katkılardan söz eden heyet, 
Kuzey Kıbrıs'ta 9 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirecekleri Genel Kurul toplantısında Odamız ile işbirliği yapmak istediklerini belirttiler. 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 31 Ocak 2017 tarihinde ‘Aralık Ayı Faaliyet Raporu’nu 
yayınlamıştır.  
Yayınlanan raporda Oda’nın Aralık ayı boyunca gerçekleştirdiği tüm faaliyetlere detaylarıyla yer verilmiştir.  

Rapora; http://www.ktto.net/2016-yili-aralik-ayi-faaliyet-raporu/ linkinden ulaşabilirsiniz.  

 

 

 

http://www.ktto.net/2016-yili-aralik-ayi-faaliyet-raporu/

