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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, kendi bütçesinden ayır-
dığı 1 Milyon TL  ve iş insanlarının katkılarıyla güç-
lendirdiği kaynak ile Sağlık Bakanlığı’nın kullanımı 

için 2600 adet PCR test kiti, 20 adet hastabaşı in-
vazivli monitör ve 12 bin 500 adet hızlı test kiti 
satın aldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, salgın tehlikesi nedeniyle kapatılan iş yer-
lerinde çalışanlara maaş desteği verilmesi ve piyasadaki daralma 
nedeniyle çalışanların kısmi mesai yapmasına olanak sağlanması 
konusundaki çalışmaların ihtiyacı karşılamaktan ve amaca hizmet 
etmekten uzak olduğunu savundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan 21 

Mayıs Perşembe günü yapılan yazılı açıklamada, kapatılan iş yerle-
rinde çalışanlara aylık bin 500 TL veya daha az miktarda maaş deste-
ği verilmesi kararlaştırılmış olmasına karşın, bu desteğin, 50 günden 
fazla kapalı kalan iş yerleri çalışanlarına bile sadece bir kez verildiği-
ne dikkat çekildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Vargın Varer, iş yerlerinin açılma sürecinde 
yaşanacak sorunlara karşı alınması gereken 
önlemler ile açılma sürecini değerlendirdi:

‘’Aşamalı bir 
süreç var’’
Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Emre Olgun, 
açılma önerileri üzerine 
KTTO için hazırlanan 
kılavuz’da da belirtildiği 
üzere PAID diye süreçler zinciri önerdiğini belirtti 
ve süreci değerlendirdi: 

‘’Devletin yerel 
iş gücü katkısını 
artırması 
gerekir’’

“Sağlık 
Bakanlığı’nın 
gerçek 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasına 
yardımcı olduk”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Covid-19 virüsüne 
karşı sağlık  önlemlerinin ve eko-
nomik önlemlerin halkın direnme 
gücünü artıracağını; mücadelenin 
dikkatli bir şekilde sürdürülmesi ge-
rektiğini belirtti.

KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, 
Covid-19 nedeniyle Ticaret Odası’nın yardım 
kampanyası başlatarak 1 Milyon Türk Lirası 
bütçe ayırdığını belirtti ve ekledi:

Ekonomide 
ilave ekonomik 
desteklere 
ihtiyaç var

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI, SALGINA KARŞI MÜCADELENİN
 HER AŞAMASINDA AKTİF YER ALDI. EKİPMAN VE TEST KİTİ 

ALINMASI İÇİN KAMPANYA DÜZENLEDİ. HER AŞAMADA ‘‘ÖNCE SAĞLIK’’ 
İLKESİNE UYGUN OLARAK ÜRETİLEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ HÜKÜMET İLE 
PAYLAŞTI. BU YAYIN COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE KIBRIS TÜRK TİCARET 

ODASI’NIN FAALİYETLERİNİN YER ALDIĞI ÖZEL BİR YAYINDIR.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Alp Cengiz Alp, Başbakan 
Sayın Ersin Tatar’ın başkanlığında 
9 Mayıs’ta gerçekleşen Ekono-
mik Konsey toplantısına katıldı.

“Kısmi mesai ve ücret desteği, ihtiyacı karşılamaktan uzak”

Oda Başkanı Turgay 
Deniz ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz 
Alp, Ekonomik 
Konsey toplantısına 
katıldı

KTTO Sağlık Bakanlığı'na ekipman desteği sağladı 
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KTTO yetkilileri, ekonomik koşulları 
değerlendirdi

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Covid-19 
mücadelesinin devam ettiğini vurgula-
dı ve ekledi:
‘‘Ekonomide ilave ekonomik destekle-
re ihtiyaç var’’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Covid-19 virüsüne karşı sağlık ön-
lemlerinin ve ekonomik önlemlerin halkın 
direnme gücünü artıracağını; mücadelenin 
dikkatli bir şekilde sürdürülmesi gerektiğini 
belirtti.

Deniz, ekonominin eski seviyesine gelme-
sinin zaman alacağını, bunun KKTC ile il-
gili diğer ekonomilerin toparlanmasına da 
bağlı olacağını belirterek ekonomide ilave 
ekonomik desteklere ihtiyaç olduğunu söy-
ledi. KTTO Başkanı “turizm, yükseköğretim 
ve inşaat sektörlerini canlandırmak için 
yollar bulunması gerekir” diye konuştu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay De-
niz, Covid-19 virüs salgını ortaya çıktığı za-
man gerekli tepkiyi süratli bir şekilde göster-
diklerini, sağlık servislerini güçlendirmek için 
ciddi bir katkı yaptıklarını aynı katkıyı ekono-
miyi canlandırmak ve yeniden yapılandırmak 
için de yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, virüs salgını ile 
ilgili sorularımızı yanıtladı:

SORU: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, koronavi-

rüs salgınına karşı nasıl bir tepki gösterdi? 
İlk tepkiniz ne oldu?
YANIT: Salgın tehlikesi ortaya çıktığı anda ilk 
adımda kapanmak gerekiyordu. İş yerlerimizi 
kapattık. Çalışanlarımızla birlikte büyük zor-
lukla karşılaştık. Gelir elde edemediğimiz için 
ödemelerimizi yapmakta zorlandık ama bu 
kapanma gerekli bir önlemdi. Buna sabır ve 
kararlılıkla uymaya çalıştık.
Kapanmanın yanı sıra, sağlık sistemini güç-
lendirmek gerekiyordu. Biz Oda olarak kendi 
bütçemizden bir milyon TL ayırdık ve bir yar-
dım kampanyası başlattık. Daha başka bazı iş 
insanları ve iş örgütlerimiz de bu kampanya-
ya destek verdiler ve Sağlık Bakanlığı’nın ih-
tiyaç duyduğu bazı ekipmanlar ve test kitleri 
sağladık.
Çok şükür ki bu salgın sağlık bakımından en 
az hasar ile atlatılmış görünüyor. Umarım, 
tekrarlanmaz. 
Bu süreçte iyice bilinçlendik. Halkın ne yap-
ması gerektiği konusunda eskiye göre çok 
daha fazla bilgi sahibiyiz. Salgına karşı en 
önemli önlem, kendimizi korumak ve temas-
tan kaçınmaktır. Artık bunu öğrendik. Bu ku-
rallara uyarsak virüsün tekrar canlanmasını 
da önlemiş olacağız.

SORU: Bundan sonraki aşamada neler ya-
pılması gerekiyor? İş yerleri açılmaya baş-
landı. Ekonominin gelişmesi nasıl olacak?

YANIT: İş yerleri kademeli olarak açılıyor. 
Ama KKTC’de esas gelirler turizm, yükseköğ-
retim ve inşaat sektörlerinden elde ediliyor. 

Yurt dışından bu sektörler aracılığı ile elde 
etiğimiz gelirleri, ticaret, tarım ve sanayi 
sektörlerimizin sunduğu mal ve hizmetler 
aracılığı ile topluma yayıyoruz. Esnaf ve za-
naatkarlarımız bu gelirlerden paylarını alıyor. 
Devlet de öyle...
Soruna bu çerçevede bakarsak turizm ve 
yükseköğretim sektörlerini canlandırmak için 
önlem almamız gerektiği açıktır. Yurt dışına 
konut satışlarını nasıl sürdüreceğimizi de ko-
nuşmamız gerekiyor. Mukayeseli avantajımız 
olan sektörlerimizi yeniden canlandırmak 
üzerinde durmamız gerekiyor.

SORU: Devlet bu süreçte neler yaptı? Dev-
letten aldığınız hizmet veya desteklerden 
memnun musunuz?

YANIT: Maalesef devlet krizin ekonomik bo-
yutu karşısında yetersiz kaldı. Çalışanları ve 
işletmeleri yeterince destekleyemedi. Çalı-
şanlara çok yetersiz bir destek yaptı ve çok 
geç yaptı. İşletmeleri destekleyemedi. Hane-
halkına da gerekli desteği veremedi. Bunun 
bize ders olması gerekiyor. Devletin normal 
zamanda elde ettiği gelirleri dikkatli harca-
ması gerekiyor. Özellikle sosyal sigortalar 
fonunu koruyup geliştirmeye dikkat etmek 
gerekecek.

SORU: Bundan sonra ne olmasını beklersi-
niz?

YANIT: Çok dikkatli ve bilinçli olmamız gere-
kiyor. Sağlık önlemlerini sürdürmemiz gere-

KTTO Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Covid-19 sürecinde yaşanan gelişmeleri aktararak, görüşlerini ortaya koydu.

Turgay Deniz
KTTO Başkanı

Vargın Varer
KTTO Yönetim Kurulu Üyesi

Serhan Kombos
KTTO Yönetim Kurulu Üyesi

Emre Olgun
KTTO Yönetim Kurulu Üyesi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile Yönetim Kurulu Üye-
leri Vargın Varer, Serhan Kombos ve Emre Olgun, COVID-19 virüsü 
salgınının önlenmesi ile ilgili olarak alınan önlemlerin belli bir oranda 
başarı sağlaması üzerine iş yerlerini kademeli ve kontrollü 
açılışına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin eski 

seviyesine getirilmesinin zaman alacağını belirten KTTO yetkilileri, ya-
şanacak sorunlara karşı alınması gereken önlemlere işaret etti. Yetki-
liler ayrıca, sağlık altyapısının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi adına 
yaptıkları çalışmaları anlattı.
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kiyor. Bu sağlık önlemleri artık, kapanarak değil sağlıkçıların yaptık-
ları uyarılara dikkat ederek uygulanacak. Hijyene dikkat edeceğiz; 
maske takacağız. Gereksiz temaslardan kaçınacağız.Ekonomik haya-
tımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Bunun için de sağlık kurallarına 
uymak bir zorunluluktur. Sağlık konusunda en küçük bir gerileme 
veya salgın tehlikesinin yeniden ortaya çıkması, ekonomik hayatı çok 
ciddi şekilde etkileyecektir. Bütün arkadaşlarımızın bunun bilincinde 
olması gerekiyor.
Hükümet, ekonomik hayatı canlandırmak için ciddi önlemler almalı-
dır. Bunun için de kaynağa ihtiyaç vardır. Hükümet bu kaynağı yarat-
mak konusunda da kararlı bir çalışma içinde olmalıdırlar.

Varer: Devletin önceliği, yerel iş gücündeki işsizliği önle-
yebilmek için yerel iş gücü katkısını artırmaktır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vargın Varer iş yer-
lerinin açılma sürecinde yaşanacak sorunlara karşı alınması gereken 
önlemlerle, açılma sürecini değerlendirdi.

Varer konuşmasında şu sözlere yer verdi; ‘’Hükümetin almış olduğu 
ciddi bir ekonomik tedbir olduğunu düşünmüyorum. Aksine, hükü-
met sorumlu olduğu ülke ekonomisini değil sorumluluğundaki dev-
let bütçesini, maliyenin nakit akışını yönetebilmeye yönelik tedbir-
ler almıştır.

Hükümetin aldığı değil, alması gereken tedbirler üzerine şunları söy-
leyebilirim, böylece aldığı tedbirler sorunuzu daha iyi anlatacaktır.        
İstihdamı koruyabilmek, işsizliği önleyebilmek için diğer ülke örnek-
lerinde gördüğümüz gibi, çalışanlara yönelik daha yüksek bir ücret 
katkısı sağlanması gerekiyor. İş yeri kapalı olan, ciro yapamayan 
işletmelerin, çalıştırmadığı iş gücünü iş yerinde tutması mümkün 
değildir. İşverenler bugün olmazsa bile, iş yerleri kademeli açılması 
sürecinde düşen talep karşısında istihdamlarını azaltacaklardır. Dev-
letin önceliği, yerel iş gücündeki işsizliği önleyebilmek için yerel iş 
gücü katkısını artırmak ve bu katkıyı iç ve dış talep %75 oranında 
toparlanana kadar devam ettirmek olmalıdır. İşsizlik artışı, iç talebi 
daha da daraltacak, sosyal sorun yaratacak ve göçü hızlandıracak 
riskleri içeriyor. Hükümetin bunu iyi görmesi lazım. Bir ay ve 1500 
TL desteği bu kapsamda destek olarak görmek mümkün değildir.Bu 
rakamın en az asgari ücretin %75 düzeyinde olması gerekir. 
İstihdamı korumanın yanında, mikro, küçük ve orta büyüklükteki iş-
letmelerin devamlılığının sağlanması gerekir. İşletmeler iş yapma-
dığı, açılma ile birlikte daha düşük düzeyde iş yapmaya başlayacağı 
için yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanacaktır. İşletmelerin 
önemli oranda iflaslarının önlenmesi gerekmektedir. İşletmeler eko-
nominin en önemli elemanlarındandır. Bu iflasları önleyebilmek için, 
yukarıda söylediğim ücret desteği yanında;

Yeni mal alabilmesi, cari giderlerini karşılayabilmesi, ciro kaybı ne-
deniyle ödemekte zorlandığı piyasa yükümlülüklerini yerine getire-
bilmesi için, yıllık cirosu oranında (%10-15) geri ödemesi bir yıl son-
ra başlayacak, reel faizi sıfıra yakın (enflasyondan arındırılmış faiz 
oranı), işletme kredisi olanakları sunulmalı,
İşletmelerin vergi, ihtiyat sandığı, sosyal sigorta primi gibi devlete 
olan yükümlülüklerinin, ekonominin toparlanma süresine kadar 
(2020 sonu dikkate alınabilir) ertelenmesi,
Yine işletmelerin mevcut banka kredi borçlarının toparlanma süre-
sinde ödenebilmesini sağlayacak şekilde, yeniden yapılandırılmala-
rına olanak sağlayacak bankacılık düzenlemelerinin yapılması gerek-
mektedir. 

Bunları hükümet tedbirlerinde görmedik. Sürekli olarak kaynak ol-
madığına atıfta bulunuluyor. Ülkede dış yardım gelmese dahi bu söy-
lenenleri yapacak kadar kaynak olduğunu düşünüyorum. Hükümet, 

harcama politikalarında cömert davranması gerekirken, oldukça 
tutumlu gitmeye çalışıyor. Şu fonda şu kadar kaynak var, işçiye şu 
kadar öderim diyor. İşletmelere yönelik ertelemelerde tutucu davra-
nıyor. Kapalı işletmeleri sigorta primi ödemeye zorluyor.
Hükümet açılma ile birlikte benzer tutumlu tavrını sürdürecek olur-
sa, cömert olması için gerekli kaynaktan ve bu kaynağın maliyetin-
den daha yüksek bir ekonomik maliyetle karşı karşıya kalmamıza yol 
açabilecektir. Bu riskleri de görmeleri gerekmektedir.’’

KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kombos, yardım kampanya-
sını anlattı:

“Sağlık Bakanlığı’nın gerçek ihtiyaçlarının karşılanmasına 
yardımcı olduk”

Covid-19 salgın tehlikesinin ortaya çıkmasıyla birlikte ülkemizde ve-
rilmeye başlanan mücadelenin sosyal dayanışma ile desteklenmesi 
gerektiğine inanan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, daha ilk günden ivedi-
likle aldığı kararla Oda birikimlerinden ayırdığı bir milyon Türk Lirası 
ile bir yardım kampanyası başlatmış ve bu kampanyayı iş insanları-
nın katkıları ile güçlendirmiştir.KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhan 
Kombos, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde tespit edilen ihtiyaç mal-
zemelerinin yurt dışından ithal edilmesi operasyonlarını yürüterek 
bu süreçte önemli bir görev üstlenmiştir.Kombos, bu kampanyaya 
ilişkin olarak gazetemize yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgınının or-
taya çıktığı ilk günlerde Yönetim Kurulumuz, Oda Başkanımız Turgay 
Deniz’in  öncülüğünde ivedi bir karar alarak bir fon oluşturmuş ve 
yardım kampanyası başlatmıştır. Amacımız, salgınla mücadelede ül-
kemizin ihtiyaç duyacağı konularda tam bir destek vermekti. Sağlık 
Bakanlığı ile koordinasyon kurarak gerçek anlamda ihtiyaç duyulan 
cihaz, ilaç ve ekipman gibi gereksinmelerin tedariğine geçildi. So-
nuçta 2600 adet PCR test kiti, 12 bin 500 adet hızlı test kiti, 20 adet 
hasta başı İnvazivli monitor Sağlık Bakanlığı için satın alındı’’ diye-
rek yapılan çalışmaları paylaştı. Kombos, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği 
içinde sürdürülen tedarik çalışmalarının yanı sıra aynı fondan Lefko-
şa Suriçi’ndeki bazı ailelere gıda yardımı yapıldığını ve Covid-19 mü-
cadelesine yardımcı olacak bir kılavuz kitap basıldığını da açıkladı.

Olgun: Aşamalı bir süreç var

Bu süreçte, KTTO YK Üyesi Emre Olgun ile yakın bir iş birliği içinde 
çalıştıklarını belirten Serhan Kombos, fona katkıda bulunan bağış-
çılara ve Covid-19 salgınına karşı kahramanca mücadele eden tüm 
sağlık çalışanlarına, güvenlik mensupları ve diğer görevlilere de te-
şekkür etti. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun ise sü-
reci değerlendirerek, açılma önerileri üzerine KTTO için hazırlanan 
kılavuzda da belirtildiği üzere PAID diye bir süreçler zinciri önerdiğini 
belirtti. Olgun şöyle devam etti: “Bu sürece göre planlama aşama-
sında salgın ile mücadele ekibi oluşturulması, personelin sağlık geç-
mişlerinin alınıp hassas kesimin izole edilmesi, faaliyet öncelikleri-
nin belirlenmesi ve iletişim stratejilerinin oluşturulması öneriliyor. 
Adapte olma aşamasında temizlik planları oluşturulması, personel 
ve müşteri sıcaklık ölçümleri, randevulu çalışma, dezenfektan kul-
lanma yöntemleri, sosyal mesafe önlemleri, KKD kullanımı, iş yerin-
de kullanılan ekipman paylaşımı önlemleri, metrekare hesaplaması 
ile çalışan ve müşteri sayısı belirleme, online toplantılar, online satış 
alternatifleri ve tedarikçilerden mal kabul önlemleri öneriliyor. İz-
leme aşamasında ise belirlenen süreçlerin uygulanma performan-
sını ölçebilmek için nasıl bir yöntem izlenebileceği anlatılırken, son 
olarak değerlendirme aşamasında ise salgının değişik aşamalarında 
hazırlanan bu süreçlerin uygunluğunun nasıl kontrol edileceği ve ge-
rekirse nasıl yeniden düzenleneceği anlatılıyor.”

‘‘Hep birlikte başaracağız’’
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Emre Olgun, Covid-19 
salgını süresinde açılan veya açılacak 
olan işletmelere yönelik kılavuz ha-
zırladı. Olgun kılavuzda, PAİD yönte-
mine dikkat çekti.
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üye-
si Olgun, kıtalar arası bulaş nedeni 
ile “pandemi” olarak ilan edilen Co-
vid-19 salgınının kontrol altında tu-
tulmasının bazı ön şartları beraberin-
de getirdiğini belirtti. Olgun, salgının 
yayılma hızının ve insanların temasla-
rı ile alınan tedbirlerin doğru orantılı 
gerçekleştiğini söyledi.
İnsandan insana, insandan yüzeye 
veya yüzeyden insana temasın en 
yoğun olduğu ortamın işletmeler ol-
duğunu vurgulayan Olgun, işletmeler 
için hem temas konusunun anlatıldığı 
hem de iş yerlerinde olası aksamala-
rın asgariye indirilmesi yönünde ya-
pılacak adımları içeren bir kılavuzun 
elzem olduğunu düşündüğünü bu 
bağlamda, işletmelerin faydalanabi-
leceği bir kılavuz hazırladığını kaydet-
ti.
Olgun kılavuzunda, iş yerlerinde uy-
gulanması gereken süreçler zincirini 

“PAİD” (Planlama - Adapte Olma - İzle-
me - Değerlendirme) yöntemiyle an-
latıyor. Bu yöntemler zinciri; salgın ile 
mücadele ekibi oluşturmasını, perso-
nelin sağlık geçmişlerinin hazırlanma-
sını, işletme faaliyetlerinin öneminin 
değerlendirilmesini, iş sürekliliğiyle 
ilgili senaryo analizinin yapılmasını, iç 
iletişim stratejisinin oluşturulmasını, 
dış iletişim stratejisinin oluşturulması-
nı, çalışanların ve müşterilerin korun-
masını, evden çalışma prosedürünün 
oluşturulmasını, sermaye ve nakit 
akışının sağlanmasını, arz zincirindeki 
risklerin tespit edilmesini, bazı birim-
lerin kapatılmasının değerlendirilme-
sini, işletme içerisindeki süreçlerin 
doğru şekilde uygulanıp uygulanma-
dığının denetlemesini ve hükümetin 
yaptığı destek programlarının takip 
edilmesini içeriyor. 
Dünya Sağlık Örgütü ve KKTC Sağlık Ba-
kanlığı referansları kullanılarak, KTTO 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun ta-
rafından hazırlanan çalışma hakkında 
daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten 
ulaşabilirsiniz.
https://www.ktto.net/wp-content/up-
loads/2020/05/PAID.pdf

İşletmeler için Covid-19 kılavuzu
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Alp Cengiz Alp, Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın başkanlığında 9 
Mayıs’ta gerçekleşen Ekonomik Konsey toplantısına katıldı.
Oda Başkanı Turgay Deniz, salgının tahribatlarını asgariye indirebil-
mek için işletmelerin nakit akışında yaşanan sıkışıklığı giderecek, ta-
lepte meydana gelen çöküşün etkilerini telafi edecek ve istihdamın 
korunmasını sağlayacak önlemlerin hayati önem arz ettiğini söyleye-
rek, bu önlemlerin finansmanı için gerekirse iç borçlanmaya gidilme-
si gerektiğini vurguladı.
Perakende piyasalarda talepte yaşanan düşüşün önemli bir sorun 
olduğunu belirten Deniz, talep düşüşünün ne zaman telafi edilebi-
leceğinin belirsiz olduğunu, bunun işletmelerde sermaye sorunları 
da yaratacağını söyleyerek, 13 haftalık, yani en az 3-6 aylık bir sürece 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Oda Başkanı Deniz, özel kira düzenlemelerinde kur sabitlemesi, ver-
gi ve kamuya olan diğer yükümlülüklerde gecikme faizi alınmadan 
ötelemeler, ücret desteğinin Mayıs ayında da geçerli olması, kısmi 
mesai kararnamesinin istihdamı koruyacak şekilde düzenlenmesi, 
çek konusunda yapılması gereken değişiklikler ve kredi paketlerinin 
önemine dair önlemlere değindi.
İşlenmiş ürünlere getirilen Fiyat İstikrar Fonu artışı hakkında da de-
ğerlendirmelerde bulunan Oda Başkanı Deniz; bu artışların piyasala-
ra pahalılık olarak yansıdığını, haksız rekabete sebebiyet verdiğini ve 
tüketici refahını olumsuz etkilediğini vurguladı.
Fonlar ile ithalattaki yasaklayıcı ve kısıtlayıcı uygulamaların kaldırıl-
ması gerektiğini belirten Deniz; kamunun kaynak ihtiyacını fonlar 
oluşturarak değil maliyetleri düşürerek ve toplam talebi artıracak uy-
gulamalar yürürlüğe koyarak sağlayabileceğini belirtti.

Oda Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz 
Alp, Ekonomik Konsey toplantısına katıldı
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TKO toplantısı gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi video 
konferansta toplandı

Türkiye-KKTC Ticaret Odası 
Forumu Ortak Yönetim Ku-
rulu Toplantısı, KTTO Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve KKTC 
Tarafı Eş Başkanı Cengiz Alp 
ve Türk Tarafı Eş Başkanı 
M. Cihat Lokmanoğlu’nun 
eş-başkanlığında 12 Mayıs 
Salı günü gerçekleşti. Tür-
kiye ve KKTC’deki pandemi 
süresine ilişkin ekonomik 
etkiler karşılıklı değerlen-
dirildi ve bunlara yönelik 
çözüm önerileri paylaşıldı. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, 28 Nisan Salı günü online bağlantı gerçekleştirerek bir araya geldi.
Oda Meclisi; Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde düzenlenen KTTO Yardım Kampanyası’nı, alınan ekonomik kararları, işletmelerin açıl-
masını ve buna bağlı yaşanacak süreci değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, salgın tehlikesi nedeniyle kapatılan iş yer-
lerinde çalışanlara maaş desteği verilmesi ve piyasadaki daralma 
nedeniyle çalışanların kısmi mesai yapmasına olanak sağlanması ko-
nusundaki çalışmaların ihtiyacı karşılamaktan ve amaca hizmet et-
mekten uzak olduğunu savundu.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan 21 Mayıs Perşembe günü yapılan yazılı 
açıklamada, kapatılan iş yerlerinde çalışanlara aylık bin 500 TL veya 
daha az miktarda maaş desteği verilmesi kararlaştırılmış olmasına 
karşın, bu desteğin, 50 günden fazla kapalı kalan iş yerleri çalışanları-
na bile sadece bir kez verildiğine dikkat çekildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Öngörülen 60 bin kişi yerine 45 bin kişiye verilen bu destek, eldeki 
kaynak düşünüldüğü zaman, işçi çıkarmamak koşulunu yerine geti-
ren işletmelere beş ay süreyle devam ettirilmelidir. Çalışanları koru-
mayı amaçlayan bu uygulamanın en azından haziran ayında da tek-
rar edilmesi, hem çalışanlar hem de işletmeler bakımından önemli 
bir gerekliliktir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda 

herhangi bir çalışma yapmaması kabul edilemez bir tutumdur ve sal-
gınla mücadelede yetersiz kalındığının önemli bir göstergesidir”
Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önerisiyle karar 
altına aldığı Kısmi Çalışma Kararnamesi’nin, getirdiği istisnalar ve sı-
nırlamalar nedeniyle amaca hizmet etmeyen bir yapıda olduğu ileri 
sürüldü. Açıklamada “İş yerlerinin kısmi çalıştırabileceği kişiler için 
kota konulması; ilgili kararnamenin yürürlülük süresinin kısa tutul-
ması ve bu süre sonunda işçi durdurulmasının yasaklanması ilk ba-
kışta dikkati çeken sakıncalardır. Bu sakıncalar, bu kararnameyi daha 
şimdiden uygulanamaz duruma düşürmüştür” denildi.
Salgın tehlikesine karşı yapılan çalışmaların Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nın performans ile yetersizliğini açık bir şekilde ka-
nıtlandığı iddia edilerek, bu yetersizliğin uzun yıllardan beri devam 
eden sorunlardan kaynaklanıyor olsa bile, bu yetersizliklerin kabul 
edilerek giderilmeye çalışılmaması bugünün önemli bir sorunu ola-
rak görülmesi gerektiği ifade edildi.

“Kısmi mesai ve ücret desteği, ihtiyacı 
karşılamaktan uzak”
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KTTO Başkanı sektörlerin açılımını değerlendirdi
KTTO Başkanı Turgay Deniz, başarılı bir şekilde 
seyreden sağlık grafiği olduğunu ve sektörlerin 
kademeli açılışıyla birlikte grafiğin bozulmasını 
istemediklerini belirtti. Televizyon kanallarına 
29 ve 30 Nisan tarihlerinde açıklama yapan 
KTTO Başkanı, test yapılmasının önemine işaret 
ederek iş dünyasının gerekirse personel için ya-
pılacak testlere kendi cebinden para ödeyebile-
ceğini belirtti.
Deniz, karantina sürecinde kapalı kalan iş yer-
lerinin eski iş yapma kapasitesine tekrardan 
erişmesinin ve bu süreçteki kayıpların telafisinin 
kolay olmayacağını söyledi.

İş yerlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli 
açılmasına ilişkin Deniz, ekonominin çarkla-
rının dönebilmesi için hükümetin yayınladığı 
ekonomik önlemler paketinin yeniden ele alı-
nıp değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.KTTO 
Başkanı Deniz,işletmelerin gerçek ihtiyaçları-
nın açılıştan sonra ortaya çıkacağını belirtti ve 
bu süreçte işletmelerin ve çalışanların mağdur 
edilmemesi gerektiğini vurguladı. Deniz, KTTO 
ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun tüm ke-
simlerle birlikte çalışmaya devam ettiğini ve 
önerilerin hükümete sunulacağını belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan iş dünyasına çağrı
KTTO’nun 2 Mayıs tarihinde iş dünyasına 
yaptığı çağrı şu şekildedir; ‘‘KKTC Hükümeti, 
Covid-19 salgınının önlenmesi ile ilgili ola-
rak alınan önlemlerin belli bir oranda başa-
rı sağlaması üzerine iş yerlerini kademeli ve 
kontrollü olarak açma kararı almıştır. 4 Mayıs 
Pazartesi gününden itibaren, zorunlu ihtiyaç-
larımızın karşılanmasını teminen çalışmaya 
devam eden iş yerlerimize yenileri eklenecek 

ve hayatımız kısmen de olsa normalleşecektir. 
Salgınla mücadelenin bu aşamaya ulaşmış 
olması toplumsal bir başarıdır. Bu başarı, sal-
gın ile mücadelenin gerektirdiği kararların za-
manında alınması ve bu kararlara gereğince 
uymamızın bir sonucudur. Bu başarıyı devam 
ettirmek için, iş yerlerinin açılması ile ilgili 
kurallara ve diğer sağlık önlemlerine titizlikle 
uymaya devam etmemiz gerektiği de açıktır. 

Bu aşamada kural haline getirilen veya tavsi-
ye edilen bütün sağlık önlemlerine titizlikle 
uymak başlıca görevimiz olarak karşımızda 
durmaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ekonomik Örgütler 
ile iş birliği içerisinde bu sürece her türlü kat-
kıyı yapmaya hazırdır.’’

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı maaş 
desteği konusunda eleştirdi.
Odadan 23 Nisan tarihinde yapılan açıklamada şöyle denildi:
‘‘Kendi alacakları söz konusu olduğu zaman işverenleri sorumlu tutan 
ve cezai uygulamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sal-
gın nedeni ile çalışanlara yapacağını açıkladığı katkıyı, çalışanlara na-
sıl aktaracağını hala daha sistemleştirememiş ve hem kendisine, hem 
bankalara, hem işverenlere, hem de çalışanlara gereksiz iş yükü akta-
rarak tehlikeli bir hareketliliğe neden olmuştur.
Çalışanları, bölünme ve tartışma yaratmadan desteklemesi gereken 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz daha kasasından tek bir 
kuruş bile çıkarmadığı halde, büyük bir karmaşaya ve ek masraflarla 

yol açmaktadır. Bakanlar Kurulu’nu, işsizlik ödeneğini 1500 TL’ye in-
dirmek gibi yeni ve çalışanların aleyhine olacak kurallar geliştirmeye 
zorlamakta olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşamakta 
olduğumuz salgın günlerinde aldığı önlemler ve bu önlemleri hayata 
geçirme yöntemleri yeterli değildir ve karmaşanın büyümesine, en-
dişelerin artmasına neden olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı’nın maaş desteğini çalışanlara doğrudan ulaştırma gayretinin, 
iş insanlarına karşı duyulan güvensizlikten kaynaklandığı açıktır. Vergi 
tahsildarı gibi KDV toplayıp yatıran, çalışanların sosyal güvenlik prim-
lerinin yatırılmasının sorumluluğunu üstlenen iş insanlarımız, bu gü-
vensizliği hak etmemiştir ve salgın günlerinden sonra bu güvensizliğin 
karşılığını verecek eylemleri geliştirmekten kaçınmayacaklardır.’’

KTTO: İş insanlarımız bu güvensizliği haketmemiştir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kamusal hizmetlerin 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili açıklaması
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 13 Mayıs tarihli açıklamasında; hükümetin 
kamunun sağladığı hizmetleri yeniden düzenlemek için çalışma baş-
latması, yasal düzenlemeleri yapmak amacıyla Meclis’in yaz ayların-
da çalıştırılması, uzaktan hizmet için e-devlet ve bunun gerektirdiği 
altyapı çalışmalarına hemen başlanarak sonuçlandırılması gerektiği-
ni söyledi:
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘‘Covid-19 virüsüne karşı verilen mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin halkımıza sağlamaya çalıştığı kamusal hizmetlerin yeni-
den düzenlenmesi ve daha etkin hale getirilmesi gerektiğini açıkça 
göstermiştir. Bu süreç sonunda, özel sektör kuruluşlarından ve çalı-
şanlarından toplanacak vergilerin kamusal harcamaları karşılamaya 
yetmeyeceği ise açıktır. Bu gerçek, kamu yönetiminin tüketmekte 
olduğu kaynakların sınırlandırılması zorunluluğunu da ortaya koy-
maktadır. Halkımız böyle bir beklenti içindeyken, hiçbir şey olmamış 
veya hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi bir tutumla kamu yönetiminde 
yaz mesaisine geçilmesi, kabul edilebilir bir davranış değildir. Devlet 
dairelerinden alınan hizmetin sınırlandırıldığı bu dönemde tam tersi 
yapılarak dairelerin çalışma sürelerinin uzatılması ve temas olasılığı-

nın azaltılmış olması gerekirdi. Resmi dairelerin hizmet verme süre-
sini uzatmak, kapalı kaldıkları günlerden sonra iş yerlerini açmak için 
canla-başla çalışan iş insanlarının iş takibi için de yeni olanaklar sun-
muş olacaktı. Hükümet, devlet dairelerinin yaz mesaisine geçmesi 
kararı ile birlikte bütün bu gereklilikleri göz ardı etmiş, salgın önlem-
lerini dikkate almamış ve hayatımızda hiçbir değişiklik olmayacağının 
mesajını vermiştir. Hükümetin bu tutumunu şiddetle kınıyoruz.
KKTC hükümeti, yaşadığımız salgın krizinden de dersler çıkararak, ka-
munun sağladığı hizmetleri yeniden düzenlemek için çalışma başlat-
malı; KKTC Meclisi gerekli yasal düzenlemeleri yapmak amacıyla yaz 
aylarında bile çalıştırılmalıdır. Hükümet, uzaktan hizmet alıp-verme-
nin koşullarını sağlamak için e-devlet ve bunun gerektirdiği altyapı 
çalışmalarına da hemen başlamalı ve bu çalışmaları en erken zaman-
da bütünlüklü olarak sonuçlandırmalıdır. Salgın sonrasında küresel 
rekabet ile birlikte işletmelerimizin üstündeki verimliliği yükseltme 
baskısı da artacaktır. Özel sektör kuruluşlarının verimli çalışmasının 
önündeki başlıca engel, verimsiz kamusal hizmetlerdir. Bu engeli kal-
dırmadan ekonomik gelişme mümkün olmayacak; eskiye dönüş bile 
gerçekleşmeyecektir.’’
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan iş dünyasına çağrı

KTTO çalışmalarına ve temaslarına devam etti
Küresel ölçekte yaşanan gelişmeler ve hükümet tarafından koronavi-
rüse (Covid-19) karşı başlatılan mücadelede alınan karantina önlem-
leri Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yakından izlendi. Ticaret Oda-
sı, bu kapsamda çalışmalarına ve temaslarına devam etti.
Oda; Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakan-
lığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lef-
koşa Büyükelçiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile temaslarını 
sürdürdü. Bu bağlamda; ekonomik önlemlere, yerel iş gücü ve yerli 
istihdama, sektör ve işletmelere yönelik öneriler ve görüşler olmak 
üzere öneri ve değerlendirme yazıları yetkililer ile paylaşıldı.Ticaret 
Odası tarafından; sağlık önlemleri, ekonomik önlemler, çek takas iş-
lemleri, maaş ve işsizlik ödeneği, kısmi mesai kararnamesi, kamusal 
hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili toplam 12 basın açıklama-
sı yapıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, devamlı iş birliği içinde bulunduğu 
Ekonomik Örgütler Platformu ile ayrıca 6 basın açıklaması gerçekleş-
tirdi. Oda yetkilileri, 13 televizyon programına katılarak kamuoyunu 
bilgilendirdi ve açıklamalarda bulundu. Bunlara ek olarak; Kıbrıs Türk 

Ticaret Odası, hükümet yetkilileri ve sivil toplum örgütleri ile çok sayı-
da toplantı gerçekleştirerek sağlanan temaslarda görüş alışverişinde 
bulundu.

Yardım kampanyası ile sağlık ekipmanları alındı ve gıda yar-
dımı yapıldı
Öte yandan Ticaret Odası, bu kapsamda yetersiz olan sağlık sistemini 
güçlendirmek için bir yardım kampanyası başlattı.Oda, sağlık ekip-
manları alımı için kendi bütçesinden bir milyon TL ayırdı ve bu mikta-
rın artırılması için iş insanlarından da bağış kabul etti. Güçlendirilen 
kaynak, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde sağlık ekipmanları alımın-
da kullanıldı. Sağlık Bakanlığı için satın alınan malzemelere ek aynı 
fondan, Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan çok sayıda eve gıda yardımı da 
yapıldı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hazırlanan ekonomik paketin daha 
etkili olması ve virüs tehlikesinin azalması ile birlikte ekonomik çark-
ların dönmesine yardımcı olacak nitelikte çalışmalarını sürdürmeye 
devam ediyor.
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KTTO Sağlık Bakanlığı'na ekipman desteği sağladı 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
kendi bütçesinden ayır-
dığı 1 Milyon TL  ve iş 
insanlarının katkılarıyla 
güçlendirdiği kaynak ile 
Sağlık Bakanlığı’nın kulla-
nımı için 2600 adet PCR 
test kiti, 20 adet hastaba-
şı invazivli monitör ve 12 
bin 500 adet hızlı test kiti 
satın aldı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
tarafından ayrılan ve iş 
insanlarımızın desteği ile 
güçlendirilen kaynaktan 
geriye kalan kaynak da 
Sağlık Bakanlığı ile istişa-
re içinde ihtiyaç duyulan 
malzeme ve ekipmanın 
alımında kullanılacaktır.
Öte yandan yardımlar 
kapsamında KTTO, Lefko-
şa Suriçi’nde bulunan çok 
sayıda eve gıda paketi da-
ğıtımı da gerçekleştirdi.

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını başında, Kıbrıs Türk Ti-
caret Odası ekonomik önlemlere ilişkin görüşlerini hükümet ile pay-
laşmıştı. Salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye 
indirmek ve normal yaşama dönebilmek için her işletmenin desteğe 
ihtiyacı olacağını belirten Ticaret Odası, bu bağlamda özel sektörün 
desteklenmesi ve istihdamın korunması adına ekonomik önlemlere 
yönelik görüşlerini 20 Mart Cuma günü de kamuoyuna duyurmuştu.

Açıklanan ekonomik önlemlere ilişkin görüşler aşağıda sıralan-
maktadır;

• İşletmelerin katma değer vergisi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandı-
ğı yükümlülüklerinin Nisan ayı sonuna ertelenmesi ve kamunun bir 
aylık finansman ihtiyacının Merkez Bankası kısa vadeli avansından 
karşılanması;

• İşletmeler için finansal destek paketi hazırlanması ve satışları dü-
şen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı ya-
pılması. Bu kapsamda, işletmelerin borç, çalışanlarına maaş ve diğer 
yükümlülüklerinde kullanılması için merkez bankası kaynaklı iskonto 
kredi paketi hazırlanması ve ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve 
kısa vadeli finansman imkanları sağlanması;

• Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi sağlanması

• Fiyat İstikrar Fonuna tabii gıda ve hijyen ürünlerinin fonlarının ge-
çici olarak kaldırılması ve ithalat süreçlerinin hızlandırılmasına yöne-
lik düzenlemeler yapılması;

• İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TMSF kaynakları kul-
lanılarak faiz desteği sağlanması;

• Akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünün özellikle petrol fiyat-
larındaki düşüş dikkate alınarak azaltılması;

• Takasın kapalı olması firmaların nakit akışına sekte vurmakta, dola-
yısıyla takas işlemlerinin başlaması ve kapalı firmaların çekinin karşı-
lığı olmaması durumunda, çekin Mart ayı sonuna ötelenmesi;

• Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret 
üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur 
edilmeyerek maaş alması sağlanması. Yerli istihdam fonunun bu 
kapsamda kullanılması;

• Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerek-
se ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli 
çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe 
neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması. Bu noktada, 
Hükümetin, vade uzatma veya ödeme ötelemesi ve gecikme faizi 
uygulanmamasını bankalar ile istişare etmesi;

• Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan sahipleri-
nin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya 15 günlük 
kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde kararneme çıkarı-
larak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için zemin yaratılması.
Salgın süresinin uzaması ve diğer öngörülemeyen gelişmeler bu 
önerilerin geliştirilmesini ve detaylandırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu süre zarfında Ekonomik Örgütler Platfo-
mu ile sürekli istişare ederek, hükümet ile temaslarını sürdürmekte, 
görüş ve önerilerini paylaşmaktadır. Bu önerileri geliştirirken diğer 
ülke örneklerini takip etmeye önem vereceğiz.

Hazırlanan yeni öneriler, ilerleyen günlerde, basın ve sosyal medya 
aracılığıyla ayrıca https://www.ktto.net üzerinden duyurulacaktır.

KTTO’dan ekonomik tedbirler paketine yönelik öneriler
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KTTO’dan ekonomik tedbirler paketine yönelik öneriler Pandemi süresince Sağlık Bakanlığı ile KTTO 
olarak sürekli görüşme içerisinde olundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler 
Birliği ve Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgüt-
ler Platformu’nun temsilcileri, 13 Nisan Pazartesi günü Sağlık Bakanı 
Ali Pilli ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Covid-19 virüsüne karşı mücadelenin değerlendirildiği toplantıda Eko-
nomik Örgütler Platformu (EÖP) temsilcileri, sağlık altyapısının yeni-
den tesis edilmesi ve güçlendirilmesi adına atılacak her adıma destek 
olmaya hazır olduklarını bildirdi.
EÖP tarafından yapılan açıklamada, “Bu mücadelede doğru adımlar 
atılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Gö-
rüşmede, iş dünyamızın mücadeleye nasıl katkı koyabileceği konusun-
da görüş alışverişi yaparken, bu mücadeleye olanaklarımızı seferber 
ederek destek olmaya hazır olduğumuzu Sayın Bakan’a bir kez daha 
iletme olanağı da bulduk” denildi.

Ekonomik Örgütler Platformu, şu açıklamada bulundu: “Platform tem-
silcileri olarak Sağlık Bakanımız ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede ba-
kanlık tarafından uygulamaya konulan her önlemin iyice düşünülmüş 
ve farklı açılardan değerlendirilmiş olduğunu görmek bizleri memnun 
etmiş ve sürdürülen mücadeleye duyduğumuz güveni artırmıştır. 
Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, sağlık sorunlarında neler 
yapılabileceğini de ele aldık. Bu aşamada en doğru çabanın hastalığı 
yenebilecek bir altyapı yaratmak ve ekonomik sorunları hafifletecek 
önlemleri almak olduğuna yürekten inanmaktayız. Ekonomik Örgütler 
Platformu olarak sağlık altyapısının güçlendirilmesi için seferber olma-
ya hazır olduğumuzu kamuoyu ile bir kez daha paylaşırken, bu müca-
deleyi kahramanca sürdüren sağlık ekiplerimize başarılar diler ve bir 
kez daha teşekkür ederiz.”

Ekonomik Örgütler Platformu’ndan 
halkımıza çağrı
Ekonomik Örgütler Platformu’nun 3 Mayıs 
Pazar günü yapmış olduğu açıklama şu şekil-
dedir:
‘‘Tüm dünya ile birlikte hem yaşayıp hem 
de öğrenirken mücadeleye devam ettiğimiz 
COVID-19 virüsü salgınıyla bugüne kadar ya-
pılan mücadele sürecinde en ön safta büyük 
bir fedakarlıkla çalışan; halkı bilimin ışığında 
doğru yönlendiren Sağlık Bakanlığı ile perso-
neline, Bilim Kurulu üyelerine ve bu sürede 
büyük bir özveriyle görev yapan güvenlik 
güçlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.

Sivil Toplum Örgütlerimiz ve Çalışan Örgüt-
leri de bu zor dönemde gösterdikleri daya-
nışma ve yapıcı tutum ve çabaları ile ayrıca 
takdiri hak etmektedirler.

Bu süreç içerisinde iş yerleri kapalı bulunan 
iş insanları ve esnafımız kapalı bulundukları 
51 günlük sürede hiçbir gelirleri olmadan 
çalışanlarına sahip çıkmış; halk sağlığını ön 
plana alarak toplumsal dayanışmayı görev 
bilmiş ve virüsle mücadelenin bugüne kadar 

olan kısmında üzerine düşen görevi 
yerine getirmiştir.
Hep bunların ötesinde Kıbrıs Türk halkı ken-
dine yaraşır bir şekilde ve büyük bir olgun-
lukla “her şeyin başı sağlık” diyerek alınan 
tedbirlere uymuş ve salgının daha fazla yayıl-
masını engellemiştir.

Tüm kesimlerin hayati, ekonomik ve sosyal 
fedakarlıkları sayesinde gerekli tedbirlerin 
alınmasıyla normalleşme sürecine adım ata-
rak işe dönüş noktasına gelmiş bulunmakta-
yız.

Bu süreçte iş yerleri olarak Sağlık Bakanlığı 
ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 
ilan ettiği tedbirlerle çalışma koşullarına sa-
dık kalarak mücadelenin bundan sonraki bö-
lümünde de salgın karşısında üstün çıkmak 
sorumluluğumuz vardır.

Artan sağlık kapasitemiz ve doktorlarımız-
la sağlıkçılarımızın bu virüsle mücadelede 
edindiği tecrübe bu konuda bize güven ver-

mektedir. Ekonomik Örgütler Platformu sağ-
lık altyapısının güçlendirilmesinin de yakın 
takipçisi olmaya devam edecektir.
İnsanlığın bugün sahip olduğu tıbbi olanaklar 
ve diğer imkanlar ile bu mücadeleyi kazana-
cağına olan inancımız tamdır.

Ekonomik Örgütler Platformu olarak bu sü-
recin öncelikle en az can kaybı ve telafi edi-
lebilir ekonomik kayıplar ile atlatılması için 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
elimizdeki imkanlar dahilinde her türlü katkı-
yı yapacağımızı duyurmak istiyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Saygılarımızla, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’’



*Odamızın, Covid-19 salgınına karşı iş yerlerinin alması gereken tedbirlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yayımladığı önlemler ile 
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede yer alan unsurları derleyerek hazırladığı görselin posterini Odamızdan tedarik edebilirsiniz.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelci-
ler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Turizm 
Acenteleri Birliği ve Casino İşletmecileri Birliği; Başbakan Ersin Tatar 
tarafından açıklanan ekonomik önlemler paketinde yer alan hüküm-
leri eleştirmiş ve nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair görüşlerini pay-
laşılmıştı.

Koronavirüs salgını başında açıklanan bu görüşler arasında, özel 
sektör ile kamu çalışanları ile KKTC ve TC yurttaşları ile 3’üncü ülke 
uyruklu çalışanlar arasında yapılan ayrımlara son verilmesi talep 
edilmişti.

26 Mart Perşembe günü açıklanan öneriler aşağıdaki şekil-
dedir;

1’nci madde:

Paketin birinci maddesinde kamu görevlilerine ödemelerin nasıl 
olacağı düzenlenmişti. Bu maddenin “Bu ortamda toplumsal daya-
nışma ve sosyal adalet çerçevesinde kamu-özel kavgası yaratılması 
yerine eşit maaş verilmesi” prensibi ile yeniden düzenlenmelidir. 

5’nci madde:

Bu maddede, “Bütçeden katkı alan kamu kurumları, belediyeler ve 
siyasi partilerin katkı paylarından ilerleyen dönemde ödenmesi şartı 
ile %25 oranında kesinti yapılacaktır” denilmekteydi.

Bu madde, sağlık ile ilgili görevleri dikkate alınarak belediyelerden 
kesinti yapılmaması şekilde düzenlenmelidir.

6’ncı madde:

Bu maddede, “Reel sektörü desteklemek adına ayrılan kaynak tutarı 
toplamda 750 milyon TL olacaktır” denilmekteydi. Bu maddenin bu 
kaynağın nasıl oluşturulduğu ve hangi alanlarda nasıl kullanılacağı-
na açıklık getirecek şekilde detaylandırılması gerekmektedir.

7’nci madde:

Kiralar ile ilgili düzenlemelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:

Devlet Kurumlarına ve/veya Vakıflar İdaresine Ait Kira/İcar vb. Öde-
melerin Faizsiz/Cezasız altı ay boyunca ertelenmesi. Kapatılan işlet-
meler için bu sürelerde kira/icar bedeli talep edilmemesi.

Özel Kira Düzenlemeleri İçin:

a) Nisan ayı kiralarının ödenmemesi, mal sahiplerinin Nisan 2020 – 
Ocak 2021 döneminde kira stopajı yatırmayarak, bu miktarın devlet 
tarafından finanse edilmesi
b) Mayıs ayı kiralarının kararnamede olduğu şekliyle, Haziran 2020 
– Kasım 2020 arasında eşit taksitle ödenmesi.

8’nci madde:

“Ödeme tarihi 31 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında 
olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, şans oyun-
ları hizmetleri vergisi ve devletin kira alacaklarının gününde öden-

mesi koşuluyla ödenen tutara yüzde 10 indirim uygulamasına gidi-
lecektir” şeklindeki maddenin aşağıdaki hususlar dikkate alınarak 
yeniden düzenlenmesi:
a) Sosyal Sigorta, ihtiyat sandığı, vergi beyannameleri, tüm harçların 
vb. ödemelerin açık/kapalı tüm işletmeler için en az altı ay süreyle 
ertelenmesi gerekmektedir.
b) Kapalı olan günlerde (14 Mart’tan itibaren) tüm vergi yükümlük-
lerinin ödenmemesi.
c) Yüzde onluk indirim konusunun kalması, ancak bankacılık, finans, 
GSM sektörünü kapsamaması.

10’ncu madde:

Banka faizleri ile ilgili düzenlemelerin bankaların Merkez Bankasına 
ve devlete yönelik yükümlülüklerin en az üç ay boyunca azaltılarak, 
kredi faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek şekilde yapılması.

15’nci madde:

Kalkınma Bankası’ndan, istihdamın sürekliliği ve öncelikli üretim 
sektörlerinin desteklenmesi amacı ile sağlanacak düşük faizli işlet-
me kredisi kapsamına turizm ve ticaret sektörlerinin de dahil edil-
mesi.

16’ncı madde:

Takasların açılmasıyla işlem görecek hesaplarla ilgili olarak yeni bir 
düzenleme yapılması ve takasta işlem yapılacak çeklerde, mücbir 
sebepten ötürü, keşide tarihi itibariyle altı ay süreyle ertelenmesi.

17’nci madde:

Halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit, ha-
pislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin hü-
kümlerin tahsilatının 30/06/2020 tarihine kadar ertelenmesinin, 
31/12/2020 tarihine kadar uzatılması.

18’nci madde:

2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturalarının nor-
mal ödeme dönemi içinde ödenmemesi halinde elektrik faturasını 
ödemeyen tüm işletmelerin/kişilerin elektriğinin kesilmemesi ve 
ceza uygulanmaması sağlanmalıdır.

20’nci madde:

Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin çalı-
şanlarına, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdamı Destekleme 
Fonu’ndan İşletmelerin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği şartı ile 
1500 TL.’lik ücret desteği sağlanması ifade edilmektedir. Bu düzen-
lemenin Sosyal Sigortalara kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarını kap-
saması(3’ncü ülke vatandaşlarını da eklenmesi), miktarın aylık 2000 
TL olarak yeniden düzenlenmesi ve kapalı bulunan günler de dikka-
te alınacak şekilde Mart ayını da kapsaması.

21, 22’nci maddeler:

Sosyal Sigorta, ihtiyat sandığı, vergi beyannameleri, tüm harçların 
vb. ödemelerin açık/kapalı tüm işletmeler için en az altı ay süreyle 
ertelenmesi. Bankacılık, finans ve GSM şirketleri dışında kalan yü-

Ekonomik Örgütler Platformu ekonomik önlemlerin 
açıklanmasının ardından eleştiri ve taleplerini belirtti
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kümlülerin bu süre içinde yapacakları ödemelerde % 10 indirim uy-
gulanmaması.
Bu kapsamdaki uygulamaların çalışan sayısı kısıtlaması ve sektör 
ayrımı yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest ça-
lışanları kapsaması.

25’inci Madde:

Mayıs ayından itibaren en az bir, en fazla on çalışanı olan işverenle-
rin, istihdamın ve işletmelerin sürekliliğini sağlamak amacıyla, kul-
lanacağı kredilere Yerel İşgücü İstihdamını Destekleme Fonundan 
kredi faiz desteği verilecektir ifade edilmekteydi. Bu maddenin çalı-
şan sayısı kısıtlaması ve sektör ayrımı yapılmadan zor durumda olan 
tüm işletmeleri ve serbest çalışanları kapsaması gerekmektedir.

26 ve 27’inci Maddeler:

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı 
primlerinin ödenmesiyle ilgili süre 
14 Mart’tan beri kapalı olan işlet-
melerin nakit akışının durması ne-
deniyle bu ödemelerin 30 Nisan’a 
kadar ertelenmesi sağlanmalıdır.

Tedbir Paketlerinde Eksik Olan ve 
Eklenmesi Gereken Hususlar

1) Devletin Sektöre Yönelik Mali 
Yükümlülüklerinin Yerine Getiril-
mesi

2) Düzenlemelerin Yasal Zeminde 
Yapılması:

Yapılacak olan tüm düzenleme-
lerin (devlete olan tüm yükümlü-
lükler, gerek kira muafiyetleri, ge-
rek sosyal sigorta, çek ödemeleri, 
maaş ödemeleri, vergi vb. ) ileri-
de hukuki sorunlar doğurmaması 
için, yasal zemine oturtulması.

3) Finansman Desteği Sağlanması

a) İşletmeler için sektör ayırımı 
yapılmadan finansal destek paketi 
hazırlanması ve satışları düşen ve 
nakit akışı bozulan işletmelere ça-
lışma sermayesi katkısı yapılması. 
Bu kapsamda, işletmelerin borç, 
çalışanlarına maaş ve diğer yü-
kümlülüklerinde kullanılması için 
Merkez Bankası kaynaklı reeskont 
kredi paketi hazırlanması ve ihti-
yacı olan işletmelere düşük faizli 
ve kısa vadeli finansman imkanları 
sağlanması;

b) Faiz Desteği: İşletmelere kapalı 
kaldıkları dönem boyunca TSMF 
kaynakları kullanılarak faiz desteği 
sağlanması;

c) Merkez Bankası Enstrümanları-

nın Etkin Kullanılması: Reeskont Kredisi ve Kredi Garanti Fonu’nun 
etkin bir şekilde kullanılması suretiyle, uygun faizli kredi program-
ları ve teminat sıkıntısı yaşayan işletmelerin sorunlarının aşılması 
sağlanmalıdır.

4) Diğer Konular

a) Kredi yapılandırma başvurularında, Merkez Bankası’nın banka 
kredi sermaye oranı şartının %20’den %40’a çıkarılması.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği  
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KOBİ’ler son 25-30 yıldır ekonominin içinde kay-
da değer şekilde önemini artırmaya başlamıştır. 
Bu segmentasyona neden gereksinim duyulduğu 
ve bu alandaki gelişmelerin neden finans piya-
salarında yakından takip edildiğinin cevabı, KOBİ 
tanımı içindeki işletmelerin uzun yıllar süren göz-
lemlerden sonra içinde bulundukları ekonomilere 
olan katkılarının anlaşılmasında yatmaktadır.

Dünya üzerinde coğrafyalara, ekonomik büyük-
lüklere göre KOBİ çok farklı tanımları içermekte-
dir. Türkiye’de KOBİ tanımı azami 40 milyon TL 
ciro ve 250 çalışan altı iken KKTC’de Avrupa Birliği 
kriterlerine göre değerlendirme yapılmakta ve 
yıllık cirosu 50 milyon Euro’ya kadar olan işletme-
ler kapsama girmektedir.

Küresel ve lokal krizlerin sonucu her defasında kü-
reselleşmenin bir olağan sonucu olarak yıkıcı hale 
gelmektedir. Tedarik zincirlerinin hızla etkilenme-
si, mal ve hizmet piyasalarına erişim sorunları ve 
maliyetler, yüksek dalga boyları yaratan krizlerin 
ticari işletmelere en fazla zarar veren konuları-
dır. Büyük segment oyuncusu kuruluşların alter-
natif finansman imkanlarına farklı piyasalardan 
ulaşıyor olması onlar için bu krizleri fırsata çevi-
rebilecek imkanları da kendilerine altın tepside 
sunabilmektedir. Son yıllarda dünya piyasaların-
da parasal genişlemeler ve 4. Sanayi devrimi ile 
melek yatırımcılar her ülkede geleceği kucaklaya-
bilecek yatırımları yakından takip etmektedir. Bu 
yapı KOBİ’lerin öz kaynaklarını genişletebilmeleri 
ve nitelikli bir yatırım partneri bulabilmelerine 
olanak vermektedir.

Dünya üzerindeki gelir dağılımı eşitsizliği bundan 
50 yıl önce nasıl ise günümüzde de aynı yapıda. 
KOBİ’ler bu noktada gelir dağılımını daha maruz 

kalınabilir bir noktaya getirmek adına önemli bir 
enstrümandır. Sahip oldukları enerji, yarattıkla-
rı istihdam boyutları ve yıllar içindeki Gayrisafi 
Yurt İçi Hasıla’ya (GSHY) olan katkıları belki ya-
kın zaman içinde değil ancak çeyrek yüzyıl içinde 
önemli oranda gelir dağılımını düzenleyebilirler. 
KOBİ’lerin bir şeyleri başarabilmeleri için her ül-
kede asgari düzenlenmiş olması gereken piyasa 
mekanizmaları içinde olmaları lazımdır. Bunlar; 
rekabet edebilirlik, denetim, monopol piyasaların 
oluşmasına engel olunması, Araştırma ve Geliştir-
me (AR-GE), inovasyon çalışmaları için teşvik ve 
yönlendirme, ucuz ve sürdürülebilir finansman 
kaynaklarına erişim, dünyaya açılabilme imkanla-
rı gibi temel indikatörlerdir. Bahsetmiş olduğum 
bu koşulların büyük bir kısmı devletler tarafın-
dan sağlanabilecek iken finansman tarafında ise 
bankaların da sosyal sorumluluk sıfatı ile birçok 
imkanı sahaya sürmesi daha faydalı sonuçlar ve-
recektir. Bu imkanlar, ihtiyaca göre şekillendiril-
miş krediler, danışmanlık hizmeti, farklılaştırılmış 
ürün yelpazesi olabilir. Asbank olarak 34 yıllık 
sektör geçmişimiz ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ya-
kından takip edip, çözümler sunma gayretindeyiz. 
Bu doğrultuda ürün portföyümüzde KOBİ’lerimi-
ze yönelik birçok farklı ürünü hizmete koyduk ve 
yeni ürünlerimizi de raflarımıza koymak için dün-
yayı, sektörleri takip ediyoruz.

KOBİ’lerin dünya genelindeki tanımına bakacak 
olursak, ihtiyaçlarını ve misyonlarını da daha iyi 
anlayabilmemiz mümkün olacaktır. Tüm bu de-
ğerleri dikkate aldığımızda Asbank Dostum KOBİ 
Kredisi’ni çıkarttık. Hem KOBİ’lerimiz için uygun 
kredi faiz oranları hem de bankacılık ürünlerimi-
zi çok uygun fiyatlar ile değerlendirme imkanına 
sahip olacaklardır.

KOBİ dünyasının sahip olduğu özelliklere bakma-
mız gerekirse 360 derece KOBİ’lerimizin tanımla-
rı, ekonomiye katkıları, KOBİ olmanın avantajı ve 
KOBİ’lerin yaşadığı zorlukları aşağıda özet şekliyle 
bulabilirsiniz.
KOBi’yi kendi içinde 3 sınıfa ayırmak gerekmekte-
dir:

1)Mikro Ölçekli İşletmeler : 1-9 adet çalışana sa-
hip 
2)Küçük Ölçekli İşletmeler : 10-49 adet çalışana 
sahip
3)Orta Ölçekli İşletmeler : 50-249 adet çalışana 
sahip işletmeler

KOBİ’lerin iş hayatında kimler olduğuna gelince; 
•Kısıtlı sermaye ile ayakta duran piyasalara mal ve 
hizmet üretip sunan,
•Ülkelerdeki ekonomik buhranlardan yoğun ve 
derin etkilenen,
•Ekonomik iyileşme ve genişleme dönemlerinde 
sınırsız başarı hikayeleri yazan,
•Ülkedeki büyük işletmelerden daha yüksek 
oranda katma değer yaratabilen,
•İstihdam yaratıcı, sosyal barışı şekillendiren ku-
ruluşlardır.

KOBİ’lerin temel özellikleri ve etkileri ise; 
•Daha az yatırımla daha çok üretim yapabilmek-
tedir.
•Daha düşük yatırım maliyetleri ile istihdam im-

kanı oluşturabilmektedir.
•Talep değişikliklerine daha kolay ayak uydurabil-
mektedir.
•Teknolojik yeniliklere daha yatkındır.
•Bölgeler arası teknik kalkınmayı destekler.
•Gelir dağılımındaki çarpıklıkları asgariye indirir.
•Bireysel tasarrufları teşvik eder, harekete geçirir.
•Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez ta-
mamlayıcısıdır.

KOBİ’lerin avantajları:
•Tüketici ihtiyaçlarındaki değişiklikleri kısa sürede 
algılayıp reaksiyon verebilmektedir.
•Müşteri ile direkt ilişkide olmaları sebebiyle ta-
lepleri kısa sürede karşılayabilmektedir.
•Teknolojik yeniliklere adapte olmaları daha ko-
laydır.
•Yöneticilerin çalışanlar ile daha yakın ilişki içinde 
olmaları ve karar verme süreçlerine ortak etme-
leri başarıyı getirmektedir.
•Personel istihdamı için gerekli yatırım harcaması 
daha azdır.
•KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri yerlerde, lokas-
yonlarda bölgenin ihtiyacını dikkate alarak mo-
dern teknolojiler yerine ara teknolojiler kullan-
maları hem o bölgenin kalkınmasına hem de o 
çevrenin korunmasına faydalı olmaktadır.

KOBİ’lerin yaşadıkları zorlukları incelediğimiz-
de:
•İşletmelerde genellikle uzman personel istih-
dam edilmemekte, genelde işletme sahibinin 
bilgi birikimi ve tecrübesi ön plana çıkmaktadır. 
Bu da bilginin yerini tecrübenin almasına sebep 
olmaktadır.
•KOBİ’lerin kendilerini finans noktasında anlata-
maması, yatırım fizibilitelerini yapamaması sebe-
biyle ekonomik kaynaklardan faydalanma oranları 
kısmen daha azdır.
•Müşteri ihtiyaçları için çoğu zaman gerekli tek-
nolojik yatırım ve atılımlar yapılamamakta veya 
geç yapılmakta dolayısı ile rekabet edebilirlik nok-
tasında geride kalınabilmektedir.
•Büyük işletmelere göre düşük sermaye ve yük-
sek borç rakamları ile daha zayıf bir finansal yapı-
ya ve kırılganlığa sahiptir.
•KOBİ’lerin ayrı bir pazarlama bölümlerinin ol-
maması, yurt dışı pazarlarına açılmalarını engel-
lemektedir.
•KOBİ’ler genelde ihracat teşvik ve geliştirme 
programlarından yeterince faydalanamamakta, iç 
pazarda yaşanan talep daralmasında da en fazla 
etkilenen ekonomik kesim olmaktadır.

Asbank sadece KOBİ’lerimize uygun mümkün 
olan her alanda ürün çıkartmak ve uygun im-
kanları sunmakla değil KOBİ’lerimizin KKTC için 
öneminin farkında olarak ekonomik hayatta on-
ların daha fazla fırsata sahip olmaları ve rekabet 
avantajlarını elde etmelerine yönelik danışmanlık 
da yapmaktayız. Bu birlikteliğin özellikle içinde 
bulunduğumuz bu zor günlerin atlatılmasından 
sonra ülkenin refahı için çok gerekli olduğunun 
bilincindeyiz. KOBİ dünyası geleceğe açılan bir 
penceredir ve bu pencerenin olabildiğince büyü-
tülmesi, fırsatların oluşturulması ve sunulması biz 
bankaların sorumluluğundadır.

Asbank ve KOBİ’ler

Çağatay Karip
Asbank Genel Müdürü
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“Yatırım kararlarını verirken kimse 
körebe oynamak istemez”

Şekerbank’ın iş insanları için avantajları 
nedir? Sizi diğer bankalardan ayıran özellik 
nedir? 

Şekerbank aslında bir takım özellikleriyle 
Kıbrıs’da tek. KKTC’de bir Türkiye bankası-
nın çoğunluk hissesine sahip olduğu yegane 
yerel banka Şekerbank Kıbrıs’dır. Şekerbank 
Kıbrıs Ltd. KKTC’de kurulu yerel bir banka ol-
makla birlikte, arkasında Türkiye Şekerbank 
TAŞ’ın gücünü ve desteğini barındırmakta-
dır.
Büyük Şekerbank ailesinin bir ferdi olarak 
Bankamız, ileri Bankacılık teknolojisi, hiz-
metleri ve normlarını takip ederken, Kıbrıslı 
olmayı ve Kıbrıslı kalmayı kendine düstur 
edinmiştir.
 
KKTC’de ‘bankacılık’ sektörünün işleyişine 
dair neler söyleyebilirsiniz? 

KKTC’de bankacılık sektörü özellikle son 
yıllarda hızla ilerlemekte. Gerek kullanılan 
teknolojiler açısından, gerekse verilen hiz-
metler açısından pek çok Avrupa ülkesiyle 
yarışır pozisyonda. Özellikle yasal mevzua-
tın dünya normlarına paralel hale geliştiril-
mesi konusunda son yıllarda oldukça mesa-
fe katedildi. Tabii ki gidilecek daha uzun bir 
yol var. Bankalar Birliğinin her daim yasa ko-
yuculara bu konuda yadsınamaz desteği var.

Bankacılık sektöründe yaşanan yapısal so-
runlar nelerdir? 

Yapısal sorunlar aslında ekonomik bünye ile 
çok alakalı. Özellikle uzun vadeli tasarrufla-
rın düşük olması, Bireysel Emeklilik Sistemi 
(BES) gibi birikim fonlarının ya da yatırım 
fonlarının olmaması bankaları aylık mevdu-
at kaynağına bağımlı bırakıyor. Bu da yatırım 
maliyetlerine yansıyor pek tabii. 
Bir de özellikle sorunlu kredilerde hukuki 
süreçlerin uzunluğu bankaları zor durumda 
bırakıyor. Sadece bankaları değil aslında, çe-
kinizi tahsil de edemediyseniz ya da kiracı-
nızdan 6 aylık kiranızı alamadıysanız da çet-
refilli  bir sürecin içerisine gark oluyorsunuz 
ister istemeden.
 
KKTC’de yaşanan ekonomik kriz dediğimiz 
dalgalanma ne zaman son bulacak. Ban-
kanızın öngörüsü nedir? Bu dalgalanmada 
müşterilerinizi korumak adına neler yaptı-
nız? 

Öncelikle ekonomide tüm tarafların bek-
lentisi stabilite ve ana ekonomik paramet-
relerin öngörülebilirliği. Yatırım kararlarını 
verirken kimse körebe oynamak istemez. 
Bankalar da bu konuda kesinlikle istisna de-
ğil.
 
Krediler ile ilgili bilgi alabilir miyiz? Kredi 
taleplerinde geçmişe göre düşüş yaşanıyor 
mu? 

Düşüşten söz etmek çok mümkün değil ama 
segment olarak baktığınızda ticari krediler-
den çok bireysel kredilere bir yöneliş var 
gibi görünüyor. Zira, faiz oranları çok cazip. 
Hanehalkı da bir süredir ertelediği tüketim 
kararlarını bu şartlarda hayata geçirmeyi 
tercih ediyor.

Şekerbank ada genelinde kaç noktada hiz-
met veriyor? Bunlar hangi bölgelerdir? 
Şubelerini artırma yönünde bir çalışma yü-
rütmeyi düşünüyor mu? 

Şekerbank Kıbrıs Ltd. olarak ada genelinde 
Lefkoşa, Gazimağusa, Akdoğan, Girne, İske-
le ve Güzelyurt olmak üzere 6 şube ile hiz-
met veriyoruz.
2020 yılı içerisinde yeni şube açmayı planla-
mıyoruz ancak, yedinci şube ekonomik ko-
şullara göre ilerleyen dönemde yönetimimiz 
tarafından değerlendirilecektir.

Bankalar arası rekabet konusunda ne dü-
şünüyorsunuz? Türkiye ve yerel bankalar 
arasında rekabet edebilirlik hangi nokta-
dadır? 

Rekabet, ticaretin olmazsa olmazı. Bununla 
birlikte her sektörde olduğu gibi bankacılık 
sektöründe de, rekabetin sektöre zarar ve-
rici bir mahiyete erişmemesi için çeşitli re-
gülasyonların devrede olması gerekiyor. Bu 
konuda kanun koyucunun, yasal otoritenin 
ve sektör temsilcilerinin eş güdümlü hare-
ket etmesi çok önemli.
Bankalar Birliği, konuyla ilgili iletişim nosyo-
nunu oldukça iyi bir şekilde yerine getiriyor.

Çek kullanma oranlarında son dönemde 
azalma yaşanıyor mu?
 
Çek kullanımında dramatik bir değişim gör-
müyoruz. Ama son dönemde biz bankacılar 
ve özellikle perakende sektöründe çekin “iyi 
amaçlı” diyemeyeceğiz kullanımlarına şahit 
olduğumuz bir takım olaylar yaşandı.
Çek gibi bir ödeme aracının insanların gö-
zünde itibarsızlaşmasının önüne geçmek 
gerekir.

Bankanızın KKTC ekonomisine katkısı ne-
dir? 

1996 yılından bu yana Şekerbank güzel Kıb-
rıs’ımıza severek hizmet veriyor.
Arkasında Türkiye Şekerbank TAŞ’ın finansal 
gücü, bilgi birikimi, teknolojisi ve desteğini 
her daim hissederek ve bunu sahaya yan-
sıtarak üreticinin ve tüketicinin destekçisi 
oluyoruz. Ülkemizde topladığımız tüm fon-
ları, geniş ürün yelpazemiz ile gerek bireysel 
gerekse ticari segmentteki müşterilerimizin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıyoruz.

Adamızda bankacılık konusunda en iyi uygu-
lamaları hayata geçirmek için çaba gösterir-
ken, müşterilerimizle yüz yüze diyaloğumu-
zu ve güler yüzümüzü eksik etmiyoruz.

2020 için bankanızın hedefleri arasında ne-
ler var? 

Tabana yaygın müşteri ve ürün yelpazesi 
oluşturulması, verimliliğin sürekli artırılması 
ve internet/mobil bankacılık alanında yaptı-
ğımız yatırımlara tam hız devam etmek.

Meltem Sürel
     Şekerbank Lefkoşa Şubesi 

Genel Koordinatörü

Uzun yıllar Şekerbank TAŞ’da Genel Müdürlük Krediler bölümünde çalışan Meltem Sürel, 2011 yılından beri Şekerbank Lefkoşa Şubesi 
Genel Koordinatörü olarak görev yürütüyor. Şekerbank Lefkoşa Şubesi Genel Koordinatörü Meltem Sürel, bankacılık sektörü üzerine 
Ekonomi’ye konuştu...
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Dünyayı saran ve ülkemizi de etkisi altına 
alan Kovid-19 salgınının eğitim hayatını 
ciddi şekilde etkilediğine değinen Baykal, 
kampüsün dezenfekte edilerek gerekli ön-
lemlerin alındığını, YÖK’ün uyguladığı çev-
rim içi eğitim ile öğrencilere ulaştıklarını 
belirtti.

“Her gün yeni başarılara imza atıyoruz”

ODTÜ’nün çeşitli uluslararası platformlarda 
son yıllarda kaydetmiş olduğu ciddi yükse-
lişini nelere bağlıyorsunuz? Daha iyisi için 
öğrenci ve akademik personel bakımından 
yapılması gerekenler nelerdir?

ODTÜ’nün uluslararası başarısı ve yükselişi 
aslında son yıllarla sınırlandırılmaması gere-
ken 60 yılı aşkın bir süreçtir. ODTÜ’nün başa-
rısı, ODTÜ değerlerine olan sıkı bağlılığımız-
dan gelir. ODTÜ uluslararası düzeyde öncü, 
bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversi-
te olma vizyonu ile ilerlemekte ve bu vizyonu 
ile her gün yeni başarılara imza atmaktadır. 
Eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hiz-
met alanlarında kendimiz için belirlediğimiz 
yüksek ve çağdaş standartlar bizi küresel re-
kabette üst sıralara taşımaktadır. Dolayısıyla 
ODTÜ’nün yükselişinin temeli, bütün çalışan-
ları ve öğrencileri ile tüm ODTÜ’nün ODTÜ 
değerlerine olan samimi bağlılığıdır. Elbette 
ODTÜ gibi ilerlemeci bir kurum asla mevcut 

başarıları ile yetinemez. Bu sebeple şimdiye 
kadar olduğu gibi gelecekte de Türkiye’nin en 
iyi ve rekabetçi öğrencilerinin çekim noktası 
olmak için çalışmalı, Türkiye’nin önde gelen 
araştırma kurumu olarak bilimsel çıktılarımızı 
artırmalı ve araştırmacılarımızın üretkenliği 
için gereken kurumsal koşulları sağlamalıyız.

“Bilimsel çıktıları, katma değer yarata-
cak ürünlere dönüştürmeyi hedefliyo-
ruz”

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün gelişim sü-
recinden memnun musunuz, öngörüleriniz 
nelerdir?

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü bu yıl 15. yılını 
kutluyor. Tamamladığımız 15 yıla bakınca bu 
kısa sürede elde ettiğimiz başarılardan ve 
yükselişten büyük gurur duyuyorum. 15 yıl-
da çorak bir araziyi uluslararası bir eğitim ve 
araştırma üssüne dönüştürdük. Dünyanın 60 
farklı ülkesinden öğrenci ve akademik per-
soneli Kuzey Kıbrıs’a çektik, onlarca yenilikçi 
bilimsel araştırma projesi tamamladık, toplu-
ma yönelik pek çok değerli hizmet çalışma-
sına imza attık, kamu kurumlarına bilimsel 
danışmanlık sunduk ve Kuzey Kıbrıs’ta yük-
seköğretim imajının gelişmesi için sorumlu-
luk üstlendik. Gelişim sürecinden kesinlikle 
memnunum, 15 yıla 30 yıllık gelişim ve başarı 
sığdırdığımızı söyleyebilirim. Bundan sonrası 
için öngörüm elbette bu yükseliş çizgisinin 
devam edeceği yönünde. Ancak bizler için 
ilerleme yalnızca sayısal bir artışı ifade et-
miyor. Gelecekten 
tek beklentimiz ne 
olursa olsun öğren-
ci sayımızı artırmak 
değil. Gelecekte 
daha rekabetçi öğ-
rencileri kampü-
sümüze çekmeyi, 
alanına önderlik 
yapacak bilimsel 
araştırmalara ev 
sahipliği yapmayı, 
toplumsal ihtiyaç 
alanlarına ODTÜ 
kaynakları ile cevap 
vermeyi ve elbet-
te ODTÜ Kalkanlı 
Teknoloji Vadisi ile 
bilimsel çıktılarımı-

zı adamıza katma değer yaratacak ürünlere 
dönüştürebilmeyi umuyoruz.

“ODTÜ KALTEV, AR-GE temelli ekosis-
tem yaratacak”

ODTÜ teknokent alanında birçok başarılı iş-
lere imza atıyor. Peki son yıllarda hangi ça-
lışmalara imza atıldı?

ODTÜ, Türkiye’nin ilk ve en üretken tekno-
kenti olan ODTÜ Teknokent’in mimarıdır. 
Son yıllarda akademi-endüstri arasında yeni 
köprüler kurarak pek çok yeni ürünleştirme 
sürecine imza atarken kuluçka ve girişimcilik 
programları ile de ekonomimize yeni girişim-
ciler kazandırıyoruz. Son yıllardaki en büyük 
girişimlerimizden birisi elbette ODTÜ Kalkanlı 
Teknoloji Vadisi (KALTEV) oldu. ODTÜ KALTEV, 
ODTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’taki teknokenti olarak 
20 Temmuz 2019’da açıldı. ODTÜ KALTEV ile 
rekabet edebilirliği maalesef oldukça düşük 
olan Kuzey Kıbrıs ekonomisine teknoloji ve 
Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) üretimi ile 
katma değer katmayı amaçlıyoruz. Kuzey Kıb-
rıs’ta 100.000 yükseköğrenim öğrencisi ve 
yüzlerce araştırma bulunuyor. Bu büyük aka-
demik potansiyeli, ürüne ve katma değere 
dönüştürmek için yola çıktık. Elbette bu nok-
tada ODTÜ’nün üniversite-sanayi iş birliğin-
deki köklü deneyimine güveniyoruz. ODTÜ 
KALTEV, Kuzey Kıbrıs’ta teknoloji ve AR-GE 
temelli üretim yapmak isteyen tüm paydaş-
ları; öğrencileri, araştırmacıları, girişimcileri, 
yatırımcıları, sivil toplumu ve kamuyu, bir 

‘‘Sürece hakimiz, salgının etkisini 
üniversitemizden uzak tutuyoruz’’

Adından sıkça söz ettiren ülkemizin üniversitelerinden biri olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, 
teknokent alanında büyük işlere imza atmak üzere son çalışmalarını tamamladı. ODTÜ Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. 
Nazife Baykal, eğitim ve toplumla iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerinden bahsederek, KKTC’de eğitim kalitesinin 
artırılması için her türlü fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

Prof. Dr. Nazife Baykal
ODTÜ  Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü
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araya getirerek üretken bir ekosistem yaratacak. ODTÜ KALTEV’in 
ODTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’a en büyük armağanlarından biri olduğunu 
söyleyebiliriz.

“ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta hedeflediği yerdedir”

ODTÜ KKTC’de hedeflediği yerde midir? Hedefine ne zaman ula-
şacaktır?

ODTÜ’nün kurumsal stratejisine baktığımızda statik, durağan hedef-
lerden söz edemeyiz. ODTÜ’nün Kuzey Kıbrıs’a kampüs açmasının 
amacı adada yükseköğretim ekosisteminde kalite lehine bir rekabet 
yaratmaktı. On beşinci yılda baktığımda bu amacımızı yerine getirdi-
ğimizi görüyorum ancak “ODTÜ Kuzey Kıbrıs’ta hedeflediği yerdedir” 
diyerek durağanlaşamayız. Dünya değiştikçe, ODTÜ’nün hedefleri ve 
beklentileri de değişir. Bugünden sonra da nitelikli eğitim almak iste-
yen rekabetçi öğrencileri ve kaliteli araştırmalara imza atan uluslara-
rası araştırmacıları adamıza çekmeyi, bilimsel çıktılarımızı artırmayı 
ve toplumla etkileşim noktalarımızı geliştirmeyi hedefliyor olacağız. 
Hedeflerimize ulaştığımız her gün, yeni ve daha kapsamlı hedefler 
için çalışmaya başlayacağımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla ODTÜ için 
hedefe ulaşmaktan bahsedemeyiz, ODTÜ’lülük bitmeyecek bir geli-
şim ve ilerleme sürecidir.

“Sürece hakimiz” 

Koronavirüsü salgını süreci üniversiteleri nasıl etkiledi? ODTÜ Ku-
zey Kıbrıs Kampüsü nasıl bir kriz yönetimi süreci izliyor?

Bu salgın bütün dünyayı etkisi altına aldı, küresel bir kriz çıktı. Elbet-

te bundan üniversiteler de çok etkilendi. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampü-
sü öğrencilerinin %93’ü başka diğer ülkelerden ülkemize eğitim için 
geliyor. Yurtlarımızda öğrencilerimiz aynı yaşam alanını paylaşıyor. 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsünde yönetim ekibimiz ile bu krizi elbette 
öğrenci sağlığı ve güvenliği önceliği ile yönetiyoruz. Bakanlar Kurulu-
muz ve Güzelyurt Kaymakamlığımız da bu süreçte bize yol gösteriyor. 
İlk günden itibaren kampüsümüzde dezenfeksiyon ve güvenlik ön-
lemlerini artırdık. Akademik olarak da eğitimin kesintiye uğramaması 
için Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) yönlendirmeleri ile çevrim içi 
eğitime geçtik ve oradan devam ediyoruz. 365 derece kriz yönetimi 
sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Velilerimizle iletişimden kampüs içi 
dezenfeksiyon çalışmalarına, akademik devamlılıktan öğrencilerimi-
zin kamu kurumları ile ilişkilerini kolaylaştırmaya bütün sürece hakim 
olarak krizin etkisini öğrencilerimizin en az düzeyde hissetmesine yö-
nelik çalışıyoruz. En kısa zamanda ülkemizin ve bütün dünyanın bu 
krizi atlatmasını diliyorum.
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