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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tüm küresel platformlarda 
Kıbrıs Türklerinin haklı davasını ve KKTC'nin uluslararası camiaya entegre olması gerektiğini 
gündeme getirdik. Bunu yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Tüm platformlarda KKTC’nin
haklı davasını gündeme getirdik”

KKTC Başbakanı 

Ersin Tatar 

ekonominin 

geliştirilmesi 

için istikrar 

güvenli ortam 

ve girişimcilik 

ruhuna ihtiyaç 

olduğunu belirtti.

K
ıbrıs Türk Ticaret Odası ve TOBB işbirliğinde KK-

TC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen Türki-

ye-KKTC Ticaret Odası Forumu I. Ekonomi Konfe-

ransı'na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan 

Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin 

Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası Başkanı Turgay Deniz, Türkiye-KKTC Ticaret Odası 

Forumu Eş Başkanları M. Cihat Lokmanoğlu ve Mustafa 

Genç, TOBB Sayman Üyesi Faik Yavuz  ile çok sayıda siya-

setçi ve iş dünyasından temsilci katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşma-

da, toplantıda gözlemlediği gönül birlikteliğinin gelecek 

adına umut verici olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türk özel sektörü olarak vizyonunuz ekonomisi 

büyüyen, halkı zenginleşen, maruz bırakıldığı haksız 

ekonomik ve siyasi izolasyonlardan kurtulmuş uluslararası 

sisteme entegre olmuş, kendi ayakları üzerinde güçlü 

bir şekilde duran bir KKTC'dir. Tüm küresel platformlarda 

Kıbrıs Türklerinin haklı davasını ve KKTC'nin uluslararası 

camiaya entegre olması gerektiğini gündeme getir-

dik. Bunu yapmaya devam ediyoruz. Türkiye ve KKTC iş 

dünyaları da bunu sağlamak için birlikte çalışıyor. Aynı 

vizyonu paylaştığımız Kıbrıs Ticaret Odası ile Türkiye-KKTC 

Ticaret Odası Forumu'nu bu amaçla kurduk."

Konferansa Türkiye ve KKTC’den 

300’e yakın iş insanı katıldı

Formun ilk somut adımlarından birisinin bugün ger-

çekleştirilen ekonomi konferansı olduğuna dikkat çeken 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, konferansa Türkiye'den ve 

KKTC’den 300'e yakın iş insanının katıldığını söyledi. 

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bizler burada yatırım ve 

ticaret yaparak Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını bütün 

dünyaya gösterdik. Şimdi daha fazla ticaret ve yatırım 

yapmayı amaçladık. Bunun için de KKTC'deki iş ve yatı-

rım ortamının iyileştirilmesi için geçmişte elde ettiğimiz 

tecrübeleri sizlere aktararak yardımcı olmak istiyoruz. 

KKTC hükümetinin Yatırım Danışma Konseyi'ni tekrardan 

canlandırması bu kapsamda çok önemli bir gelişmedir. 

Şüphesiz ki KKTC'ye de çok faydalı olacak" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da ekonominin gelişti-

rilmesi için istikrar, güvenli ortam ve girişimcilik ruhuna 
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ihtiyaç olduğunu belirtti. KKTC Başbakanı 

Tatar, Türk hükümetinin bugün Fuat Oktay 

nezdinde KKTC'nin yanında bulunmasının 

önemine vurgu yaparak, TOBB Başkanı Hisar-

cıklıoğlu'na her zamanki destekleri nedeniyle 

teşekkür etti. 

Tatar, 2009'da Maliye Bakanı olduğunu 

hatırlatarak, "Yine o zaman Rifat Bey yanımız-

daydı. İyi hatırlıyorum, o dönemde hükümete 

geldiğimizde öğrenci sayısı 30 binlerden 

25 binlere düşmekteydi. ‘Burada bir yanlış 

var’ dedik ve derhal temaslara geçtik, böyle 

toplantılar yaptık. Şu anda öğrenci sayısı 100 

bini geçmiş durumda. 150 bin olması lazım, 

olmaması için hiçbir sebep yok. Şimdi alt yapı 

ve her şeyin güzeli var ama en önemlisi insan 

kaynağımız var" dedi. 

Devletin kamu maliyesini düzeltmek için 

bazı tedbirleri alması gerektiğinin altını çizen 

Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu işin sırrı ve başarısı, ekonominin büyü-

mesinden geçiyor. Ekonomiyi büyütemezsek 

öğrenci sayımızı artıramazsak turizmde yatak 

kapasitemizi artırmazsak alt yapı çalışmala-

rını tamamlayamazsak ve enerji meselesine 

bir çözüm bulamazsak rekabet gücünü ya-

kalayamayız. Dolayısıyla bu toplantılardan 

çıkması gereken sonuç bildirisi ilk olarak istik-

rarlı hükümettir. Çünkü bu sistemde istikrarlı 

bir hükümet olabilmesi için bakanlarıyla ve 

milletvekilleriyle bir bütün olarak memle-

ketimizin hayrına hep birlikte çalışmak du-

rumundayız. Böylece o istikrarı yakalayalım, 

reformları yapabilelim, ekonomiye güven 

verelim, o güvenle memleketin gelişmesine 

hep birlikte katkımızı koyabilelim." 

Lefkoşa’daki toplantıda bir konuşma ya-

pan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

ise "Bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin meşru hakları hilafına adım 

atanlar, Türkiye’yi yok saymaya kalkışanlar, 

emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi. 

“Ambargo ve kısıtlamalar

 vicdan sınırlarını zorluyor”

Konferansın Türkiye ve KKTC arasındaki 

kardeşliğin yanında ekonomik ilişkilerin ge-

liştirilmesi adına iş insanlarına verilen öne-

min bir örneği olduğunu ifade eden Oktay, 

Türkiye'den gelen yaklaşık 100 firmayla Ku-

zey Kıbrıslı firmaların turizm, yükseköğretim, 

tarım ve bilişim gibi sektörlerde karşılıklı iş 

birliklerini değerlendirecekleri oturumların 

verimli geçmesini diledi.

Oktay, bugün, Kıbrıs Türk halkının hala 

birçok alanda ambargo ve kısıtlamalara 

maruz kalmasının akıl ve vicdan sınırlarını 

zorladığını söyledi. KKTC Başbakan Yar-

dımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay 

da konuşmasında, “Doğu Akdeniz'de bir 

oldubittiye izin vermeyeceğiz. Yavuz ve 

Fatih sondaj gemileriyle şimdi fiilen saha-

dayız ve bozulan denge kuruldu. Sahada 

olduğumuz için de yarın, öbür gün durul-

ması gerekiyorsa, oturulup konuşulması 

gerekiyorsa herkes duracak, herkes otura-

cak. İleriye gidilecekse herkes ileri gidecek. 

Anlaşılacaksa herkes bu anlaşmanın içeri-

sinde olacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan Türkiye-KKTC Ticaret Odası 

Forumu kapsamında ikili iş görüşmeleri 

gerçekleştirildi.

Lefkoşa’da, Yatırım 
Danışma Konseyi 
toplandı

T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcık-

lıoğlu, Lefkoşa'da 3. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti (KKTC) Yatırım Danışma 

Konseyi toplantısına iştirak etti. Top-

lantıda KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 

da değerlendirmelerde bulundu.


