
 
 
Fikri Toros, son ekonomik gelişmelerle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu: 
 

“Ciddi bir ekonomik çöküş içerisindeyiz”  
Ülkemizde giderlerin çoğunluğunun döviz endeksli olmasından ve de 
maaşlara da bu pahalılık yansıtılmadığından ciddi bir ekonomik çöküş 
içerisinde olduğumuzu söyledi. 
 

 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

 ARALIK 2016 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, 16 Aralık 2016 tarihinde Diyalog TV'de Çiğdem Aydın'ın 
programına katılarak ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.  

 
Sendikaların ve diğer kuruluşların en temel hakkı olan grev hakkını abartılı ve amacından şaşmış olarak 
nitelendiren Toros, yılbaşı arifesinde yaşanan bu eylem kalabalığının vatandaşların ve çalışanların haklarına 
gasp ettiğini ve bu durumun ekonomiyi çok kötü bir şekilde etkilediğini belirtti. Hükümetin tutumunun 
anlaşılabilir olmadığı ve bazı üyelerimizin bu durumdan kötü etkilenmesinin sonucu olarak kendi haklarını 
hukuk yolunda arayacaklarını söyledi. Ekonomik aktivitelerin mağduriyet yaşadığı ve bunun yargıya 
taşınmasının da tıpkı sendikaların grev hakkı gibi bir hak olduğununa değinildi. 

 
TL ile ilgili dalgalanmalarda KKTC hükümetinin hiçbir fonsiyonu olamayacağı, buranın bir ada ülkesi olduğu 
ve ekonomisinin de ada ekonomisi olduğuna değinildi. Türkiye ile KKTC arasında gümrük birliği ve anlaşma 
olmadığı, vergi alındığı ve tüm bunlar dikkate alındığı zaman Türkiye’den dövizle ithal edilen mallar buradaki 
vergiler de dikkate alındığında KKTC pazarına çok daha pahalı olarak yansıyor ve etkisini gösteriyor. Böylece 
de ekonomimize enflasyon olarak etki ettiğinden bahseden Toros, sabit kur uygulanması gerektiğini ama 
tabi ki devletin buna sıcak bakmayacağına da değindi.  
 
Ülkemizde giderlerin çoğunluğunun döviz endeksli olmasından ve de maaşlara da bu pahalılık 
yansıtılmadığından ciddi bir ekonomik çöküş içerisinde olduğumuzu da söyledi. Özel sektör ve kamu 
saatlerinin değiştirilmesine yönelik alınan kararın iş dünyasınca kaararın garip karşılandığını söyleyen Toros, 
özel sektörün bazı kurumlarının 7/24 çalışmak zorunda kaldığını ve hükümetin buna dair bir yaptırımı 
olamayacağı belirtildi. Çalışma bakanıyla görüşüldüğünü ve sıkıntının çözüldüğüne değinildi. Yaz saati 
uygulamasının devamının da çok sıkıntı yarattığını söyleyen Toros, hem çocukların hem de tüm toplumun 
bundan olumsuz etkilendiğini söyledi. Ekonomik örgütlerin bu olumsuzluğu desteklemediğini ve bu karardan 
derhal geri dönülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Hükümetin tavrının yanlış olduğunu, Başbakan’ın uslubunun 
yanlışlığı ve bu tavrın toplumun argümanlarının algılanmamasından kaynaklandığını söyledi. Ülkede 2016 
yılında yüksek öğrenim sektöründe büyük bir başarı gözlendiğini ve bu ülkede yolunda giden birşeyler 
olduğunu da söyleyen Toros, bunun hem hükümetin hemde özel sektörün başarısı olduğunu söyledi. 
 
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla bu görüşmenin olumlu bir şekilde etkilenebileceğini değerlendiren 
Toros, gündemdeki engellerin ve genel olarak durumun fevkalade önemli olduğuna da vurgu yaptı. Kıbrıs 
sorununun bitmesi, liderlerin oynayacağı rol ve etkisi olabilecek diğer ülkelerin de 5’li konferansı çoklu 
konferansa cevireceğinin yanlış olduğu da konuşuldu.  
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, üyelerine yönelik 3 Aralık 2016 tarihinde "Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" konulu bir eğitim gerçekleştirdi. 
Lipa Consultancy Direktörü Memduh Erişmen tarafından verilen eğitimde; aile şirketi kavramına, aile şirketlerindende yaşanan 
kurumsallaşma sorunlarına ve gelişim süreçlerine ve aile şirketlerinde yaşanan problemlere ilişkin detaylı bilgiler verilmiştir.  
 

 
 

KTTO, “Özel sektör çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil” 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 3 Aralık 2016 tarihinde Özel Sektör çalışma saatlerinde 
değişikliğe gidileceği iddialarına yanıt niteliğinde bir basın açıklaması yaparak 
konuya açıklık getirdi.  

“Son yaşanan ve hepimizi acılara boğan trafik kazasının ardından oluşan infial nedeniyle Bakanlar Kurulu peşpeşe bazı kararlar almakta 
ve açıklamalar yapmakta, bu da hem çeşitli tepkilere hem de karmaşaya yol açmaktadır. Bu çerçevede hükümetin kamudaki çalışma 
saatlerine ilişkin son aldığı karar ve özel sektördeki çalışma saatleri hakkında da çalışma başlatıldığı haberleri, gerek kamuda gerekse 
özel sektörde Pazartesi sabahı ne olacağına dair büyük bir kafa karışıklığına yol açmıştır. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak Çalışma Bakanı Sayın Ersan Saner ile doğrudan iletişime geçerek bu konuda yaşanılan sıkıntıları ve iş 
dünyasının hassasiyetlerini aktardık. Sayın Bakan yürüttükleri çalışmaya göre 5 Aralık-1 Mart döneminde  sadece bankacılık-finans, bilgi 
işlem ve ofis tipi işyerlerinin mesai saatlerinin 8:30-17:30 arasında olacağını; ticaret, hizmet, sanayi ve diğer sektörlerdeki çalışma 
saatlerinin değişmeyeceğini aktarmıştır. 

Bilindiği üzere, özel sektördeki çalışma saatlerine ilişkin son düzenleme Bakanlar Kurulu tarafından 11 Ağustos 2014 tarihinde alınmış ve 
buna göre bazı iş kolları dışında tüm sektörlerdeki açılış ve kapanış saatleri serbest bırakılmıştı. Örneğin, gıda ürünleri, içecek, tütün ve 
içki gibi malların perakende ticaretini yapanlar, çiçekçi, gazete bayi ve büfelerın saat 24.00’e kadar açık kalabileceği bu yasayla 
düzenlenmişti. Bu doğrultuda özel sektörün çalışma saatlerine ilişkin herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir. Özel sektördeki iş yerleri 
bir önceki haftada olduğu gibi Pazartesi de kendi açılış ve kapanış programlarını takip edeceklerdir. 

Odamız süreci yakından takip etmeye ve çalışma hayatının ekonominin ihiyaçları gözetilerek düzenlenmesi için katkı koymaya devam 
edecektir.” 

 

"Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma" eğitimi gerçekleştirildi 



  

Kıbrıs Çek Büyükelçiliği Müsteşarı Martin 
Kubeček, Oda Başkanı Fikri Toros ile görüştü 
Kıbrıs Çek Büyükelçiliği Müsteşarı Martin Kubeček, 5 Aralık 2016 
tarihinde Odamızı ziyaret ederek Başkan Fikri Toros ile bir görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşme esnasında; Kıbrıs sorunu ve olağan görüşme 
süreci değerlendirildi, Çek iş dünyası ve durumu ile bilgiler paylaşan 
Kubeček ile gelecekte Çek ve Kıbrıs Türk iş dünyası arasında ikili 
ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği konuşuldu. 
 

 
 

İki Toplumlu Staj Programının İkincisi 
Açıklandı 
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Cypriot Civil Society in 
Action IV” hibe programı kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve 
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmekte olan Leading 
by Example Projesi’nin II. staj programı 5 Aralık 2016’da Ara Bölge’de 
yapılan etkinlik ile açıklandı. 
Staj programına 8 Kıbrıslı Türk ve 8 Kıbrıslı Rum olmak üzere 
toplamda 16 stajer kabul edilecektir. Staj programına 
başvurabilmek için 20-35 yaş arasında ve çalışmıyor olmak 
gerekmektedir. Program üç aylık olup stajyerlere aylık 500 EURO 
ödenek verilecektir. Staj programının Ocak-Mayıs 2017 tarihleri 
arasında tamamlanması gerekmektedir. 

Başvuruların www.ktto.net  internet sitesinden ve ‘Leading by 
Example Projesi Facebook’ sayfasından temin edilebilir. 

 
 
 
 
 

Oda Başkan Vekili Mustafa Genç, 2017-
2019 Orta Vadeli Programı ile ilgili 6 
Aralık 2016’da gerçekleştirilen “28. Sosyal 
ve Ekonomik Konsey” toplantısında Oda 
görüşlerini sundu 
“Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2017-2019 dönemini kapsayan Orta 
Vadeli Program hazırlanması girişimini olumlu olarak 
değerlendirmektedir. Kamu politikaları ve uygulamalarını 
şekillendirecek ve belirlenen hedefler çerçevesinde kaynak 
tahsisini sağlayacak Orta Vadeli Programları kamu ve özel kesim 
için öngörülebilirliği artıracak bir yol haritası niteliğinde 
değerlendiriyor ve büyük önem veriyoruz. 
Orta Vadeli Programın, 2016-2018 Yapısal Dönüşüm Programı ile 
uyum içerisinde hazırlanmış olmasını olumlu olarak 
değerlendiriyoruz.  
 
Kamu yatırımlarının, özel kesim yatırımlarını da dikkate alarak, 

öncelikli ve büyük ölçekli altyapı alanlarına yönlendirilecek olması, 

Kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan ( yap 

işlet devret, kamu özel işbirliği gibi) modeller geliştirilecek olması,  

Kamu ve özel kesim yatırımlarının birbirlerini tamamlayacak 

şekilde bütünleştirici bir bakış açısı ile ele alınacak olması, 

Kamu yatırımlarının, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyecek 

ekonomik ve sosyal altyapı alanlarında yoğunlaştırılacak olması, 

 İş ortamını iyileştirmek finansal kaynaklara kolay erişim, ürün ve 
girdi piyasalarında etkinlik, gelişmiş fiziki altyapı ve kamu hizmeti 
sunumu sağlanacak hedeflerin ortaya konulmasını  
olumlu olarak değerlendiriyoruz. Orta Vadeli Program kapsamında 
hedef olarak konulmasının olumlu olarak değerlendirdiğimiz 
unsurları çoğaltmak mümkündür. 
Ancak, Orta Vadeli Programda belirtilen hedeflere hangi 
politikalarla ve araçlarla ulaşılacağının daha somut bir şekilde 
belirtilmesi gerektiğini değerleniyoruz.”  

 

 
 
 

http://www.ktto.net/


  

Örneğin, 
Bütçe açığının GSYİH içindeki payının, 2016 yılında %5.0 olarak 
gerçekleşmesi beklenirken, program dönemi sonunda %1.6’a 
gerileyerek cari fiyatlarla 246.7 milyon TL düzeyinde gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. 2016 yılında %38.2 olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilen devlet bütçe giderlerinin GSYİH’ya oranının, 2019 yılında 
%35.6 seviyesine düşerek cari fiyatlarla 5,481.0 milyon TL (5.4 
milyar TL) olarak gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Taslak 
çalışmada kamu harcamalarında özellikle cari giderlerin nasıl 
disipline edileceği net değildir. Kamu maliyesindeki disiplin 
sağlanırken ekonomik büyüme de gözetilmelidir. Personel giderleri 
ve transferler mevcut bütçenin yaklaşık yüzde 80- 85’ini 
oluşturmasına rağmen, üç yıllık program çerçevesinde neler 
yapılarak bu harcamaların denetim altına alınmak suretiyle daha 
fazla kamu yatırımı yapılacağı ve borç geri ödemesi sağlanacağı 
ortaya konmalıdır.  
Kamu gelirleri için özellikle kayıt dışı ekonominin kayıt altına 

alınması ve vergilendirme politikaları üzerinde durulmaktadır. 

Program döneminde kamu gelir politikaları belirlenirken istihdam 

ve yatırımların teşvik edilmesi, yurtiçi tasarrufları artırılması, gelir 

dağılımının iyileştirilmesi ve ekonomiye rekabet gücü kazandırması 

unsurlarının nasıl ve hangi politikalarla gözetileceği ortaya 

konulmalıdır.” 

KTTO, ekonomi alanında faaliyet gösteren 
sivil toplum örgütleri ile birlikte yolların 
düzenlenmesi ile ilgili bir basın bildirisi 
yayınladı 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası, 
Girne Dağ yolunda meydana gelen kaza sonrasında duydukları 
üzüntüyü belirtmek ve böyle durumların bir daha yaşanmaması için 
çözüme gidilmesi yönünde her türlü katkıyı koymaya hazır 
olduklarını 7 aralık 2016 tarihinde yaptıkları basın açıklaması ile 
duyurdu.  

“Ekonomi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri olarak, 
toplumumuzun içerisinden geçtiği süreç açısından ciddi endişeler 
taşımaktayız. Okullarda ve kamu sektöründeki grev ve eylemlerin 
artarak devam ettiği, hükümetin toplumsal mutabakat ve 
katılımcılık ilkelerinden uzak davranışlar sergilediği ve bazı 
çevrelerin siyasi fırsatçılık yaptığı bu dönem içerisinde aklıselim 
davranarak toplumumuzun ihtiyaç duyduğu politikaları hayata 
geçirilmesini sağlamamız gerekmektedir. 

Toplumun beklentisi, geçtiğimiz haftalarda Girne Dağ yolunda 
gerçekleşen elim trafik kazası sonrasında bu tip kazaların 
tekrarlanmaması ve kazaların minimize edilmesi yönünde bilimsel 
gerçeklere dayalı çalışmaların hayata geçirilmesidir. 

Bu gerçekler ışığında Kıbrıs Türk toplumunun ekonomi sektörlerini 
temsil eden sivil toplum örgütleri olarak toplumsal huzurun tesis 
edilmesi, ekonomik ve sosyal hayatın normalleşmesi açısından 
aşağıdaki hususların hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktayız: 

 

 
 

1. Ehliyet düzenlemelerinin, yol standartlarının ve trafik 
güvenliğinin AB standartlarına getirilmesi sağlanmalı ve 
trafiğimizin AB standartlarına ulaştırılması konusunda 
strateji ve eylem planı hazırlanmalıdır. 

2. TC kaynaklı yol altyapı projelerinin etkin kullanılamadığı 
ve projelerin kamunun kapasite yetersizliğinden hayata 
geçirilemediği iddia edilmektedir. Proje hazırlanması 
konusunda üniversite veya özel sektörden destek 
alınması değerlendirilmelidir. Bu kapsamda yol-trafik 
altyapısı için ayırılan TC ve yerel kaynakların şeffaf, 
denetlenebilir, hesap verebilir ve profesyonel bir şekilde 
yönetilmesi sağlanmalıdır. Bu süreç içerisinde ekstra 
yatırımlar için kaynağın yetersiz olması durumunda bu 
bilgi tüm kamuoyuyla paylaşılarak, paydaşların katkı 
sağlayabileceği platformlar kurulmalıdır. Biz ekonomik 
örgütler olarak mevcut kaynakların etkin kullanımının 
sağlandığı bir ortamda elimizi taşın altına koymaya hazır 
olduğumuzu ifade ederiz. 

3. Türkiye ile ekonomik ilişkilerin ve özellikle bankacılık 
sektörünün yakın çalışmasının getireceği pratiklikler 
önemli olsa da, KKTC’de yaşayan insanların ihtiyaçları 
dikkate alınarak, saatlerin bir saat geri alınması 
değerlendirilmelidir. Kıbrıs coğrafyasında yıllardır bilimsel 
temellere dayalı olarak uygulanan, bu coğrafyadaki 
insanların alıştığı ve doğal kabul edilen kış saati 
uygulamasının geri getirilmesi siyasi bir konu değil, 
bilimsel ve sosyal bir gerekliliktir. 

4. Trafikte etkin denetim mekanizmalarının kurulması, yük 
araçlarında tonajların kontrol edilmesi ve yol 
yapımlarında şartnamelerin yerine getirilip 
getirilmediğinin denetlenmesi düzenli olarak yapılmalıdır. 

5. Ağır vasıtaların trafiğe çıkış saatleri ile ilgili yeni 
düzenleme çözüm üretmek bir yana yeni sorunlar 
yaratmaktadır. Düzenleme gözden geçirilerek, bu tip 
araçların tüm yollardan kamu mesailerine göre men 
edilmesi değil, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi özellikle 
belirli saatlerde şehir merkezlerine girişlerine yönelik 
düzenleme getirilmeli ve denetlenmelidir.Devam eden 
fakat istimlak problemleri nedeniyle tamamlanamayan ve 
trafik yoğunluğunu önemli derecede rahatlatacak yol 
projelerinin acilen tamamlanması için çözüm 
üretilmelidir.  

6. Ülkedeki güvenli olmayan tüm yollar başta Girne dağ yolu 
olmak üzere , bozuk yerler tamir edilerek yol güvenliği 
sağlanıncaya kadar kontrollü olarak trafiğe açılması 
sağlanmalıdır . 
 
Üzülerek görülmektedir ki iktidarda hangi partiler olursa 
olsun trafik kazaları artmakta ve bu sorunlara kalıcı 
çözümler bulunamamaktadır. Kıbrıs Türk toplumunun 
ekonomi sektörlerini temsil eden sivil toplum örgütleri 
olarak hükümete ve kamuoyuna bu bilinç içerisinde 
hareket edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Bizler 
trafikte kapsamlı bir çözüm için her türlü desteği vermeye 
hazır olduğumuzu ifade ederiz.” 

 
 
 
 



  

KTTO, “2017 yılı Bütçe Yasa Tasarısı” ile ilgili basın açıklaması yaptı 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 2017 yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile ilgili 8 Aralık 2016 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.  

“KKTC Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Bütçe ve Plan Komitesi, 2017 yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı kabul ederek meclis genel kuruluna 
göndermiştir. Bütçe tasarısı genel olarak değerlendirildiğinde, KKTC ekonomisinin ve sosyal hayatının mevcut sorunlarının 2017 yılında 
da çözümsüz kalacağı, gerçek anlamda bir reforma ihtiyaç duyulan alanlarda iyileştirme yapmak için kaynak tahsis edilmediği 
görülmektedir. 

2017 Mali Yılı Bütçe yasa tasarısının bir önceki yıla göre %10,46’lık artış öngörüsü ile hazırlanmıştır. DPÖ tahminlerine göre 2017 yılı için 
beklenen enflasyonun %6 olduğu dikkate alındığında, bütçenin reel olarak % 4.4 oranında artacağı söylenebilirse bile, son zamanlarda 
meydana gelen döviz kuru artışlarının yarattığı enflasyon beklentisi DPÖ tahminlerinin çok üzerindedir ve bütçe için tasarlanan rakamlar 
şimdiden işlevsiz hale gelmiş demektir. 2016 yılının Kasım ayı itibariyle enflasyon oranı, 2017 yılı için beklenen %6 oranındaki enflasyon 
oranının da üzerinde %7.36 olarak hesaplanmaktadır. 

2017 bütçesinde bütçe açığının %48 oranında düşmesi öngörülmüş olmasına karşın, yine döviz artışından kaynaklanan etkilerin bunu da 
anlamsız hale getirmesi kuvvetle olasıdır. 2017 bütçe yasa tasarısında yerel gelirlerin % 18.83 oranında artırılması öngörülmüşken, son 
ekonomik gelişmelerle birlikte, bütçe dengelerinin korunmak istenmesi halinde bu artışın çok daha yüksek oranda gerçekleştirilmesi ve 
kamusal hizmetlerin fiyatlarına yüksek oranlı zamlar yapılması ayrıca devletin vergi, fon veya diğer isimler altında piyasadan artan oranda 
vergi toplaması gerekecektir. Fiyat İstikrar Fonu için 2017 yılında öngörülen artış yüzde 23,24’tür. Yani öngörülen fiyat istikrar fonu geliri 
744 milyon TL’dir. Yükselen kurlarla birlikte daralması beklenen iç piyasadan böyle bir kamu geliri elde edilmeye çalışılmasının yıkıcı 
etkilere sahip olacağı konusunda peşinen uyarıcı olmak gerekmektedir. 2017 Bütçe Yasa Tasarısı, KKTC’nin kronikleşmiş mali sorunlarına 
henüz daha çözüm üretilememiş olduğunu göstermesi bakımından da öğreticidir. KKTC’nin birikmiş iç borç tutarı 5 milyar TL ve bunun 
yıllık faiz gideri 500 milyon TL dolaylarında iken, bu faizin ödenmesinin bile hedeflenmemiş olması devletin piyasadan para çeken ve para 
kıtlığına neden olan en önemli kurum olduğunu yeniden kanıtlamaktadır. Hatırlatmak isteriz ki, KKTC devleti, birikmiş iç borçlarını ödemek 
ve bu kaynağın ekonomik büyüme için kullanılabilir hale gelmesini sağlamak için gerekli önlemleri almak ve bütçelerini buna göre 
düzenlemek sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Ne yazık ki, 2017 Bütçe Yasa Tasarısı’nda da bunun işaretlerine rastlanamamıştır. 

KKTC’nin en önemli sorunlarından biri devlet kaynaklarının büyük oranda personel maaşlarına ve maaş nitelikli cari transferlere 
harcanmasıdır. Bu harcamaların büyüklüğü nedeniyle okullarımız eğitim yapılamaz; hastanelerimiz hizmet veremez; yollarımız 
kullanılamaz durumdadır. Örneğin sağlığın toplam bütçe içerisindeki payı %6.5’dir. 2017 Bütçe Yasa Tasarısı çalışmaları sırasında bu 
sorunun nasıl giderilebileceğine dair bir çalışma görememiş olmak bizleri derinden üzmüş ve gelecek hakkında umutlu olmamızı 
engellemiştir. Bu sorunun bir yılda giderilmesi mümkün olmamakla birlikte, sorunu görmezlikten geldiğimiz her yıl büyük bir kayıp olarak 
yaşanmakta ve sorunun derinleşmesine yardımcı olmaktadır. 2017 bütçesinde öngörülen gelirlerin yüzde %23.3’ü TC yardım ve 
kredilerinden oluşmaktadır. Toplamda 1,162 milyon TL olan bu desteğin, reform destek ödeneği ise 200 milyon TL olarak 
öngörülmektedir. Söz konusu destek Yapısal Dönüşüm Programı’nda öngörülen reformlarla ilişkilendirilmiş olduğu için hükümetin 
programa bağlılığı da çok büyük önem taşımaktadır. Benzer bir durumla 2017 yılında da karşılaşamamak için Türkiye ile imzalanan 
programın titizlikle izlenmesi ve 2017 yılında planlanan projelerin zamanında gerçekleşmesi için gerekli girişimlerin ivedilikle yapılması 
gerekmektedir. 

Kamu kaynaklarının ekonomik büyüme odaklı, mali disiplin de gözetilerek en verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması ile 
yapısal sorunlara kaynaklık eden unsurları ortadan kaldıracak reformların hayata geçirmek KKTC’nin mali sorunlarını hafifletme ve 
kamusal hizmetleri daha etkin hale getirme konusunda kritik bir rol oynayacaktır. 2017 yılı bütçe yasa tasarısı ile ilgili tartışmalar ve bütçe 
uygulamaları bu hassasiyetle izlenmeye devam edilecektir.” 

 

 

 
 
  

 
 

 

KTTO, Fact Finding Mission ekibi tarafından düzenlenen toplantıya katıldı 

Kıbrıs Müzakereleri çerçevesinde yürütülmekte olan iki toplumlu AB Müksebatına 
Hazırlık çalışmaları çerçevesinde adamıza ziyarette bulunan Fact Finding Mission 
ekibi 15 Aralık 2016 tarihinde Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Avrupa Komisyonu’nun Büyüme Genel Müdürlüğü (DG GROW) Uzmanları; Piyasa Gözetim (Market Surveillance), akreditasyon 
(accreditation) ve sertifikalama konuları özelinde gerçekleştirilen toplantıya Odamızı temsilen Başkan Fikri Toros, Genel Sekreter 
Yardımcısı Kemal Baykallı ve Meclis Üyemiz Emre Olgun katıldı.  

 

 



  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Fikri Toros “Çözüm Ekonomisi” 
konulu seminer verdi.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, ODTÜ Kuzey 
Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi'nde 7 Aralık 2016 
tarihinde düzenlenen Ekonomi ve Finans topluluğuyla 
ortaklaşa gerçekleştirilen Ekonomi ve Politikaları 
çerçevesinde 8 Aralık 2016 tarihinde “Çözüm Ekonomisi” 
konulu seminer verdi. 
 

 
 
 

KTTO İstanbul'da düzenlenen 
'Dünya Helal Zirvesi 2016 ve Helal 
Expo 2016 Fuarı'na katılarak 
ilişkilerimizi geliştirmek için 
çalışmalarda bulundu. 
15 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'da düzenlenen 'Dünya Helal 
Zirvesi 2016 ve Helal Expo 2016 Fuarı'na Odamızı temsilen 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Dış İlişkiler Sorumlusu Hasan C. 
Engelkıran katılmıştır. 

Oda olarak, Dünya Helal Konseyi Başkanı Sheikh Thaifer 
Najjar, Uluslararası Islami Fikih Akademesi Fetva Direktoru 
Dr. Abdulqahir Qamar ile 'Helal Standardizasyonu ve Gelişen 
Endüstri' hakkında fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

 

 
Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler organlarından 
Codex Alimentarus Komitesi helal gıdayı ‘İslami kurallara göre 
yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan 
arındırılmış yerlerde ve cihazlarda hazırlanan, işlenen, taşınan ve 
depolanan; bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile 
hazırlama, işleme, taşıma ve depolama aşamasında direkt 
temasta olmayan ürün’ olarak tanımlanmaktadır. Helal 
sertifikalama, muteber, ehil ve tarafsız bir kurumun, söz konusu 
üretimi denetlemesini, helal standartlara uygunluk içerisinde 
üretimin yapıldığını teyit etmesini ve buna bağlı olarak, 
onaylanmış bir belge vermesini kapsayan bir işlemdir. Helal 
sertifikalama sadece gıdalar için değil ilaç, kozmetik, katkı 
maddeleri, temizlik ürünleri ve deterjan gibi ürünler için de 
geçerlidir. 
 

 

 



  

Oda Başkan Vekili Mustafa Genç, 15 Aralık 2016 tarihinde '2016 Avrupa KOBİ Haftası 
Paneli'nde Yeşil Ekonomi ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdi 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Vekili Mustafa Genç, Avrupa Komisyonu ve AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen '2016 Avrupa KOBİ 
Haftası Paneli' etkinliğinde açılış konuşması yaptı. 

Yaptığı konuşmada Yeşil Ekonomi'nin ülkemiz için öneminden bahseden Genç, çözüm müzakerelerinin sürdüğü bu günlerde işletmelerin 
yeşil ekonominin uygulandığı AB standartlarına en kısa zamanda gelmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. 

 

 

 
“Yeşil ekonomi, doğrudan insan ve çevre ihtiyaçlarının en iyi şekilde sağlanması ve bunun gelecek nesiller için de devam edeb ilmesini 
sağlamaktır. KTTO Doğal enerji kaynaklarının azaldığı günümüzde hem bizim hem gelecek kuşakların refahı için yeşil ekonominin çok 
büyük önem taşıdığını düşünmektedir.  Tüm dünyanın çevreci politikalara ve yatırımlara odaklanması ile yenilenebilir enerji kavramı 
ortaya çıkmış ve yeşil ekonominin temelini oluşturmuştur. Yeşil ekonomi küresel anlamda sadece çevresel boyutta kalmayıp finansal 
gelişmelere ve istihdam yaratmada oldukça etkili olmuştur.  

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sürdürülebilirlik ve rekabet edebilirliğin uzun vadeli ve sağlıklı bir ekonomi yaratmak için çok büyük önem 
taşıdığını düşünmektedir. Ekonomik büyüme ve kalkınmada, doğal kaynakların tahribinin önlenmesi açısından yenilenebilir enerji çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde çevre karşı duyarlılığımız düşünüldüğünde, ne yazık ki bu mecvut yapı ile ekonominin sürdürülebilir 
olması mümkün olmayacaktır. Özellikle Avrupa Birliği’ne hazırlandığımız bu dönemde gerek Yeşil Ekonomi çerçevesinde, gerekse gelecek 
nesillere sürdürülebilir bir ekonomi bırakmakta bu normlar olmazsa olmazımızdır. Ülkemiz, güneş enerjisi üretebilmek için İspanya’dan 
sonra en uygun ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra rüzgar enerjisinin de enerjiye dönüştürülmesi için araştırmalar devam 
ettiğini biliyoruz. 

  

AB mevzuatı, rekabet gücü yüksek, güvenli ve sürdürülebilir enerji piyasaları oluşturulması, kalitenin artırılması, tüketiciye daha fazla 
seçenek ve daha ucuz fiyatlar sunulabilmesi amacıyla enerji piyasalarında serbestleşmeyi sağlayıcı düzenlemeleri içermektedir. Bizim de 
amacımız ülkemizi bu standartlara getirmektir. Çözüm müzakerelerinin sürdüğü bu günlerde işletmelerimizin yeşil ekonominin 
uygulandığı AB standartlarına en kısa zamanda gelmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu konuda girişim yapmayı üstlenen herkese  
teşekkür ederiz.” 

  
 

 

 



  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası “Belediyeler Yasası Değişiklik Önerisi” ile ilgili görüş belirtti 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası , “Belediyeler Yasası Değişiklik Önerisi ile ilgili yazıyı 15 Aralık 2016 tarihinde İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile 
paylaştı.Yasanın değişiklik önerisinin 36 maddesinde “ilan, reklam ve levha ücretlerinin 4 katına çıkarılması, araçlar üzerine ticari 
amaçlı yazılan reklamlardan, açılan gösterilen ve dağıtılan afiş, pankat, broşürlerden, her türlü ticari ve reklamlardan vergi alınması” 
iptali talep edilmiştir. 

 

“Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşma, uyuşmazlıklara çözüm üretemeyen nice dünya 
devleti arasında Türkiye’nin “Çözüm ve istikrar üreten bir ülke” algısına önemli bir 
katkı yapacaktır”  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk İşadamları 
Derneği ile 17 Aralık 2016 tariihnde “Birleşik Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk 
Ekonomisi ve Ekonomik Beklentiler Paneli” düzenlendi. 
Açılış konuşmasının müzakereci Özdil Nami tarafından yapıldığı panelde, KTTO Başkanı Fikri Toros, İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat  
KTSO Başkanı Ali Çıralı ve TUSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası da panelde konuşmacı olarak yer aldı. Moderatörlüğün İŞAD 
YİK Başkanı Metin ŞAdi tarafından gerçekleştirildiği ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen panelde; olası bir çözüm durumundaki 
ekonomik gelişmeler ve uyumlaşma sürecinin detayları katılımcılarla detaylı bir şekilde paylaşıldı. 

 

 
 
Panelde konuşan Toros; “Kıbrıs sorununun çözümü sadece Kıbrıs adasındaki etnik çatışmanın çözümü değil, büyük bir bölgesel 

işbirliğinin anahtarıdır. Çözüm hem Kıbrıslılara refah hem de bölgeye barış getirme potansiyeli içermektedir.” Dedi. Kıbrıs çözüm 

projesi sadece iki toplumun eşit siyasi statüye dayalı bir Federal yapıda barışmasını sağlamakla kalmayacağını, ayni zamanda 

Türklerle Yunanlıların yıllardır süregelen ihtilaflarını çözmek için  vesile olacağına vurgu yapan Toros, önümüzdeki Ocak ayında en 

önemli aşamalarından birine tanık olacağımız bu sürecin başarıyla sonuçlanması durumunda, savaşlarla çevrelenmiş olan Doğu 

Akdeniz'de Birleşik Federal Kıbrıs  önemli dönüşümlere yol açacağını, Kıbrıslı Hristiyan ve Müslüman toplumların kuracağı Federal 

işbirliğinin de adeta bir “medeniyetler işbirliği” pilot projesi olacağını söyledi. 

  

 

 



  

KTTO Yetkilileri, 19 Aralık 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Görüşerek, 
“Özel Sektörde Çalışma Saatleri Saatlerinde bir değişikliğin söz konusu olmadığını” 
doğruladı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Ersan Saner ile doğrudan iletişime geçerek özel sektördeki çalışma 
saatlerine ilişkin çalışma başlatıldığına dair haberler ile ilgili yaşanılan sıkıntıları ve iş dünyasının hassasiyetlerini aktardı. Sayın Bakan 
yürüttükleri çalışmaya göre 5 Aralık-1 Mart döneminde  sadece bankacılık-finans, bilgi işlem ve ofis tipi işyerlerinin mesai saatlerinin 8:30-
17:30 arasında olacağını; ticaret, hizmet, sanayi ve diğer sektörlerdeki çalışma saatlerinin değişmeyeceğini aktarmıştır. 

Kıbrıs Ticaret Odası, süreci yakından takip ederek, çalışma hayatının ekonominin ihtiyaçlar gözetilerek düzenlenmesi için katkı koymuş ve 3 
Aralık 2016 tarihinde yapmış olduğu basın açıklaması ile iş dünyasına bilgi vermiştir. 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, “Baykan Gürses Özdağ ile Yeni Güne 
Merhaba” programına konuk oldu. 
Başkan Fikri Toros, 20 Aralık 2016 tarihinde Genç TV’de yayınlanan Baykan Gürses Özdağ ile Yeni Güne Merhaba programına konuk olarak 
ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çözüm sürecinin de konuşulduğu programda, olası bir çözüm durumunda ekonomimizin 
ve iş dünyasının bundan nasıl etkileneceği konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu. 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, 21 Aralık Çarşamba günü saat 15:30'da GAÜ 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde 'Ekonomi'nin Kıbrıs Sorunu'ndaki 
Yeri' konulu bir konferans verdi. 
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. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Sendikalar ile Hükümet arasındaki mesai uzlaşması ile ilgili 23 
Aralık 2016 tarihinde bir basın açıklaması yayınladı  
Bir süre önce trafik kazaları ve saat uygulaması gerekçesi ile kamu çalışanlarının başlatmış olduğu grev ve eylemlere ilişkin olarak hükümet 
ile sendikalar arasında varılan uzlaşma sonucunda kamu görevlilerinin haftalık çalışma süreleri azaltılmıştır. 
Yıllardan beri kamudaki çalışma saatlerinin özel sektörün çalışma saatleri ile uyumlaştırılması ve verimliliğin artırılması için gerekli 
önlemlerin alınması üzerinde duran Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kamudaki çalışma saatlerinin verimlilik konusunda hiçbir önlem alınmadan 
kısaltılmasının özel sektörün çalışmalarını biraz daha zorlaştıracağı ve etkinliğini azaltacağı düşüncesindedir. Çalışma saatlerinin eğitim 
alanında uygulanması konusunda henüz daha fikir birliğine ulaşılamadığı dikkate alındığı zaman, bu uzlaşmanın çalışma hayatına ilişkin 
kaosu ortadan kaldırmayacağı da açıktır. 

Günlük sıkıntıları aşmak için başvurulan popülist yaklaşımlar, ne yazık ki sorunların çözümüne değil, tam tersi olarak derinleşmesine neden 
olmaktadır. Bu kaosun sona ermesi, kamudaki çalışma saatlerinin özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırılması, kamudan gerekli 
verimliliği almamızı sağlayacak şekilde öğle yemeği arası da olacak şekilde düzenlenmesi ile mümkündür. 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Aralık ayı KOBİ Bülteni’ni yayınladı 
Aralık ayında yayınlanan bültende; İş Dünyasına Bakış bölümü altında İnsel Paralik (Yusuf Paralik Co. LTD. Direktörü), ve Girişimcilik 
konusunda Esin Esmen (ESMEN Group Direktörü) ile söyleşi, Finansman Fırsatları bölümü altında Girişimcilere Yönelik Kredi İmkanları – 
Cemil Yeşilada  (Creditwest Bankası Risk Yönetimi Müdürü) ile söyleşi, Girişimcilere Yönelik Hibe Programları hakkında detaylı bilgi, Uzman 
Görüşü bölümü altında Hidayet Türk Ünal (Rebese Danışmanlık Direktörü) ile söyleşi gerçekleştirmiştir. Bültende ayrıca yeni hizmetlerimiz 
arasında yer alan KTTO Size Geliyor tanıtılmış ve mevcut hizmetlerimizden Üyelerimizden Münhaller detaylarıyla açıklanmıştır. 

Bülten için tıklayınız… http://www.ktto.net/wp-content/uploads/2016/12/ARALIK-B%C3%9CLTEN%C4%B0.pdf 

http://www.ktto.net/wp-content/uploads/2016/12/ARALIK-B%C3%9CLTEN%C4%B0.pdf


 

 

Toros: “Kalkınmayı stratejik bir hedef alan ülkeler girişimcilerini desteklemelidir”  
 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı himayelerinde Türkiye Ekonomi Bankası ve Kuzey Kıbrıs Turkcell ile işbirliği 
içerisinde 4. Girişimcilik Zirvesini 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirdi. “Kuzey Kıbrıs’ta Bilişim Fikirleri” temalı zirve, Oda Başkanı 
Fikri Toros’un açılış konuşması ile başladı. Toros, girişimcilik reflekslerinin toplumda yerleşmesinin, gerek mevcut ekonomik yapımız 
içinde fark yaratabilmek, gerekse dünyayla uyum içerisinde sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomi kurabilmek için fevkalade önemli 
olduğunu değerlendirdi. Artık rekabet avantajı yaratmanın, herkesin görece eşit erişim imkânı bulunan küresel pazarlara standart 
ürünler sunmakla değil, yeni ürün, hizmet ve süreçleri yaratmak ve onları pazarlanabilir kılmakla mümkün olduğunu söyleyen Toros, 
inovasyon temelli bu ekonomik faaliyetler artık ekonomik büyümenin asli motoru olduğunu vurguladı. Toros, “bir ülkede girişimcilik 
gelişirse ancak o ülkede ekonomik refah da gelişebilir. Bu nedenle girişimciliğin geride kaldığı ülkelerde ekonomik büyüme de geride 
kalmaya mahkûmdur. Bu yüzden kalkınmayı stratejik bir hedef alan ülkeler, girişimcilerini desteklemelidir” dedi. 
 

.                         
 
TEB KKTC Bölge Alan Müdürü Sn. İsmet Yazıcı Tevfik Bülent Şatıroğlu ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Sn. İsmet Yazıcı da  
konuşmalarında girişimciliğin önemine değinerek, şirket olarak her zaman yeni fikirlere açık olduklarına vurgu yaptı. Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Sunat Atun, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki KOBİGEM üzerinden bugüne kadar 1 Milyar Türk Lirası civarında ucuz 
kredinin ihtiyaç sahipleri ile buluşturulduğuna dikkat çekerek KOBİGEM’in, KOBİ’lerin, esnafın, küçük işletmelerin kalkınmasına, 
gelişmesine ve desteklenmesine hizmet eden, devletin KOBİ alanında kurumsallaştığı bir merkez haline geldiğini belirtti. Bakan Atun, 
TEB-Girişimcilik Merkezi ortaklığında yürütülen “Girişimcilik Projesi”  ile genç fikirlerin desteklendiğini 2017 yılı içerisinde de benzer 
programların hayat bulacağını söyledi. “KKTC ekonomisi büyümeye çok ihtiyaç duymaktadır. Kadın ve genç girişimcilerin önünü 
açabilmek, yeni iş fikirlerinin hayata geçmesini sağlayabilmek, küresel şartlara ayak uydurabilmek ve teknolojik gelişmelere imkân 
ancak kapsayıcı bir politika ile sağlanabilecektir” diyen Atun, girişimciliğin mutlaka desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Girişimcilik Hibe 
Programı ve Girişimcilere Yönelik Destekler ile ilgili konuşan KOBİGEM Koordinatörü Sn. Ebru Kaptan Sertoğlu da 2017 yılı içerisinde 
benzer programlar yer aldığına vurgu yaparak yeni fikirleri desteklemeye her zaman hazır olduklarını söyledi. 
 

“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 tarihinde sona erecektir. 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.  

 



  

 

“Bu kadar ağır bir zam yapılması hiçbir ekonomik gerçekle açıklanamaz”  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, elektriğe yapılan zamlarla ilgili 26 Aralık 2016 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.  
 
 “2016 yılının Ekim ayı sonu ile kıyaslandığında elektrik tarifelerine %10’la %44 arası bir zam yapılmış olması KKTC’de ekonomik yaşamın 
her alanına büyük bir darbe vurmaktadır. Ekonomik sıkıntıların çok yoğun olarak yaşandığı bu günlerde bu kadar kısa sürede, bu kadar 
ağır bir zam yapılması hiçbir ekonomik gerçekle açıklanamaz. 

Odamızın son iki yılda elektrikle ilgili yaptığı çok sayıda uyarı ve öneri dikkate alınmamış, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sırasında 
elektrik fiyatları düşürülmemiştir. Hal böyleyken, dövizdeki dalgalanmaların boyutunu bile aşan büyüklükte artışa gitmesi asla kabul 
edilebilir değildir. Üretimden, hane halkı tüketimine yaşamın her alanındaki en temel girdilerden biri olan elektriğe yapılan  zam, 
katlanarak başka mal ve hizmetlere yansıyacaktır. 

Elektrikte çözüm, enerji arzının çeşitlendirilmesinde ve artık çağdışı kalmış fuel oil üzerinden elektrik üreten santraller yerine ucuz ve 
alternatif enerji arzı modellerinin hayata geçirilmesinde yatmaktadır. Mevcut elektrik üretim şekli çevreyi kirleten, sağlığımıza zarar 
veren ve petrole dayalı olması nedeniyle mali olarak istikrarsız bir yapıdadır. Bunların yanı sıra, elektrik arzında tekel konumunda olan 
KIB-TEK hantal ve sürdürülemez yapısıyla girdi masraflarını yükselterek hayatı pahalılaştırmaktadır. Bu çerçevede KIB-TEK, Yapısal 
Dönüşüm Programı’nda belirtildiği üzere bir an önce piyasada tekel olmaktan çıkarılmalı ve yeniden yapılandırılmalıdır. 

 Bu gerçekler ışığında, piyasayı pahalılaştıran ve mevcut sorunlara çözüm getirmeyen bu zam kararı acilen geri çekilmelidir.” 

“Kıbrıs Türk ekonomisi durgunluğa itiliyor”  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 27 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklamada döviz 
kurlarındaki yükselişlerle ilgili  eleştirilerde bulundu.  
Döviz kurları, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen siyasi ve ekonomik gelişmelerin etkileriyle sürekli hale gelen 
dalgalanmalar kaydetmektedir. Bu gelişmeler TL’nin kullanıldığı Kuzey Kıbrıs’ta da olumsuzluklara neden olmakta ve Kıbrıs Türk 
ekonomisini durgunluğa itmektedir. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, döviz kurlarındaki yükselişe karşı alınabilecek önlemleri her vesileyle hükümetlerimizin bilgisine getirmektedir. 
Son olarak 2015 yılı yaz aylarında yaşanan benzer gelişmeler karşısında kapsamlı önerilerimiz KKTC Başbakanlığı ile paylaşılmış ve bazıları 
kısa vade içerisinde uygulamaya konulmuştu. Konunun güncellik kazanmış olması nedeniyle alınabilecek önlemleri yeniden hükümetimiz 
ve kamuoyu ile paylaşmak ihtiyacını hissetmekteyiz: 

Döviz kuru artışlarının hane halkını ve piyasamızı etkilemesinin en önemli nedenlerinden biri birtakım ekonomik aktivitelerin döviz 
bazında sürdürülmekte oluşudur. Piyasaya müdahale olanakları kısıtlı olmakla birlikte hükümet, doğrudan katıldığı tüm ekonomik 
faaliyetlerin Türk Lirası ile hesaplanması ve gerçekleştirilmesi konusunda kararlı olmalı; piyasanın TL’leştirilmesinin öncülüğünü 
yapmalıdır. 

Bu bağlamda, piyasadaki işlemlerin de TL bazında yapılması teşvik edilmelidir. Geçmiş yıllarda bu amaçla geçici olarak uygulanan kira geliri 
stopajlarının düzenlenmesi kalıcı olarak TL bazlı sözleşmelere avantaj sağlayacak şekilde yeniden gündeme getirilmelidir. Devlet, tüm 
vergi, resim ve harçlarını TL olarak hesaplamalı ve döviz kuruna bağlı tüm hesaplamaları terk etmelidir. Geçici bir önlem olarak, gümrük 
vergisi ve diğer ithal vergilerinin hesaplanmasında kullanılan döviz kurları sabitlenmelidir. Devlet ihalelerini kazanan yüklenicilere 
sözleşmede belirtilen iş termin tarihinden geçerli olmak üzere kur farkı ödenmelidir. 

Hiç kuşku yok ki, bu önlemler döviz kurlarındaki artışlardan kaynaklanan etkileri sıfırlamaya yetmeyecektir. İşletmelerimiz ve hane halkı, 
kendilerini bu tür hareketlerden korumak için, kur riski konusunda ihtiyatlı hareket etmeyi ve borçlanmalarını TL bazındaki gelirlerine 

göre yapmayı genel bir kural olarak benimsemelidirler. paylaşmaya devam edecektir.     

 



 

 

 KTTO, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e yazı gönderdi 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 27 Aralık 2016 tarihinde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’e, Motorlu araçların yoldan çıkma 
iznine haiz araçların söz konusu izinleri yenilenirken geçerli muayene ve seyrüsefer ruhsatı önkoşulu olmamasına dair talepte 
bulunmuştur. 
 

“2017 yılının barış, istikrar ve refah yolunda tarihte iz bırakmasını temenni ediyorum”  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros 27 Aralık 2016 tarihinde yayınladığı 
yeni yıl mesajında Kıbrıs’ın tarihi bir dönemden geçtiğini, yarım yüzyılı aşan bir 
süreden bu yana devam eden Kıbrıs sorununun çözümü için sarf edilen çabalara 
bakıldığı zaman; adil ve kalıcı bir sonuca yakın olduğumuzu değerlendirdi. 

Kuzey Kıbrıs'ın mevcut mali ve idari yapısının sürdürülebilir olmadığını, kaynaklarımızı verimli kullanamadığımızdan dolayı ciddi bir kaygı 
yaşadığındığını ve ve bir an önce ülke sorunlarına kapsamlı ve kalıcı ömzümler üretilmeis gerektiğine vurgu yaptı. Odamızın, “çözüm için 
çalışmak ve Kuzey Kıbrıs için gerekli reformları yapmak birbirleriyle çelişmez; aksine, bu iki hedef birbirini tamamlayan hedeflerdir” 
söyleminin anlamı da açıklayan Toros, çözüm süreci hangi şekilde ilerlerse ilerlesin ekonomimizi ve idari yapımızı küresel rekabete uygun 
şekilde yeniden tesis etmemiz gerektiğine de değindi.  

 
 

 

 

 

 
 

“Girne için her türlü desteği vermeye hazırız”  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Başkan Vekili Yüksel Akay, Girne’de 
yaşanan sel felaketine destek olmak amacıyla Girne Kaymakamlığı’na 28 Aralık 
2016 tarihinde ziyarette bulunarak desteklerini belirtti.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan’ı Fikri Toros ve Başkan Vekili Yüksel Akay Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’i ziyaret ederek desteğe hazır 
olduklarını belirttiler. 

Geçtiğimiz günlerde Girne’de aşırı yağıştan kaynaklanan su baskınlarının işyerlerini basması ve evlerini su basan bazı vatandaşların 
mağduriyetinin giderilmesi için oluşturulan kriz masasına KTTO’dan destek geldi. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde maddi manevi 
her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten KTTO Başkanı Fikri Toros, şunları kaydetti; 

“Öncelikle yaşanan bu mağduriyetlerden ötürü duyduğumuz derin üzüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Yönetimi ve üyeleri olarak, gerek işletmelerin gerekse ihtiyacı olan vatandaşların yanında olmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. 
Oluşturduğunuz kriz masası için de sizleri ayrıca tebrik ederim. Kriz masasının çalışmalarına nasıl katkı koyabileceğimizi bizlerle paylaşırsanız 
birlikte projeler üretebilir, Girne’miz için seve seve birlikte çalışabiliriz.” 

Girne’nin ekonominin kalbi olduğuna vurgu yapan Toros, dış dünyaya açılan yüzümüz oluşunun da ayrıca önemli olduğunu ve yaşanan bu 
felaketlerin bir daha gerçekleşmemesi için her türlü katkıya da hazır olduklarını söyledi. Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen’de, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti belirterek Girne’de yaşanan bu durumun kronik bir hal aldığını, haritalar üzerinde çözüm odaklı çalışıldığını, 
oluşturulan kriz masasında da polis, Sivil Savunma, İtfaiye ve Girne Belediyesi’nin tam bir ekip işi çıkardığına vurgu yaptı. 

Tüm Girne halkına geçmiş olsun dileklerini Erişmen nezdinde sunan Toros, alınacak tüm tedbirlerde katkı koymak için hem Oda yönetiminin 
hem de üyelerinin maddi manevi hazır olduklarını yineleyerek ziyareti sonlandırdı.  

 

 

 



  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Aralık ayında yürüttüğü sosyal medya kampanyası 
kapsamında aşağıdaki görselleri paylaşmıştır: 

 

 

 

 



 

           
  

“İşbirliği içerisinde çalışmak ekonomiye katkıya dönüşür”  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Lefke Avrupa Üniversitesi arasında 29 Aralık 2016 
tarihinde KTTO’da bir İşbirliği Protokolü imzalandı.  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Lefke Avrupa Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) eğitim, araştırma ve karşılıklı istişare 
konularında iki yıl süreyle geçerli olacak bir İşbirliği Protokolü imzaladı. Her iki kurum arasında kapasite paylaşımını amaçlayan 
protokole göre; her iki taraf konularında uzman kişiler tarafından seminerler, sunumlar, konuşmalar düzenleyecek. Ayrıca 
gündemdeki konularla ilgili oda mensuplarının ve öğretim üyelerinin katılacağı ve karşılıklı görüş alış verişinde bulunulacağı yuvarlak 
masa toplantıları, paneller, çalıştaylar organize edilecek, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na bağlı iş yerlerinde bölüm öğrencileri için staj 
imkanı aranacaktır. Protokolün imzası sırasında söz alan Fikri Toros; Lefke’nin kalkınması için gerekli yatırımların doğru yönlendirmeler 
ve işbirliği ile mümkün olacağını, bunun da ancak işbirliği içerisinde çalışmakla ekonomide katkıya dönüştürülebileceğini kaydetti. 
Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Danışmanı Mehmet Ali Egemen de yaptığı konuşmada üniversite olarak sektörlerle daha yakın bir 
işbirliği içinde olmak istediklerini, üniversitenin gerek bölge gerekse ülke ekonomisine önemli bir katkı yaptığını ve bu katkının 
kalitesini de her geçen gün daha yukarı çekmek için çaba sarfettiklerini dile getirdi. 
 

 
         

 



 

 

  KTTO’dan KTEZO’da destek  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın 
yürüttüğü Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezi inşaatı projesine katkı koymak ve 
mesleki teknik eğitim çalışmalarında yapılacak işbirliğini duyurmak amacıyla K. T. 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na 30 Aralık 2016 tarihinde bir ziyaret gerçekleştirdi.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk ekonomisinin büyümesi, rekabet etmesi ve dünya i le 
bütünleşmesi yönünde bir vizyona sahip olan Ticaret Odası’nın, mesleki teknik eğitim alanında KTEZO’nun yürüttüğü çalışmalara büyük 
önem verdiklerini önemle belirtti. Toros, ülkenin özel konumu itibariyle içerisinde bulunulan dönüşüm sürecinde en fazla ihtiyaç 
duyulanın mesleki teknik eğitime sahip nitelikli eleman olduğunu ifade ederek, sermayenin yanı sıra emek ve nitelikli işgücü olmadan 
hiçbir ekonomiden söz edilemeyeceğini, bu nedenle de mesleki teknik eğitime erişim olanaklarının geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. 

                     
 

“Hükümet popülizm yapıyor”     
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, KTHY ve ETİ için alınan kararları eleştirerek hükümetin 
popülizm yaptığına dikkat çekecek 30 Aralık 2016’da bir açıklama yaptı.  

“Kıbrıs Türk Hava Yolları ve ETİ’den kamu görevine aktarılan personele yeni hak ve menfaatler sağlanabilmesi için KKTC Meclisi 
tarafından yapılan yasa değişikliği, Kıbrıs Türk halkının sorunlarının kaynağına ve bu sorunların zaman içinde çözümlenmek yerine neden 
giderek ağırlaştığına dair saptamaların bir kez daha hatırlanmasına neden olmuştur. 

Bu gibi kararlar gündeme geldiği zaman, ilgili kesimlerin sorunları ve bu sorunların çözümlenmesi için harcanacak kamu kaynağının 
görece küçüklüğü ön plana çıkmaktadır. Ne var ki, KKTC Bütçesi’nin % 85’lere varan ölçüde maaş nitelikli harcamalardan oluşması bu 
“iyi niyetli” kararların yarattığı birikimin bir sonucudur. Bu bütçe yapısının değişebilmesi için ters yönde bir kararlılığın  gösterilmesi 
gerektiği bu son yasa değişikliği ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Böyle bir kararlılık olmadan bütçe yapısının düzeltilmesi mümkün 
olmayacaktır.  Bu son uygulama, ileride benzer uygulamalar için de bir emsal teşkil edecek ve KKTC Bütçesi’ne yeni yükler 
eklenecektir. Çiftçiler, iş insanları, esnaflar, diğer özel sektör çalışanlarına kadar herkesin devletten beklentileri vardır ve her zaman da 
olacaktır. Bu uygulamayla, KKTC devletinden olan benzer taleplerin de önü açılmış olacaktır. Meclis veya Başbakanlık önünde gösteriler 
yaparak menfaat elde etme yöntemi geçerli bir yöntem olarak kutsandığı sürece, farklı kesimlerin menfaat taleplerine direnmek veya 
“hayır” demek daha da zorlaşacaktır. Devlet kaynaklarının bu yöntem ile dağıtılmasının, hepimizin beklentisi olan eğitim, sağlık, ulaşım 
gibi hizmetlerin yerine getirilmesini engelleyeceği ise açıktır. Üzülerek belirtmek isteriz ki, devlet kaynaklarının siyasi amaçlar veya 
popülist yöntemler ile dağıtılması KKTC’nin sorunlarını çözmeye yetmemiştir ve yetmeyecektir. Devlet kaynaklarının siyasi amaçlar ve 
popülist yöntemler ile dağıtılması KKTC’nin sorunlarının ana kaynağıdır. Sorunları yaratan zihniyet ve yöntem ile sorunlar çözülemez. 
Ancak sorunlar çeşitlenir ve çığ gibi büyütülür. Ayni hataları tekrarlayıp farklı sonuçlar beklemek toplumumuzun ileriye taşınmasını 
imkansızlaştırır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu anlayışın devam ettiğini görmekten büyük bir üzüntü duymaktadır. 

Bu arada, söz konusu yasa değişikliğinin Türkiye ile birlikte yürütülmekte olan Yapısal Dönüşüm Programına aykırı olduğu ve bu 
aykırılığın Türkiye-KKTC ilişkilerine büyük ölçüde zarar vererek 2017 yılı içinde çeşitli sorunlarla karşılaşılmasına neden olacağı Başbakan 
Yardımcısı Sayın Serdar Denktaş tarafından Meclis kürsüsünden açıklanmıştır. KKTC Meclisi’nin bu açıklamayı dikkate almaması da, 
Yapısal Dönüşüm Programı’nın uygulanmasına büyük önem veren ve uygulama süreçlerini yakından izleyerek gerekeli uyarıları yapmaya 
çalışan Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından endişe ile karşılanmıştır.” 

 


