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“Beşparmak Grubu”, “Özker Özgür Barış ve Demokrasi Vakfı” (BADEV), “Kıbrıs Türk Yöneticiler 
Derneği” ve “Demokrasi ve Kalkınma Platformu Derneği” (DEKAP) , değişik alanlarda toplumsal 
faydayı öngören diğer sivil toplum örgütleri, akademisyenler, aydınlar ve medya mensuplarının da 
desteğini gözeterek sivil bir inisiyatif başlatmıştır. 
 
Bu inisiyatif ve birlikteliğin odağında KKTC’nin kamu ve ekonomik yapısının çağımıza uygun hale 

getirilmesi gerektiği yönünde ortak irade bulunmaktadır. 

Gerek kamu gerekse ekonomik yapımızın yıllardır Ada ve Dünya konjonktürünün gereklerine cevap 
veremediği ve biriken sorunların ağırlığının ancak ortak hareket, toplumsal uzlaşı ve dayanışma ile 
aşılabilecek bir noktaya geldiği ortadadır. Sürdürülemez olan mevcut durumun karşılıklı suçlamalar 
ve zıtlaşma yerine farklılıklara saygı ve ortak menfaatlerin öne çıkarılması becerisinin gelişmesiyle 
değiştirilebileceğine inanıyoruz. .yyy 
 
Yeni bir federal ortaklık için müzakereler devam ederken, ulaşılacak çözümün sürdürülebilir olması 
açısından siyasi eşit kuruculardan biri olarak Kuzey Kıbrıs’ın kamu ve ekonomik yapısının 
çağdaşlaştırılması hedefi, toplumsal bir ev ödevi olarak karşımızda durmaktadır. Diğer yandan 
uzayıp giden Kıbrıs müzakerelerinden bağımsız olarak kamu sektörü ve ekonomik yapımızın en 
süratli şekilde sağlam ve sürdürülebilir temellere oturtulması halkımıza karşı bir sorumluluk ve 
varoluşsal bir gerekliliktir. 
 
İşte bu nedenlerle örnek teşkil edecek bu inisiyatif ve birlikteliğin odağında KKTC'nin kamu ve 
ekonomik yapısının çağımıza uygun hale getirilmesi iradesi bulunmaktadır. 
 
Bu hedef ve gerekliliği gelmiş olduğumuz kritik aşamada gerçekleştirebilmek için paydaşları ortak 
menfaatler doğrultusunda bir araya getirmenin, toplumsal geleceğimizi ilgilendiren konularda 
diyalog kurmalarına ve uzlaşıya varmalarına yardımcı olmanın en çağdaş ve sürdürülebilir yöntem 
olduğu değerlendirilmektedir. 
 
Sivil toplum olarak toplumsal varoluşumuzdaki sorumluluğumuz gereği dört sivil toplum örgütü 
olarak bizler ortak akla ulaşılması amacıyla paydaşların ve kaynak eleman/uzmanların katılımıyla 
22-23 Mart 2011 tarihlerinde temel sorunlarımızı masaya yatırmayı hedeflemekteyiz. Bu forum 
kapsamında aşağıdaki konularda diyalog ve uzlaşı aranacaktır: 
 

1. Kamunun verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması için atılması gereken adımlar. 
2. Kamu maliyesinde gelir-gider dengesinin tesisi için alınması gerekli tedbirler. 
3. Ekonomik dinamizm/büyüme ve sürdürülebilir bir ekonomi için atılması gereken kısa ve 

uzun vadeli adımlar. 
 
Forum, aşamalı olarak 3 başlığın paralel oturumlarda ele alınacağı ve sonuçlarının duyurulacağı 2 
günlük bir çalışma şeklinde organize edilecektir. Paydaşların aktif katılımının gözetileceği foruma 
75-90 kişinin katlımı hedeflenmektedir. Uzman bir ekip tarafından yönetilecek forum ’un çalışma 
yöntemleri ve programı belirlenmekte olup bilahare açıklanacaktır. 
 
 
 



 
 
Forum’un sonunda alınacak kararların güçlü bir şekilde savunulması ve takibi yapılacaktır. 
İnisiyatifin ilerleyen aşamalarda Kuzey Kıbrıs’ın kamu ve ekonomik yapılanması yanında toplumsal 
diyalog ve uzlaşı gerektiren alanlarda benzeri yoğun katılımlı forumlar düzenleyip tarafların ortak 
akıl üretmelerine ve oluşacak ortak aklın savunulmasına katkı koyması hedeflenmektedir. 
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