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“Kamu ve özel sektör çalışanlarının mesai saatleri uyumlu 
olmalıdır” 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 16 Şubat 2017 tarihinde kamuda mesai 
saatlerinin değiştirilmesi hususunda basın açıklaması yaptı. 

 “Kamunun çalışma saatleri, uzun yıllardan beri tartışılmakta ve bu tartışma kamusal hizmetlerin 
verimliliğinin ve kalitesinin yanı sıra, kamu personelinin diğer toplum kesimleri ile olan ilişkilerini da 
olumsuz yönde etkilemektediriİktisadi faaliyetlerin ihtiyacına göre düzenlenmemiş çalışma saatleri, 
kamusal kurumlardanalınan hizmetlerin kalitesini doğrudan olumsuz etkilemektedir. İlavaten, kamu 
personelinin ikinci iş yapması gibi, diğer konular ile   de yakından  ilişkisi  olduğu açık bir şekilde 
görülmüştür. Söz konusu  tartışmalarından kaynaklanan  çeşitli toplum kesimleri arasındaki fikir 
ayrılığının sona erdirilebilmesi için kamuile özel sektör çalışanlarının mesai saatleri arasında bir uyum 
olması gerektiği açıktır. Böyle bir uyum oluştuğu takdirde, toplumsal barış sağlanırken, çalışma 
hayatından da daha üst düzeyde verim alınabilecektir. 

Son günlerde, hükümet ile sendikalar arasında gerçekleştirilen görüşmeleri bu prensipler ışığında 
değerlendirerek, kamu çalışma saatlerinin sekiz saatlik iş günü ve makul bir süre öğle arası olacak 
şekilde özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurgular; bu tartışmanın 
uzatılmayarak yeni çalışma saatlerinin öngörüldüğü gibi 1 Mart 2017 tarihinde uygulamaya gireceği 
şekilde sonlandırılmasını isteğini kamuoyu ve ilgililerle paylaşmayı bir görev sayarız.” 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 
 
Kamu mesai 
çalışma saatleri ile 
iligli basın 
açıklaması yapıldı. 
 
 
Lefkoşa Türk 
Belediyesi’ne 
Kanalizasyon 
Tüzüğü konusunda 
bir yazı gönderildi. 
 
 
Sağlık Bakanlığı’na 
Tütün Ürünlerinin 
Zararlarından 
Korunma ve 
Denetim Yasa 
Tasarısı ile ilgili yazı 
gönderildi. 
 
 
Odamız bünyesinde 
Şubat ayında iki 
eğitim düzenlendi. 
 
Başbakan 
Yardımcısı ve 
Maliye Bakanı 
Serdar Denktaş’a, 
dövizin yükselmesi 
ve ekonomik 
durgunluğa ilişkin 
alınması gereken 
önlemler ile ilgili bir 
yazı gönderildi. 
 
 
Odamız ve KEBE, 
DİSİ’ye bir ziyarette 
bulunmuştur. 

 
 
Euronews ile 
röportaj 
gerçekleştirdi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ktto.net/kamu-ve-ozel-sektor-calisanlarinin-mesai-saatleri-uyumlu-olmalidir/
http://www.ktto.net/kamu-ve-ozel-sektor-calisanlarinin-mesai-saatleri-uyumlu-olmalidir/
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Sağlık Bakanlığı tarafından Odamız ile paylaşılıp görüş istenen yazının ardından, Tütün Ürünlerinin Zararlarından 
Korunma ve Denetim Yasa Tasarısı üzerine Oda görüş ve önerileri içeren bir yazı Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmıştır. 
 
 

3 Şubat 2017 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi’ne Kanalizasyon 
Tüzüğü konusunda bir yazı göndermiştir. 
Lefkoşa Türk Belediyesi Kanalizasyon Tüzüğü’nde değişiklik yapılmasına dair Odamızın görüş ve önerileri LTB’ye 
sunulmuştur. Tüzükle yapılmak istenilen değişiklik ile kanalizasyon bağlantı ücretlerinde artışlar öngörülmektedir. Odamız, 
bu konu ile ilgili görüşlerini Lefkoşa Türk Belediyesi ile paylaşmıştır.  
 

 

Piyasalar ve Kriz Yönetimi Eğitimi, Odamız bünyesinde 
gerçekleştirildi.  
Eğitmen Yenal Süreç ile 4 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen eğitimde; daralan pazarlar, artan rekabet, teknoloji ve 
hızla değişen pazarlama stratejileri hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı eğitimde, ekonomik dalgalanmalardan 
etkilenmeden iş yerinin nasıl zor dönemlerden çıkabileceği ve iş yerinin rekabet edebilirliğini hangi yolları takip ederek 
kaybetmeyeceği detaylarıyla aktarıldı. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Şubat 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na Tütün Ürünlerinin 
Zararlarından Korunma ve Denetim Yasa Tasarısı ile ilgili bir yazı 

göndermiştir. 
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Euronews muhabiri Valerie Gauriat, Odamızı ziyaret ederek Başkan 
Fikri Toros ve YK Üyesi Ozan Dağlı ile bir röportaj gerçekleştirdi. 

7 Şubat 2017’de Oda da gerçekleştirilen röportaj, Euronews muhabiri 
Valerie Gauriat, tarafından gerçekleştirildi. 

Röportaj kapsamında; "Kıbrıs Türk ekonomisi, mevcut siyasi koşullarda ekonominin önündeki engeller ve zorluklar, Kıbrıs 
Çözüm sürecindee ekonominin rolü ve çözümün ekonomik getirileri" konuları temel hatlarıyla konuşulmuştur. Röportaj, 
24 Şubat 2017 saat 22.40'ta Euronews'de yayınlanmıştır. 

 

 

 

 

Oda Başkanı Fikri Toros, Genç Tv'de yayınlanan “Basın Odası” programına 
konuk oldu. 
8 Şubat 2017 tarihinde canlı olarak yayınlanan programda; ülkedeki ekonomik durum, 
dövizdeki dalgalanmalar, TL'nin değer kaybı,  kısa, orta ve uzun vadede alınabilecek önlemler 
konuşuldu. 
 

Toros programda; “Döviz kayıplarının yaşama yansıması önemlidir. Yatırım ikliminin oluşması gerekiyor. Kamu reformu 
yapabilecek bir hükümete ihtiyaç var. Bize göre radikal politikalara ve, bunların hayata geçmesi için güçlü bir siyasi 
iradeye ihtiyaç var. Azınlık hükümeti ile dönüşüm elde etmek mümkün değil. Sayısal kırılganlığı olan bir hükümetin 
dönüşüm yapması kolay değil. Bunu eleştirmek için değil, empati yaparak söylüyorum. 
Bizim gıda ve tarım ürünlerimize AB standardı olmadığı için güven az. Bu kısır döngüden çıkmak için toplumsal 
konsensüsle, güçlü bir siyasi iradeye ihtiyaç var. Erken seçim eğer değerlendirilirse dönüşüm için potansiyel fırsattır” 
dedi. 
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Oda, 9 Şubat 2017 tarihinde Başbakan 
Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar 
Denktaş’a, dövizin yükselmesi ve 
ekonomik durgunluğa ilişkin alınması 
gereken önlemler ile ilgili bir yazı 
göndermiştir.  
Yazıda; TL’nin değer kaybı ve dövizin yükselmesinden 
kaynaklanan ekonomik durgunluğun aşılabilmesi için alınması 
gereken önlemler paylaşılmış ve konuya ilişkin aşağıdaki 
öneriler sunulmuştur. 
 
Kısa Vadeli Öneriler 
1.Kamuda doğrudan katıldığı tüm ekonomik faaliyetlerin TL ile 
hesaplanması ve piyasadaki işlemlerin de TL bazında 
yapılmasının teşvik edilmesi. 
2.Döviz kuru sabitlemesi 
3.İhale bedellerinin peşin ödenmesi 
4.KDV ve ithalatta alınan stopaj oranlarının yeniden 
düzenlenmesi 
5.Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi 
6.Mahsuplaşma ve iade uygulamaları 
7.Devlet kaynaklı yatırımlara hız verilmesi 
8.Yapısal Dönüşüm Programı’nun uygulanması 
9.Turizm desteklerinin artırılması 
10.Reel Sektör Kredi Destek Programlarının artırılması 
11.Yatırımların hızlandırılması 
 
Orta Vadeli Önlemler 
1.Kamu özel ortaklığı modelinin uygulanması 
2.Kamu reformu 
 
 

Odamız; 11 Şubat 2017 tarihinde 
“Perakende Satış ve Pazarlama Eğitimi” 
gerçekleştirildi. 

Eğitmen Vildan Esenyel tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 
satış ve pazarlama teknikleri, müşteri ilişkileri, etkin dinleme 
ve empatinin satışa etkisi, perakende satıcısı için satış 
psikolojisi ve ikna yöntemleri, ve müşteri hizmetlerinin 

önemine vurgu yapıldı. 

 

 
 
 
 

Oda Başkanı Toros Kanal T’de“Açık 
Oturum” programına katıldı. 
22 Şubat 2017 tarihinde Dilek Kırıcı’nın Kanal T’de 
hazırlamış olduğuprogramda Toros, TL’nin değer kaybı ve 
dövizin yükselişinin ekonomiye olumsuz etkilerinden, oluşan 
ekonomik zorluklardan iş dünyasının ne gibi önlemler alarak 
korunabileceğinden, hükümet nezdinde Odamızın yaptığı 
girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
 

 
 
 

İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ile 
ortaklaşa gerçekleştirdiğiniz eğitim 
duyurusu üyelerimizle paylaşıldı.  
 
22 Şubat 2017 tarihinde "Başarılı Bir İş Yaşamı için 
Beceriler" eğitimi düzenlendi. Eğitim 25 Şubat Cumartesi 
günü Odamızda yapılmıştır. 
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 KTTO ve KEBE, “Leading by Example” Projesi kapsamında, DİSİ ile 
görüşerek, Kıbrıs’ta çözüme katkı koyabilmek görüş alışverişinde 
bulundu. 
22 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede DİSİ, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO) ve Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) yetkilileriyle bir 
araya gelerek Kıbrıs sorunu ve ekonomi konularını görüştü.  

Görüşme de Odaların diyaloğun yeniden başlaması çabalarına katkı koyması arzusu dile getirildi. 

Odalar arasında son yıllarda ekonomi konularında karşılıklı güvenin yaratılması alanında çalışmalar olduğuna işaret 

edilerek bu konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 
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Oda Başkanı Fikri Toros, DAÜ Kariyer Günleri'nin ilk gününde açılış 
konuşması yapmıştır. 

27 Şubat 2017’de gerçekleştirilen açılış konuşmasında Toros, öğrencilere kariyer 
planlamalarında önemli rol oynayacak noktalara değindi. 

 

 Söz konusu etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Toros, öğrencilere kariyer planlarını 
oluşturmada yardımcı olmaya çalışacaklarını vurguladı. Toros, öğrencilere seslenerek “Kariyer Haftası süresince elde 
edeceğiniz tecrübeler gelecekte kariyer planınızı oluşturmada büyük rol oynayacaktır. Kariyerinizi oluştururken en yüksek 
verimi gösterebileceğiniz mesleği seçin.” tavsiyelerinde bulundu. Toros, kariyer planını oluştururken sadece ideal ve hayaller 
doğrultusunda ilerlememelerini, aynı zamanda çevreye ve ihtiyaçlara da odaklanmaları gerektiğini belirtti. 

Toros yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk özel sektörü adına DAÜ’de olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. 

 

 
 
 

 


