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ZĐYARET- KONFERANS - SEM ĐNER – FORUM – TOPLANTI  

 
1. Lefko şa Türk Belediyesi Ba şkanı Mehmet Harmancı’ya Ziyaret – 2 Ocak 2015  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri LTB Başkanı Mehmet Harmacı’yı ziyaret ederek bazı belediye hizmetlerindeki 
artış konusunda Oda’nın görüşünü paylaştı. Oda yetkilileri yapısal sorunların zamla çözülemeyeceğini söyleyerek 
alınması gereken önemlerle ilgili görüş sundu. 

 

2. AB Koordinasyon Merkezi Uzmanı Đzge Arısal Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı ilgilli K TTO 
Meclis üyelerine bilgilendirme sunumu yaptı. 6 Ocak  2015 

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na” ilişkin bilgilendirme sunumu 6 Ocak 2015, Salı akşamı saat 18:30’da KTTO 
Konferans salonunda AB Koordinasyon Merkezi Uzmanı Đzge Arısal tarafından gerçekleştirildi.  

 

3. Ülkesel Fiziki Plan Toplantısı – 7 Ocak 2015 – K TĐMB Salonu  

Ülkesel Fiziki Plan ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmak üzere Kıbrıs Türk Đnşaat Müteahhitleri Birliği tarafından 
organize edilen toplantıya KTTO Başkanı, bazı Yönetim Kurulu ve Meclis üyesi de katıldı.  

 
 
 

4. Sibel Siber Ziyaret – 16 Ocak 2015 – 18:00  

Cumhurbaşkanı Adayı ve KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel 
Siber ve beraberindeki heyet 16 Ocak 2015 Cuma akşamı KTTO 
yetkilileri ile biraraya gelerek projelerini anlattı, fikir alışverişinde 
bulundu. 

 

 

 

5. TC- KKTC Ortak Ekonomi Komitesi Toplantısı 20 - 21 Ocak 2015 tarihlerinde Ekonomi 
Bakanlı ğı tarafından düzenlendi.  

Sözkonusu toplantılara KTTO adına Genel Sekreter Aysun Önet Đleri katıldı. KKTC Ekonomi Bakanlığı 
Koordinatörü Orçun Kamalı’nın da katılmış olduğu ve KTTO tarafından organize edilen öğle yemeği 21 Ocak 
tarihinde Deepblue Restaurant’da gerçekleştirildi. 

 

 
6. Leading by Example proje ekibi Lefko şa’nın her iki 

belediyesinin temsilcileri ile görü ştü.   22 Ocak 2015 
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 Leading by Example projesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan “ Nicosia Ring Tour” aktivitesi için iki 
toplumun Belediye temsilcileri ile biraraya gelindi. 

 

 

 

 
 
7. Leading by Example Proje ekibi Sosyal Medya E ğitimi 

aldı– 23 Ocak 2015 

Leading by Example Proje Müdürü Umut Vehit ve Proje Asistanı 
Şaziye Altuner 23 Ocak 2015 tarihinde Home for Cooperation’da 
gerçekleştirilen Sosyal Medya eğitimine katıldı. 

 
 

 

8. AB Komisyonu Bölgesel Politikadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Popens Ziyareti – 
23 Ocak 2015  

AB Komisyonu Bölgesel Politikadan Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Normunds Popens, Kıbrıs Türk Masası Şefi 
Michale Di Bucci ve beraberindeki heyet 23 Ocak 2015 
Cuma günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros 
ve KTTO Yönetim Kurulu üyeleriyle biraraya geldi. 

 

 

9. Doğu Akdeniz Belediyeler Birli ği Ziyaret – 23 Ocak 2015  

Adana- Çukurova Belediyesi ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği 
Başkanı Soner Çetin ve beraberindeki 23 kişilik heyet KTTO’ya 
ziyarette bulunarak Odanın faaliyetleri ve Kıbrıs ekonomis hakkında 
KTTO Başkanı Fikri Toros tarafından bilgilendirildiler. 

 

 

 

10. Türkiye Dostluk Kulüpleri Platformu 
Ziyaret – 26 Ocak 2015  

 



4 

 

Platform temsilcilerinden oluşan bir heyet 26 Ocak 2015 tarihinde KTTO’ya ziyarette bulunmuş ve genelde Kıbrıs 
ekonomisi özelde ise Odanın yürütmekte olduğu  faaliyetler ve projeler hakkında bilgilendirilmişlerdir. 

 
 
 

11.  KTTO – KTSO Ortak Komite toplantısı gerçekle ştirildi- 29 Ocak 2015 

KTTO-KTSO Ortak Komite toplantısı 29 Ocak Perşembe günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekleştirildi. 
Toplantıya her iki Odanın komitede görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili personeli katıldı. Komite bir sonraki 
toplantısını 12 Şubat 2015, Perşembe günü gerçekleştirecek. 

 

12. Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Siyasi parti ler ara bölgede toplandı – 30 Ocak 2015 

Ledra Palace Otel konferans salonunda 
özel gündemle toplanan partiler  Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Rum 
tarafını temsilen Kıbrıs Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (KEBE) işbirliği çalışmaları 
hakkındaki sunumunu izledi ve konu 
hakkındaki görüşlerini paylaştı. 
Toplantıya KTTO Başkanı Fikri Toros, 
Rum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı 
Phidias Pilides ve KTTO Genel Sekreter 

Yardımcısı Kemal Baykallı da katıldı. Toplantıya KKTC’deki partileri temsilen CTP-BG’den Muhittin Özsağlam, 
DP-UG’den Serhat Kotak, UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu, TDP’den Bülent Evre ve Deniz Birinci, YKP’den Alpay 
Durduran, Oğuz Ese ve Murat Kanatlı, KSP’den Mehmet Birinci katıldı.  

 
 
13. Arıcılar Birli ği ile toplantı – 30 Ocak 2015 

Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu ve beraberindeki YK üyeleri ile birlikte KTTO Başkanı, Yönetim Kurulu ve 
ilgili personel ile biraraya geldi. 
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14.  Enerji Komitesi ilk toplantısını gerçekle ştirdi – 3 Şubat 2015 

Günay Çerkez, Aziz Limasollu, Mustafa Genç,  Necdet Ergün ve ilgili Oda personelinden oluşan Enerji 
Komitesi ilk toplantısını 3 Şubat 2015 tarihinde KTTO toplantı salonunda gerçekleştirdi. 

 

 

15. Lefko şa Ekonomi Forumu 
Atina’da toplandı – 4 Şubat 2015 

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, Yunanistan Odalar Birliği ve 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 
oluşturulan Lefkoşa Ekonomi Forumu, üçüncü 
toplantısını bugün Atina’da yaptı. Forum, 
gündemdeki konuların tartışılması ve sonuç 
bildirgesinin yayınlanması ile sona erdi. 

 

 

  



6 

 

BASIN AÇIKLAMALARI  

 

- KTTO Charlie Hebdo mizah dergisine yapılan saldırıy ı kınadı – 8 Ocak 2015 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, üyeleri ve Yönetim Kurulu adına, Mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Paris’teki ofisine 
dün düzenlenen insanlık dışı terörist saldırısını kınadığına yönelik mektubu Fransız Büyükelçisi Florent’e gönderdi. 
 
Toros göndermiş olduğu mektupta, sözkonusu saldırıdan duyduğu derin üzüntüyü dile getirirken, yaşanan olayı barbarca ve haksız 
bulmanın yanısıra özgürlük ve demokratik değerlere de yapılmış bir saldırı olarak nitelendirdi ve yapılan bu saldırının hepimize 
yapılmış olduğunu vurguladı. 
 
Fransa halkına karşı yapılmış olan saldırıların karşısında olduğumuzu belirten Toros, teröre karşı mücadelede Fransız halkı ile 
dayanışma içerisinde olduklarını ve liberal toplumlarda bu tür şiddet ve terör saldırıları karşısında demoktarik değerlerimizin ve  
konuşma özgürlüğümüzün kısıtlanamayacağını da belirtti.  
 
EK:  Fransız Büyükelçisi Florent’e gönderilen mektup 
 

 
- Elektrik Tarifelerinin yeniden düzenlenmesi Basın A çıklaması – 9 Ocak 2015  

Elektrik tarifelerini yeniden düzenlemesi ile ilgili tartışmaların uzaması, iş dünyası tarafından hayret ve endişe ile izlenmektedir. Konu 
zam olunca “elini çabuk tutanlar”; ham petrol fiyatları aylarca önce düşüşe geçtiği halde bu düşüşü elektrik ve akaryakıt fiyatlarına 
yansıtmakta geç kalmayı bir kazanç sayıyorlar. 

Kıbrıs Türk ekonomisi, ciddi sorunlarla karşı karşıyadır ve bunlardan biri de yüksek enerji fiyatlarıdır. Ekonomimizin, ham petrol 
fiyatlarında yaşanan düşüşten yararlanarak nefes almasına ihtiyacımız varken, tarifelerin yeniden düzenlenmesi tartışmalarının 
uzaması ve zaman kaybedilmesi kabul edilemezdir. 

12 Haziran 2014’te varili 115 USD olan ham petrol fiyatı 19 Aralık 2014’te 57 USD’a kadar inmişse, bundan yararlanmak Kıbrıs Türk 
ekonomisinin, insanlarının ve hane halkının hakkıdır. Bu süreçte, Sayın Başbakan’ın ham petrol fiyatlarındaki düşüşü elektrik 
fiyatlarına daha etkili bir şekilde yansıtma gayretini elbette anlamlı buluyor ve destekliyoruz. Ne var ki, yeni tariflerin belirlenmesine 
kadar geçecek sürede elektrik bedellerini eski tarife üzerinden tahsil etme açıkgözlüğünü ve , KIBTEK’in mali durumu düzeltmek için 
yakıt maliyeti avantajını tüketicilerin sırtına yükleme gayretini kabul edemeyeceğimizi   tüm ilgililer ve kamuoyu ile paylaşmak 
istiyoruz.  

 

- Toros: “LTB’de Yapısal Önlemler Şart- 8 Ocak 2015 

Fikri Toros başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ederek 
Lefkoşa’daki iş yaşamını ilgilendiren çeşitli konularda Odanın görüşlerini özetleyen bir mektup aktardı ve karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu. 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin içinde bulunduğu sorunlar nedeniyle Sayın Harmancı’nın zor bir görev yürüttüğünün bilinci içerisinde 
olduklarını vurgulayan Toros, bu sorunlardan en çok etkilenen iş yaşamını temsilen Odanın görüşlerini aktarmak istediklerini belirtti. 
Toros, mevcut sıkıntılar nedeniyle iş insanlarının ödediği vergi ve ücretler karşılığı olan hizmeti etkin bir şekilde alamadığını, buna 
karşılık Belediye’nin bazı hizmetlerine yapılan zamların iş yaşamı üzerindeki yükleri de arttırdığını söyledi. 

Toros, Belediye’nin yapısal sorunlarının çözümünün zam yapmak olmadığını, kurumun öncelikle gelir-gider dengesini sağlaması 
gerektiğini; zam yapılacaksa bile bunun yapısal çözüm önerileriyle eş zamanlı olarak uygulamaya sokulması gerektiğini vurguladı. 
Belediyenin bir yandan borçlarla boğuştuğunu ama diğer yandan mevcut yapılanmanın sürdürülebilir olmadığının altını çizen Toros, 
hal böyleyken yapılması öngörülen yeni zamların sadece yeni bir yük olarak iş insanınıa yansıyacağını ama Belediye’nin sorunlarına 
bir çözüm getirmeyeceğini anlattı. Toros yasal engeller nedeniyle verimli ve ihtiyaca uygun bir personel yapılanmasına gidilemiyorsa, 
en azından Belediye’nin yeni gelir getirici faaliyetleri uygulamaya koymasını ve elindeki personeli bu şekilde değerlendirmesi 
gerektiğini söyledi. 

Ziyaret için Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kurumun içinde bulunduğu durum 
hakkında Oda yetkililerine ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu. Sorunların çözümü için tüm kurumlarla işbirliğine ve katkılarına açık 
olduklarını söyleyen Harmancı dünyadaki başka belediyelerden de örnekler vererek, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşabilmesi ve hizmet kalitesini artırmak için çalıştıklarını vurguladı. 
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- Toros’tan Popens’e: "Hellim,Do ğrudan Ticaret,Ye şil Hat ve Uyum Süreci en önemli 

konularımız" – 24 Ocak 2015 

AB Komisyonu Bölgesel Politikadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Normunds Popens, Kıbrıs Türk Masası Şefi Michale Di Bucci 
ve beraberindeki heyet 23 Ocak 2015 Cuma günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve KTTO Yönetim Kurulu üyeleriyle 
biraraya geldi. 

Kıbrıs Türk Masası’nın Genişleme’den, Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü'ne alınmasının ardından yapılan bu ilk ziyarette Fikri 
Toros, KTTO’nun AB ile olan işbirliği hakkında detaylı bir bilgilendirme yaparak, özellikle gündemde olan Doğrudan Ticaret Tüzüğü, 
Hellim'in coğrafi işaret tescili, Uyum Sürecinin hızlandırılması ve Yeşil Hat Tüzüğü kapsamının genişletilmesi gibi konulara ilişkin 
Odanın ivedi beklentilerini aktardı. 

“Doğrudan Ticaret Kıbrıslı Türkleri çözüme hazırlayacak” 

Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün Avrupa vatandaşı olan Kıbrıslı Türklere, AB ile doğrudan ve dolaysız olarak ticaret yapmasının önünü 
açacağını vurgulayan Toros, 2004 yılından bu yana uygulanacağı söz verilmiş fakat maalesef dondurulmuş olarak bekletilen böylesi 
insani ve doğal bir konunun siyasileştirilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin AB ile ticaret yapmasının yalnızca 
ekonomik bir katkı yapmakla kalmayacağını ayni zamanda AB standartlarına ulaşma konusunda herkes için bir motivasyan kaynağı 
ve gereklilik haline geleceğini vurguladı. Toros, Doğrudan Ticaret’in aslında Kıbrıslı Türkleri çözüme hazırlayacak araçların birisi 
olacağını anlattı.  

 "Ticari araçlar ve işlenmiş gıda ürünlerinin geçişleri Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması şart" 

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında geçişi engellenen işlenmiş gıda ürünleri ve ticari araçların serbest bırakılmasının ve uygulamanın 
kolaylaştırılmasına vurgu yapan Toros, ticari araçların Güney’e geçebilmesinin ve işlenmiş gıda ürünleri ticaretinin, düşüşte olan Yeşil 
Hat Ticaret hacminin yükselmesine çok önemli bir katkı yapacağını söyledi. Toros, ticari işbirliği alanlarını genişletmenin, tıpkı 
Doğrudan Ticarette olacağı gibi, Yeşil Hat ticaretinde de barış sürecine katkıda bulunacağını söyledi. 

"Hellim konusunda mutlaka çözüm üretilmeli" 

Toros, hellim’in AB’de coğrafi işaret tescilinin yapılması sırasında Kıbrıslı Türk üreticiler için bir denetim mekanizması 
geliştirilmemesinin, ihracatımızın dörtte birini oluşturan bir ürünün pazar potansiyeline zarar vereceğini; bundan Kıbrıs Türk 
ekonomisinin tahribata uğrayacağını; bunun da AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik sözleriyle çelişmiş olacağını anlattı.  

"Uyum süreci hızlandırılmalı" 

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında AB Konseyi ve Komisyon Başkanları’nın ortak bir açıklamayla Kıbrıslı Türklerin AB’ye olan uyum 
çalışmalarının hızlandırılacağı sözü verdiklerini, ama üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen bunun uygulamaya 
yansımadığını anlatan Toros, uyum sürecinin Kuzey Kıbrıs’taki yaşam standartlarını artırmak ve Kıbrıslı Türkleri çözüme hazırlamak 
için olmazsa olmaz bir konu olduğunu vurguladı. 

 “Öyle görülüyor ki Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Avrupa Birliği’nin buradaki en önemli ortağı”  

Kendilerini kabul ettiği için Toros’a teşekkür eden Popens süregelen işbirliğinin artarak devam edeceğini ve yapılan bilgilendirmeden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. “Öyle görülüyor ki Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Avrupa Birliği’nin buradaki en önemli ortağı”  diyen 
Popens, işbirliğinin artarak devam etmesini ve sonuç vermesini hedeflediklerini söyledi. 

 

- KTĐMB Đhaleler Basın Açıklaması – 27 Ocak 2015 

Kıbrıs Türk Đnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Kıbrıs Türk Vakıflar Đdaresi’ne ait taşınmazların restorasyon ihalelerinin Türkiye’de 
açılmasını öngören protokolle ilgili olarak sürdürdüğü çalışmaları yakından izliyoruz. KKTC hükümeti ile bu konuda kurulan 
temasların ve yapılan görüşmelerin uzlaşma ile sonuçlanmamış olması bizi ciddi şekilde endişelendirmektedir. 

Kıbrıs Türk ekonomisinin gelişmesi için, dış yardımların ekonomik büyümeye katkıda bulunacak şekilde değerlendirilmesi esastır. 
Buna göre, çeşitli şekillerde yardım aldığımız Türkiye’nin, bu yardımlar ile ilgili ihalelerin tamamen Türkiye’de açılmasını talep ettiğini 
düşünmüyoruz ve ilgili protokolün kolaylıkla düzeltilebileceği kanaatindeyiz.  

Bu girişimler yapılmadan, sorunun çözümsüz addedilmesi ve inşaat müteahhitleri camiasının eyleme zorlanması kabul edilebilir 
değildir.Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, Sayın Başbakan’ı soruna eğilmeye ve iş insanlarımızın da desteği ile söz konusu 
ihalelerinKuzey Kıbrıs’ta açılmasını sağlamak için gerekli girişimleri yapmaya çağırıyoruz.  
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- KTTO – KTSO: Kamuda Statükonun Devamı Kabul Edileme z! – 3 Şubat 2015 

Yoğun propaganda ve özellikle siyasilerin çelişkili popülist tavırları nedeniyle adı “göç yasasına” çıkan Kamu 
Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası ne yazık ki özel sektör odaklı büyüme 
modeli ile bağdaşmıyor. Bu yasa ile ilgili gelişmeler, KKTC’de yasaların, tamamen popülist ve kamu kaynaklarına el 
koyma çabalarının sonucu olarak ortaya çıktığının yeni bir kanıtını oluşturuyor. 

Oysa hepimizin bildiği gibi, KKTC’de toplam istihdam 2013 verilerine göre 101.181’dir. Đstihdam edilenlerin sadece 
%16,8’si kamu yönetiminde çalışmakta, geri kalan 84 bine yakın insanımız tarımdan sanayiye, ticaretten turizme, 
finanstan yükseköğrenime özel sektör tarafından istihdam edilmektedir.  Yukarıda andığımız yasa gerçekte birer “göç 
yasası” ise ve bu yasaya uygun olarak istihdam edilenlerin göç etmesi kaçınılmaz bir sonuç ise, kamuya giremeyen 
binlerce kişinin şimdiye kadar çoktan göç etmesi gerekirdi.  

Kamu yönetiminin toplam istihdam içerisindeki payı KKTC’de yaklaşık %16 iken, bu rakam Güney Kıbrıs ve Türkiye’de 
%6’larda bulunmaktadır. Kamu sektörünün bu kadar büyük olması, bütçenin yaklaşık %80’inin personel ve cari 
harcamalara gitmesine ve sağlık, eğitim, altyapı gibi alanlara yeterince kaynak ayrılamamasına neden olmakta; sonuçta 
reel sektör gelişememekte, kamu hizmetleri aksamakta ve dışa bağımlılık artmaktadır.  

Kamu sektörünün daha fazla büyütülmemesi ve kamu kaynaklarının reel sektöre kanalize edilmesi konusunda en 
önemli hususlardan bir tanesi kamuda istihdamı sınırlayan ekonomik program, diğeri ise kamuya yeni girişlerde 
maaşları düzenleyen yasal mevzuattır. Bu kararlar diğer yapısal reformlarla birlikte ilerleyen dönemlerde KKTC 
ekonomisinin reel sektör öncülüğünde büyümesini sağlayacak unsurlardır.  

Bir yıl içerisinde kamuda işe alınacak personel sayısı yaklaşık 350 olmakla birlikte, her yıl sadece üniversitelerden 
mezun olan vatandaşlarımızın sayısı iki binin üzerindedir. Bu rakama liselerden mezun olup da üniversiteye gitmeyen 
kişiler eklendiğinde ortaya ciddi bir istihdam sorunu çıkmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmenin, birçok gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkede olduğu gibi, reel sektörün güçlendirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi ve gençlerimizin kendi 
iş imkânlarını yaratmalarıyla mümkün olacağını unutmamalıyız.  

Hükümet hiçbir şekilde taviz vermeden mali disiplini sağlamalı, kamu sektörünün toplam ekonomi içindeki payı 
azaltılmalı ve özel sektör öncülüğünde ekonomik büyümeye önem verilmelidir. Bu kapsamda zamanında bu yasaları 
geçiren önceki ve mevcut hükümetteki siyasi partiler Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin 
Düzenlenmesi Değişiklik Yasa Tasarısını kabul etmemeli; yaptıkları düzenlemeleri kararlılıkta devam ettirmelidirler.  
Kıbrıs Türk halkının ekonomik varoluşu, kendi ayakları üzerinde durabilen bir ekonomi yaratılmasına bağlıdır. Elbette ki 
toplumdaki tüm kesimler mevcut şartlardan çok daha iyi bir yaşamı hak etmektedir. Bütün çabalarımız da bu amaç 
doğrultusunda olmalıdır. Fakat ekonomik gerçeklik üzerine kurgulanmayan, sürdürülemeyen bir ekonomik yapılanma 
üzerinde ısrar etmek, gelecek kuşakların refahını bugünden tüketmek demektir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Oda sı 

               

Lefko şa Ekonomi Forumu Atina’da Toplandı - 4 Şubat 2015 

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Yunanistan Odalar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tarafından oluşturulan Lefkoşa Ekonomi Forumu, üçüncü toplantısını bugün Atina’da yaptı. 

Lefkoşa Ekonomi Formu toplantısına ev sahipliği yapan Yunanistan Odalar Birliği Başkanı Konstantin Michalos, 
konuklarına hoşgeldiniz dedikten sonra “Forum’un Kıbrıs sorununun çözümüne katkı yapmayı amaçladığını ve 
toplantının bu çabaya katkı yapmak ve siyasilere mesaj vermek için düzenlendiğini” belirtti. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm bulmayı amaçlayan 
müzakerelerdeki tıkanma nedeniyle forumun öneminin arttığını belirtti ve “siyasiler daha az görüşmeye başladığında biz 
daha çok görüşmeliyiz” dedi. 
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Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides de “Lefkoşa Ekonomi Forumu’nun önemli bir inisiyatif olduğunu 
ve siyasilerin bunu fark ettiğini” belirterek, KTTO Başkanı Fikri Toros ile birlikte yaptıkları çeşitli temasları anlattı. 

KTTO heyetine başkanlık eden Fikri Toros ise konuşmasında, Lefkoşa Ekonomi Forumu kararlarının hayata geçirilmesi 
konusunda daha fazla çalışmak gerektiğinin altını çizdi; bunun için takvimleme yapılması ve siyasi desteği artırmak için 
dört taraftaki siyasi liderlere ziyaretler gerçekleştirilmesini önerdi.  

Forum, gündemdeki konuların tartışılması ve sonuç bildirgesinin yayınlanması ile sona erdi. 
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TV PROGRAMLARINA KATILIM ve ÖZEL RÖPORTAJLAR  

 

 
- Diyalog TV - Çi ğdem Aydın - Güne Merhaba Programına 

Katılım – 8 Ocak 2015  
- ADA TV – Cansu Örmeci – Ö ğlen Ajansı Programına 

Katılım - 9 Ocak 2015 
- AS TV – Emin Akkor – Günaydın Çözüm Programına 

Katılım- 27 Ocak 2015 
 

 

 

ULUSAL MEDYA ile ĐLĐŞKĐLER ve SOSYAL MEDYA ÇALI ŞMALARI  

 
- KTTO PR Stratejisi için şartname hazırlanmış ve 12 Ocak 2015 tarihinde ilgili firmalara teklif için 

gönderilmiştir.  
 
- KTTO’ya Kasım  ayında açılan Linkedin hesabından  paylaşımlar yapılmış ve sözkonusu hesaba 

Ocak 2015 sonu itibariyle 317 kişi eklenmiştir. . 
 
- Facebook sayfamız  15 Eylül’de 241 takipçisi var iken Ocak 2015 tarihinde bu rakam 386’a ulaşmıştır. 
 
- Twitter sayfamızda 15 Eylül 2014 tarihinde 213 takipçimiz var iken bu sayı Ocak 2015 itibariyle 391’e 

ulaşmıştır.  
 
 
 

SOSYAL ETK ĐNLĐKLER 

 

- KTTO ve KEBE Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Colony Hotel’de 9 Ocak 2015 tarihinde yemek 
organize edilmiştir.  
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YAZIŞMALAR – MEKTUPLAR  

 

1. 7 Ocak 2015 tarihinde Ba şbakan Özkan Yorgancıo ğlu’na gönderilen yazı  

Sn. Özkan Yorgancıoğlu 

KKTC Başbakanı 

Lefkoşa. 

Sayın Başbakan, 

Edinmiş olduğumuz bilgilere göre süt ürünleri ithalatında var olan fiyat istikrar fonu oranlarında bir artış yapılması 
hususunda Hayvan Üreticileri Birliği tarafından sizden talep edilmektedir..  Popülist ve günübirlik yaklaşımlarla 
tüketicinin refah seviyesi gözetilmeden,  kaynak yaratma ve/veya ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kesimleri 
memnun etmek amacıyla yapılacak fon artışları kabul edilebilir değildir. 

Piyasamıza pahalılık olarak yansıyan fon uygulamaları tüketicinin alım gücüne ve refahına zarar verirken, alış 
verişin ve dolayısıyla tüketimin de Güney Kıbrıs’a kaymasını teşvik etmektedir. Ayrıca, kara sınır kapılarından 
geçişlerde etkin bir denetim mekanizmasının olmayışı, fonlarla pahalılaştırılan ürünlerin Güney Kıbrıs’tan girişlerine 
engel olamamakta, bu da kayıt dışılığı ve kaçakçılığı teşvik ederek haksız rekabetin de yaratılmasına neden 
olmaktadır. 

Yaratılan pahalılık, ülke ekonomimizin lokomotif sektörleri olan turizm ve eğitim gibi hizmetler sektörlerine de büyük 
bir darbe vurmaktadır. Yurtdışından ülkemize gelen üniversite öğrencileri ile yapılan anketlerde öğrencilerin en fazla 
şikâyet ettikleri konu pahalılık olarak belirtilmektedir. Tüm ada ekonomilerinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik 
yapılanma rekabet edebilen turizm, eğitim ve ticaret gibi hizmetlerin daha da rekabetçi olmasına dayandırılmalıdır. 

Fon uygulamaları başlangıçta gelir yaratıcı bir uygulama gibi görünse de rekabet gücünde yaşanacak düşüş, 
tüketimde gerçekleşecek gerileme ve kayıt dışılıkta yaratılacak artış ile orta ve uzun vadede devlet gelirlerinde de 
düşüşlere neden olacaktır. Dolayısıyla, kamunun kaynak ihtiyacı fon koyarak değil, hayvancılıktan başlayıp süt 
endüstrisine ve ihracatına uzanan zincirde yapısal sorunları düzeltmek yoluyla giderilmelidir. 

Ülkemizde yıllık yaklaşık 140 bin ton süt üretimi yapılmaktadır ve tümü SÜTEK tarafından alınarak ve üreticilere 
pazarlanmaktadır. Süt için üreticiye 1,38 TL ödenmekte, imalatçıya da 1.13 TL den satılmaktadır. Sektör 2013 
yılında 38 milyon dolar karşılığında 7,705 ton süt ürünü (hellim ve kaşar peyniri)  ihracatı gerçekleştirmiştir. Süt 
mamulü haline getirilerek ihraç edilen süt ürünleri için ise yaklaşık 7-8 milyon dolar (15-17 milyon TL)  değerinde 
teşvik verilmiştir. Bu durumda yapmış olduğumuz hesaplara göre 1 kilo süt ürünü ihracatı için 5 TL devlet desteği 
verilmektedir. Yıllardan beri devam eden bu durum süt üretiminin talebe uygun olmayan bir şekilde artışına neden 
olmuştur. Đthal edilen 1,884 ton miktarındaki peynir ürünlerine yeni fonlar koyarak bu yapısal sorunu düzeltmek 
mümkün değildir. 

Hükümetten talebimiz, piyasalarda pahalılık yaratan, rekabet gücümüzü ve tüketicilerin refah seviyesini gerileten fon 
uygulamalarının kaldırılması, üreticilerin üretim, pazarlama ve dış satım süreçlerinde doğrudan desteklenmesidir. 
Bu çerçevede hükümetinize yapılmakta olan fon artış talebine itibar gösterilmemesi hususundaki hassasiyetimizi 
bilginize getirmek isteriz. 

Hükümet, ekonomiyi bütünlüklü olarak görmeli ve sürdürülebilir bir ekonomik yapılanma için gerekli düzenlemeleri 
daha fazla geciktirmeden hayata geçirmelidir. 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 
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2. 8 Ocak 2015 tarihinde Fransız Büyükelçisi’ne gön derilen yazı  

 

Ref: KTTO – 33- 2015 – 01-002 
 
 
Dear Ambassador Florent, 
 
It is with deep devastation and sorrow that I have learned of the inhuman terrorist attack to the Paris office of French 
satirical magazine Charlie Hebdo, which claimed so many lives of innocent people. 
 
On this moment of exceptional grievance, our members and Executive Board join me to strongly condemn this 
loathsome act of terror, and extend our deepest sympathies and heartfelt condolences to your Excellency, the families 
of the victims and the people of France. 
 
This barbaric event was not only an unjustifiable and cold-blooded crime, but also a direct assault to our collective 
freedom and democratic values, which we hold dear for a pluralist and liberal society, and thus it is an attack against all 
of us!  
 
We stand in solidarity with the French people in the fight against all forms of terror and in defending the values of 
democracy and freedom of speech. We cannot allow violence to prevail over our democratic values, and acts of terror 
like this shall never jeopardise our commitment to the freedom of speech and dissuade us from being a tolerant and 
liberal society. 
 
 
 Yours Sincerely, 
 
 
 
Fikri Toros, 
President, 
Turkish Cypriot Chamber of Commerce 
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3. 14 Ocak 2015 tarihinde Đdari, Kamu ve Sa ğlık Đşleri Komitesi’ne gönderilen yazı  

 
KTTO-09-2014-12-001 
Đdari, Kamu ve Sağlık Đşleri Komitesi 
 
Đlgi: Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı 
 
 
Sayın Menteş Gündüz, 
 
Mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası 23 Mayıs 1979 tarihinden itibaren yürürlükte olup bu süre zarfında birçok 
değişikliğe uğramış, etkin kamu politikalarının oluşturulmasında ve halka sunulan hizmetlerde işlevini ve etkinliliğini 
kaybetmiştir.  
 
Siyasilerin yapmış olduğu üçlü kararname ile atamalar kamu kurumunu siyasileştirirken, torpille göreve alınan geçici ve 
işci personel sayısı sürekli kadrolarda görevli personel sayısı ile neredeyse eşitlenmiş, likayata dayalı yönetimi ortadan 
kaldırmıştır. Yönetime gelen her hükümetlerin partizanca üst düzey yöneticileri ve Müsteşarları değiştirmeleri, etkin 
kullanılmayan, kızağa çekilen Müşavirlerin oluşmasını sağlamış, bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmadan iş 
yapabilmelerini ortadan kaldırmıştır. Doğru insan kaynakları yönetimi politikalarının uygulanmamasından dolayı kamu 
görevlilerinden yeterli verim alınamamaktadır. Mevcut yasada bulunan uzun ve karmaşık hizmet sınıfları, kişiye özel 
oluşturulan kadrolar ve kamu kurumların ihtiyaçlarına bakılmaksızın Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenen 
sınavlar ise kamu görevine atanma ve yükselmelerdeki bilgi ölçme ve değerlendirmeyi büyük ölçüde etkisizleştirmekle 
kalmamış, personelin doğru yönetilmesini de güçleştirmiştir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen kamu 
görevlilierine likayata dayalı ölçme ve değerlendirme uygulanmaması, sözlü ve yazılı uyarı ve akabinde ünvanın 
düşürülmesi ya da görevden alma gibi uygulamaların olmadığından, kamu görevlileri etkin olmayan ve verimsiz çalışma 
şekilleriyle çalışmaya devam etmekte, yapılan iş ve verilen hizmet kalitesi her geçen gün kötüye giderek, vatandaşın ve 
iş insanlarının ihtiyaçlarına cevap verememekte, memmuniyetsizliği artırmaktadır. 
 
Kamu Görevlileri Tasarısında yer alan, mevcut sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik aşağıda bahsi geçen 
değişiklikleri Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak memnuniyetle karşılamaktayız.  

� Çalışma saatlerindeki yaz ve kış mesaisi ayrımının yapılarak mesai saatlerinin özel sektör çalışma saatleriyle 
uyumlaştırılması 

� Üçlü kararname ile yapılan 153 siyasi atamanın sayısının azaltılarak kapsamının Müsteşarlar ile 
sınırlandırılması, geriye kalan yöneticilik kadrolarına atamaların Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle yapılması  

� Müsteşarlar dahil tüm yöneticilik kadrolarına atanmada aranan niteliklerin yükseltilmesi  
� Kamu Hizmeti Komisyonu’nun gözetim ve denetiminde yazılı sınavların içeriğini belirlemekten, sözlü sınavları 

yapmaktan sorumlu “Sınav Kurulları” oluşturulması 
� Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi ve performans 

sonuçları ile terfi arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi 
� Geçici personel istihdamının ortadan kaldırılması 
� Karmaşık hizmet sınıflarının basitleştirilmesi yoluyla kamu görevlilerinin mobilitesinin artırılması 
� Performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilerek ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile 

ilişkilendirilmesi 
� Disiplin işlemi başlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleştirilmesi, olumsuz performans gerçekleştiren kamu 

görevlilerinin görevlerinden alınabilmesi 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, yukarıda bahsekonu değişikliklere ilave olarak, tasarıda yer alan bazı değişiklerin 
yeteri kadar etkili olamayacağı ve aşağıdaki maddelerin daha da iyileştirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 
 

� Kamu çalışanlarına verilen haklarda toplam yıllık izinlerin hastalık, doğum izinleri dahil olmak üzere sürelerinin 
uzun olduğu bu sürelerin mevcut yasadaki uygulamada bırakılması  



14 

 

� Performans değerlendirme sisteminde kamu görevlisinin sadece bağlı olduğu üst düzey amirler tarafından değil 
hem amirleri hem de çalışma arkadaşları ve kendileri tarafından belli ağırlıklar verilerek çapraz 
değerlendirmelerin yapılmasıdır. Tasarıda öngörülen değerlendirilme yönteminin mevcut yasadaki uygulamadan 
farklı olmayacağı, zamanla işlevsiz hale gelerek etkin değerlendirmelerin yapılamayacağı  
 

2008 yılından itibaren üzerinde çalışılan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nda herkesin ümit ettiği bunca sene oluşturulan 
bu çarpık düzenin ortadan kaldırılması, kamu görevinde çalışan personelin hak edişe göre göreve alınarak, kaynakların 
etkin kullanılması, kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırarak, halka hizmet sunumunun geliştirilmesinde 
kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve etkinliği sağlayarak kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği 
ortadan kaldırmasıdır.  

Bu çerçevede Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak Đdari, Kamu ve Sağlık Đşleri Komitesi’nden beklentimiz sunmuş 
olduğumuz görüş ve önerilerimizi değerlendirmenizdir. Komite’nin bu konuda gereken önem ve hassasiyeti 
göstereceğinize olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

 

Saygılarımla, 

 

 

Fikri Toros 

Başkan 
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LEFKOŞA EKONOM Đ FORUMU 

ORTAK B ĐLDĐRĐSĐ 
04/02/2015 

_____________________________________________________________________ 

 
1. Lefkoşa Ekonomi Forumu’nu oluşturan dört Oda; Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği ve Yunanistan Odalar Birliği bugün Atina’da üçüncü toplantılarını yapmışlardır. 

2. Forum toplantısı sırasında, Đstanbul’daki toplantıda kurulmuş olan üç çalışma grubu, yani Tahkim Çalışma Grubu, Ortak 
Küvez Kurulması Çalışma Grubu ve “Start-up Weekend” Çalışma Grubu’nun çalışmalarını tamamlamaları için bir takvim 
oluşturulmuştur. Komitelerin çalışmaları Mart 2015 sonuna kadar tamamlanacaktır. Đstanbul toplantısında 
kararlaştırıldığı şekilde adada bir Doğal Afet Yönetim Birimi kurulması için çalışmaya devam edilecektir. Ayrıca, 
Odaların çözüm sürecindeki etkilerini artıracak yollar da görüşülmüştür. Diğer bir görüşme konusu, Forum tarafından 
başlatılan çeşitli girişimlerin mali boyutu olmuştur. 

3. Forum, mevcut çıkmazın hiçbir tarafın yararına olmadığından hareketle, Kıbrıs sorununun çözümü için müzakere 
sürecinin yeniden başlamasının önemini vurgulama konusundaki kararlılığının altını çizmiştir. Biz ayrıca, müzakerelerin, 
sonuç alıcı, yapıcı bir ortamda ve Kıbrıs adasında ve Doğu Akdeniz’de barış ve refah getirecek şekilde kazan kazan 
senaryosuna ulaşılmayı sağlayacak bir ortamda yapılması gerektiğine inanıyoruz. 

4. KEBE ve KTTO, yakın işbirliklerinin devamı ve ortak projelerinin uygulanması konusunda kararlıdırlar. Bu düşünceyle 
bütün amacı iki toplum arasındaki ilişkileri geliştirmek ve güveni artırmak olan Kıbrıs’taki iki Oda, her iki toplumdaki 
politikacılara Odaların çabalarını destekleme yönünde çağrı yaparlar. Bu, süphesiz adada adil ve sürdürülebilir bir 
çözüm bulunması yönündeki çabalara önemli bir katkı koyacaktır.   

5. Forum,bölgenin refahının Kıbrıs sorununun bütünlükçü çözümüne bağlı olduğunu yeniden vurgular. Kıbrıs, Yunanistan 
ve Türkiye’yi içeren bu coğrafya, AB içinde daha iyi ve refah dolu bir geleceği hak etmektedir. 

6. Forum’un bir sonraki toplantısı Kıbrıs’ta yapılacaktır. 


