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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

HAZİRAN 2020 
 

 
Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kıbrıs Tv’ye program konuğu oldu 

 

2 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Tv’de salgının ekonomik 
boyutunu değerlendirdi. Deniz, ekonomiyi güçlendirmek için cesaretle yapılması gereken yapısal reformların 
senelerdir iş dünyası tarafından beklendiğini söyledi. Bu reformların önce döviz kriziyle askıya alındığını ifade 
eden Deniz, ardından halihazırda düzgün yürümeyen ekonomi üzerine Covid-19 salgınının yarattığı sıkıntıların 
da eklendiğini belirtti. 
Salgın sonrasında imzalanan TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile ilgili konuşan Deniz, bu anlaşmada 
yer alan ekonomiyi canlandırmak için reel sektöre ayrılan kaynağın yeterli olmayacağını ancak hükümetin 
elinin artık ekonomik anlamda güçlendiğini ve iç borçlanmaya gidilebileceğini söyledi. Deniz, reel sektörün 
ihtiyacı olan kaynağın şu an sağlanamazsa yaşayacağımız ekonomik kaybın önünü alamayacağımızı kaydetti. 
Öte yandan, devlete karşı mükellefiyetlerini yerine getirmiş iş sahipleri ile getirmemiş olan iş sahiplerinin 
maaş desteği ödeneği konusunda aynı kefede tutulmaması gerektiğini ifade eden Deniz, yapılan 
uygulamalarla mükellefiyetini yerine getirmiş iş sahiplerinin cezalandırıldığını açıkladı. Deniz, hükümetin bu 
süreci fırsata çevirerek işverenleri mükellefiyetlerini yapacak noktaya teşvik etmesi gerekir dedi. 

 
 

Cemil Candanal'ın vefatıyla ilgili görsel yayınlandı 
 

 
 

 
 
Oda Başkanı Turgay 
Deniz çok sayıda 
televizyon programına 
konuk oldu 
 
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası ve Kıbrıs Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 
ortak basın açıklaması 
yayınlandı 
 
 
 
Bu yıl on ikincisi 
hazırlanan Rekabet 
Edebilirlik Raporu 
açıklandı.  Rekabet 
Edebilirlik Raporu 
Lansmanı 
gerçekleştirildi 
 
 
 
Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy 
ziyaret edildi 
 
 
 
57. Olağan Genel 
Kurulu yapıldı ve Oda 
Meclisi’nin yeni 
üyeleri belirlendi. İlk 
Meclis toplantısı ile 
yeni Yönetim Kurulu 
kararlaştırıldı 
 
 
Odamızdan Toplumsal 
Dayanışma İçin 2’nci 
Ekonomik Tedbirler ve 
Destek Paketi ile ilgili 
basın açıklaması 
yapıldı 
 
 
Meclisin yaz tatiline 
girmesinin gündeme 
gelmesi ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı 
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Oda Başkanımız Turgay Deniz, Güneş Tv’ye 
program konuğu oldu 

  
4 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Güneş Tv’ye açıklamalarda bulundu. Deniz, kademeli 
açılışın başlamasıyla birlikte gerçeklerin gözlemlenmeye 
başlandığını söyledi.  
Hükümetin kamusal oranının ağır olmasının yanında devletin 
başka sorumlulukları da olduğuna işaret eden Deniz, iş yerlerinin 
kapanmaması, 30 bin kişinin işsiz kalmaması, iflas bayraklarının 
çekilmemesi için Ticaret Odası olarak bu noktada hükümete ilgili 
önerileri verdiklerini belirtti. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Genç Tv’ye 
program konuğu oldu 
 

 
 
5 Haziran 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Deniz, Genç Tv’de, reel 
sektörün sıcak para ile desteklenmesi gerektiğini anlattı. Deniz, 
reel sektör desteklenmezse kamunun da yoluna devam 
edemeyeceğini açıkladı. 
 

Çevre Günü görseli “Sağlıklı bir hayat için 
doğayı sevelim, yeşili koruyalım” yazısıyla 
paylaşıldı 
 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın ortak basın açıklaması 
yayınlandı 
 

8 Haziran 2020 tarihinde; yayınlanan basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir; 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası 
(KEBE), 2 Haziran tarihinde telekonferans yoluyla yaptığı 
toplantıda, görüşülen konular arasında pandemi nedeniyle geçici 
olarak kapatılan geçiş noktalarının yeniden açılması konusunu da 
ele aldı. 
Bilindiği gibi, adanın önde gelen ekonomik örgütleri olan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs’ta iki 
toplum arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için uzun 
zamandır birlikte çalışmaktadır. İki Oda da, ülkede Covid-19 salgını 
ile gelişen durumu dikkate alarak, iki toplumdaki ekonomik 
durumun iyileştirilmesine yardımcı olabilecek geçiş noktalarının 
yeniden açılmasına desteklerini ifade etmektedirler. İki Oda, her 
iki toplumun ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için 
adadaki ekonomik işbirliğini geliştirme ve toplumlar arası ticaret 
hacmini artırma ihtiyacını hatırlatmaktadır. 
Bu nedenle, her iki lideri, ihtiyaç duyulan iletişimi artıracağı ve her 
iki toplumun yararına olacağı bilinen geçiş noktalarını yeniden 
açmak için gecikmeksizin anlaşmaya davet ediyoruz. Şüphesiz ki, 
gerekli tüm önlemlerin alınması ve bunlara herkes tarafından tam 
olarak uyulması gerekecektir. 
 

- Süheyla Küçük’ün vefatıyla ilgili başsağlığı 
görseli yayınlandı 

 

 
 
 



3 

 

 

12’nci Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu 
hakkında basın açıklaması yapıldı 
 
8 Haziran 2020 tarihinde; yayınlanan basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir; 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından bu yıl on ikincisi 
hazırlanan “Rekabet Edebilirlik Raporu”, 12 Haziran Cuma günü, 
Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda 
düzenlenecek olan “Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda 
kamuoyu ile paylaşılacak. “2019-2020 Rekabet Edebilirlik 
Raporu”nun ve forumun bu yılki ana teması ise “Kuzey Kıbrıs 
Teşvik ve Devlet Destekleri” olarak belirlendi. 
Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer tarafından 
kaleme alınan rapor, Dünya Ekonomik Forumu’nun tüm ülkeler 
için hazırlamış olduğu Dünya Rekabet Edebilirlik Raporu ile aynı 
formatta hazırlandı. 
Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu, 12 Haziran Cuma günü 
sabah saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz’in açılış konuşması ile başlayacak. Dünya Ekonomik 
Forumu’ndan gerekli onayları alarak, KTTO’nun kendi uzmanlarını 
ve KKTC ekonomistlerini kullanarak hazırladığı raporun sunumunu 
Dr. Yenal Süreç ile Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer yapacak. 
Sunumun sonrasında protokol konuşmalarının yer alacağı Forum 
soru cevap bölümünün ardından 12:00’de sona erecek. 
Bu yılki Rekabet Edebilirlik Formu, salgın tehlikesine karşı alınan 
önlemler nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımı ve sağlık 
önlemleri dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Katılımın sınırlı 
tutulması nedeniyle sunum ve konuşmalar Oda’nın facebook 
sayfasından canlı olarak yayınlanacak. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Ada Tv’ye 
program konuğu oldu 
 

 
 

9 Haziran 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ada Tv’de, 
ikinci ekonomik pakette hükümete “tüm kesimlere merhem” 
olacak 4 öneride yaptı. Deniz, “1500 TL’lik katkı Eylül sonuna kadar 
sürmeli, yoksa işsizlik patlar. İşletmelerin devlete olan 
yükümlülükleri en az 6 ay ertelenmeli. Bu sürenin sonunda tavan 
faizle yapılandırma gerekli. Devlet en fazla yüzde 6 faizli ve bir yılı 
ödemesiz 36 ay vadeli bir can suyu kredisiyle küçük işletmeleri 
ayakta tutmalı. Ekonomi politikalarına yön verecek bir bilim kurulu 
oluşturulmalı” ifadeleriyle uyarıda bulundu. 

 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Haber Kıbrıs 
Web Tv’ye program konuğu oldu 
 

 
 

10 Haziran 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Haber 
Kıbrıs Web Tv’de, ekonomik örgütlerin hükümete, “Ekonomik Bilim 
Kurulu” kurulması önerisi götürdüğünü açıkladı. 
Deniz, “Sağlık Bilim Kurulu” gibi bir “Ekonomik Bilim Kurulu”nun 
kurulmasının şart olduğunu düşündüklerini, ancak bu şekilde 
ekonomiyle ilgili sağlıklı kararlar alınabileceğini vurguladı. 
Sadece kamu maliyesini düşünen, kamucu devletçi zihniyetin 
ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Turgay Deniz, “Yanlış 
kararlarda bu bürokratların sorumluluğu vardır. Bu süreçte sağlıklı 
kararların alınması, doğru, tedavi edici adımların atılması için özel 
sektörle kamu sektörünün eşit temsil edildiği bir ‘Ekonomik Bilim 
Kurulu’nun oluşturulması şarttır” diye konuştu. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs 
Tv’ye demeç verdi 
 

 
 

10 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün öneminin pandemi 
döneminde bir kez daha fark edildiği konusunda Kuzey Kıbrıs Tv’ye 
değerlendirmelerde bulundu. 
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Rekabet Edebilirlik Raporu basın 
mensuplarıyla bir araya gelinerek 
değerlendirildi 
 

 
 
10 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, "Kuzey 
Kıbrıs Teşvik ve Devlet Destekleri" temalı "2019-2020 Rekabet 
Edebilirlik Raporu"nu basın mensuplarıyla bir araya gelerek 
değerlendirdi. 
 

Rekabet Edebilirlik Raporu Lansmanı 
gerçekleştirildi 
 

 
 

12 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu yıl on 
ikincisini hazırladığı “Rekabet Edebilirlik Raporu”nu açıkladı. 
Kalkınma Bankası Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda 
düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu”nda 
kamuoyuna açıklanan “2019-2020 Rekabet Edebilirlik Raporu”nun 
ve forumun bu yılki ana teması “Kuzey Kıbrıs Teşvik ve Devlet 
Destekleri oldu. 
 

 
 

 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kanal Sim’e 
program konuğu oldu 
 

16  Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Kanal Sim’de katıldığı programda, Covid-19 salgını 
sebebiyle sektörlerin kapalı kaldığı dönem ile açıldığı dönemi ve bu 
çerçevede iş dünyasının yaşadığı ekonomik zorlukları 
değerlendirdi. Faaliyetleri durdurulan iş dünyasının karşılaştığı 
zorlukları anlatan Deniz, hükümetten beklentileri açıkladı. 
  

Kıbrıs Batı Üniversitesi Genel Sekreteri 
KTTO’ya ziyarette bulundu 
 
16  Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Batı Üniversitesi Genel Sekreteri 
Oğulcan Topal ve Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Hilal Akın, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
 

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ziyaret 
edildi 
 

 
 

17  Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Turgay 
Deniz başkanlığındaki heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy’u ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Deniz’e Yönetim Kurulu Üyeleri; Cengiz Alp, Vargın 
Varer, Selen Necat Gürkan ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik 
etti. Covid-19 salgın tehlikesine karşı alınan önlemlerin bütün 
ekonomide zincirleme bir daralma yaşanmasına ve ekonomik 
durgunluğa yol açtığını belirten Deniz, hükümetin, üzerinde 
çalıştığı 2’nci Ekonomik Destek Paketi’nde salgının ekonomik 
anlamda yarattığı tahribatları asgariye indirebilmek için 
işletmelerin nakit akışında yaşanan sıkışıklığı giderecek, talep 
düşüşünü telafi edecek ve istihdamın korunmasını sağlayacak 
önlemlerin yer almasının hayati önem arz ettiğini söyledi. Deniz, 
“Ülke hepimizindir. Devletimiz herkesi aynı sorumlulukla 
kucaklayıcı ve kapsayıcı tedbirler almalıdır” dedi. Bu önlemler 
hazırlanırken, çalışanlar ve işverenler arasında ayrım yapılmaması, 
tüm özel sektörü ve hanehalkını koruyucu ve kucaklayıcı olunması 
gerektiği vurgulandı. 
Görüşmede; Ekonomik Kurul kurulması, istihdamın korunması, 
özel kira düzenlemeleri, kamuya olan yükümlülüklerin ötelenmesi 
ve faiz destekli işletme kredi programları ve yatırım indirimi ile ilgili 
görüşler paylaşıldı. 
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Ekonomik Örgütler Platformu hükümete 
istişare çağrısında bulundu 
 

17 Haziran 2020 tarihinde basına servis edilen açıklama aşağıdaki 
gibidir; 
 

Ekonomik Örgütler Platformu 17 Haziran Çarşamba günü 
toplanarak hazırlanmakta olan ‘Toplumsal Dayanışma için 2.Destek 
Paketi’ni değerlendirdi. 
‘Toplumsal Dayanışma için 2.Destek Paketi’nin beklentilere cevap 
vermeyeceği ayrıca ekonominin ve sektörlerin yaşadığı sorunlara 
çare üretmeyeceği endişesi taşıdıklarını açıklayan Ekonomik 
Örgütler Platformu, 2.Destek Paketi’nin son fırsat olduğuna dikkat 
çekti. Bu fırsatın da heba edilmesi durumunda telafisinin mümkün 
olmayacağı uyarısında bulunan EÖP, pakete son şeklinin verilip 
yayımlanmasından önce EÖP ile iştişare edilmesinin önemini 
vurguladı. 
Bunun son çağrıları olduğunu belirten EÖP, toplumsal 
dayanışmanın sorunların üstesinden el birliği ile gelinmesi ile 
mümkün olabileceğini, bunun da istişareden geçtiğini belirtti. 
 

57. Olağan Genel Kurulu yapıldı ve Oda 
Meclisi’nin yeni üyeleri belirlendi 
 

 
 

20 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO), 
57’nci Olağan Genel Kurul toplantısı Kalkınma Bankası Can 
İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. 
Covid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen 57’nci 
Olağan Genel Kurulu saat 10.30’da açılış ve saygı duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıyla başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması 
ile devam etti. 
Divan Başkanlığı’na Günay Çerkez, Divan Başkan Vekilliği’ne Fuat 
Kutlu, Sekreterliklere de Nilay Onbaşı Üresin ve Sonay Özmen 
seçildi. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitap etmesinin 
ardından Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığında 
gerçekleştirdiği iki yıllık faaliyetler ile çalışmaları içeren video 
gösterildi. 
Kurul’da Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, 
Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Halkın 
Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi 
Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan ve Ulusal – 
 

 

Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Teberrüken Uluçay’ın önceden kaydedilen protokol 
konuşmaları gösterildi. 
Genel Kurul toplantısı, 56’ncı dönem Faaliyet Raporu ve Mali 
Rapor’un takdim edilerek aklanması ile sürdü. D. K. Deniz & 
Co’nun Oda Murakıbı olarak tayin edilmesi ile birlikte yapılan 
seçim sonrasında Oda’nın 50 kişilik Meclisi belirlendi. Genel Kurul, 
57’nci döneme dair dilek ve temennilerin sunulması ile 
tamamlandı. 57’nci Dönem Oda Meclisi, yapacağı ilk toplantıda 
Oda Başkanı, iki Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerini 
belirleyecek. 
Genel Kurul toplantısındaki oylama sonucunda Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası 57. Dönem Meclisi’ne seçilen yeni üyelerin bölgelere göre 
dağılımı şöyle: 
 
Lefkoşa: 
A. Serhan Kaner, Ali Başman, Alp Cengiz Alp, Bertan Özberkman, 
Didem Erel, Ekin Adademir, Emre Olgun, Ersan Dağlı, Evren Günsel 
Erçelik, Fikri Şener, Gökhan Necipoğlu, Halim Kahveciler, Hilmi 
Can, Ilgaz Toros, Mehmet A. Kader, Mehmet Gökçebel, Mustafa 
Erk, Mustafa Hançerli, Müsteyde Onbaşı, Necat Yüksel, Nilay 
Nizam Paralik, Omaç Cin, Orhan Şevket, Özalp Nailer, Saber Andır, 
Selen Necat Gürkan, Ramiz Şadi, Turgay Deniz. 
 
Gazimağusa: 
Abdullah Emirzadeoğulları, Ali Doratlı, Burçin Döveç, Cemal İnce, 
Haldun Dolu, Osman Dağlı, Ramazan Gündoğdu, Semral Erel, 
Vargın Varer, Yusuf Acemoğlu, Yusuf Ziya İlerici. 
 
Girne: 
Ali Şah, Aziz Limasollu, Burak Başel, Çiğdem Kemaler, Emin Tanlı, 
Erbil Arkın, Hazal Eziç, Meryem Çerkez Gürtunç, Orhan Güçlü, 
Serhan Kombos, Yağmur Özyalçın. 
 

Babalar Günü görseli paylaşıldı 
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57. Çalışma Dönemi, 1. Meclis Toplantısı 
yapıldı. Toplantıda Başkan ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri belirlendi 
 

DENİZ: “YENİ DÖNEM DAHA ÇOK ÇALIŞILMASI GEREKEN BİR 
DÖNEMDİR”  
  
22 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanlığı’na 
yeniden seçilen Turgay Deniz, yeni dönemin daha çok çalışılması 
gereken bir dönem olduğunu açıkladı. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
57’nci dönem Oda Meclisi, bu akşam (22 Haziran – Pazartesi) ilk 
toplantısını yaparak Oda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini 
belirledi. Oda Başkanlığına yeniden seçilen Turgay Deniz, kendisini 
bu göreve ikinci kez getiren KTTO Meclisi üyelerine teşekkür etti.  
Ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini, bundan önce olduğu gibi 
bundan sonra da Odaya büyük görevler düşeceğini belirten Deniz, 
ülkenin refah seviyesini yükseltmek için diğer paydaşlarla da iş 
birliği içinde daha çok çalışılacağını söyledi.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisi, bu akşam yaptığı toplantı ile 
başkan vekillerini Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu, Yönetim 
Kurulu Üyelerini ise Ali Başman, Ali Şah, Ekin Adademir, Evren 
Günsel Erçelik, Omaç Cin ve Yusuf Acemoğlu olarak belirledi. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Brt Tv’ye 
program konuğu oldu 
 

23 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Brt Tv’de yaptığı açıklamalarda, Toplumsal 
Dayanışma İçin 2’nci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’ni 
olumlu karşıladıklarını belirtti ve değerlendirmelerde bulundu. 
 

Odamızdan Toplumsal Dayanışma İçin 2’nci 
Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı 
 

23 Haziran 2020 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir; 
 

Hükümetimiz tarafından açıklanan Toplumsal Dayanışma İçin İkinci 
Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi Odamız ile istişare edilerek, 
öneriler paylaşılarak ve görüşler alınarak hazırlanmıştır. 
Önerilerimiz bu pakete tam olarak yansıtılmamış olmakla birlikte 
ortak çalışmadan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek 
istiyoruz. Bu anlayışın devam edeceğinin bir göstergesi saydığımız 
Ekonomik Kurul çalışmalarına aynı gönüllükle katılacak ve üçüncü 
pakette yer alacağı açıklanan turizm, yükseköğretim ve inşaat 
sektörlerine ilişkin önlemlerin saptanmasına katkı koymaya devam 
edeceğiz. 
 
İSTİHDAM DESTEKLERİ  
Hükümet tarafından açıklanan pakette istihdamın desteklenmesi 
için geliştirilen önlemlerin, işletmelerimizin yararına olacağını 
düşünülmektedir. Bu bağlamda sosyal güvenlik primlerinin 
%75’nin devlet tarafından karşılanması, kapalı sektörlere maaş 
desteği verilmesi ve küçük işletmelere 4000 TL’lik katkı yapılması - 

 

iş yerlerinin açık tutulmasını kolaylaştıracaktır. Bu haliyle paketin 
istihdamın devamlılığını sağlamak bakımından bazı yeni olanaklar 
sunduğu görülmekle birlikte, 1,500 TL ücret desteğinin sektör ve 
kapalı /açık işletme ayırımı gözetilmeden yıl sonuna kadar 
verilmesine yönelik bir açılım içermemesini önemli bir eksiklik olarak 
değerlendiriyoruz.   
  
KREDİ PAKETLERİ  
Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi 
kapsamında yer alan ve kredi kullanılmasını kolaylaştıran önlemler de 
yararlı sonuçlar verebilir. Bu kapsamda özellikle 100 bin TL’ye kadar 
olan kredilerin kullanımının kolaylaştırılması piyasadaki nakit 
dolaşımını hızlandıracak ve yararlı sonuçlar üretecektir.  
Kredi Garanti Fonu destekli kredilerin uzun vadeli olarak 
düşünülmesi, büyük miktardaki kredi taleplerinin karşılanmasını ve 
kullanılmasını da kolaylaştıracaktır.  
  
DEVLET BORÇLARI VE YATIRIMLAR  
İşletmelerimize ve çalışanlara yönelik olarak alınan önlemler dışında 
kamunun 385 milyon TL’lik piyasa borcunun bir ay içinde ödenecek 
olmasının ve 2020 yılı içinde 500 milyon TL’lik altyapı yatırımı 
yapılacağının açıklanmasını da önemli bir kazanım olarak 
görmekteyiz. Bu işlemlerin bürokratik engellere takılmasının 
önlenmesi ve 800 milyon TL’yi aşkın kaynağın erken zamanda 
piyasaya akmasının sağlanması işsizliğin önlenmesine ve işletmelerin 
devamlılığına önemli bir katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.  
  
SEKTÖREL ÖNLEMLER  
Bu arada konut alımına getirilen kolaylıklar inşaat sektörümüzün 
hareketlenmesine olanak sağlayacaktır.  
Araçlarda uygulanan KDV indiriminin devam ettirilmesi doğru bir 
karar olarak değerlendirilmiştir. Daralan ekonomimizde benzer KDV 
indirimi uygulamalarının özellikle beyaz eşya ve mobilya gibi 
alanlarda da  hayata geçirilmesinin piyasada belirgin bir hareketliliğe 
neden olacağı öngörülmektedir.  
2018 döviz krizi döneminde yapıldığı gibi kiracı ve mal sahiplerinin 
mağduriyetlerini giderecek ve ilişkileri sağlamlaştıracak benzeri 
tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.  
  
KAMU MALİYESİ 
Başbakan Tatar, Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler 
ve Destek Paketi’ne ilişkin açıklamasında, kamu gelirlerinin 
devamlılığının sağlanmasını da önemli hedeflerin biri olarak 
açıklamıştır. İş dünyasının önerileri arasında bulunan devlete olan 
yükümlülüklerin ertelenmesi ve KDV indirimlerinin daha yaygın 
olarak hayata geçirilmesi gibi önlemlerin pakette yer almamasının en 
önemli nedeni, kamunun gelir kaynaklarını korumak güdüsü 
olmalıdır. Ne var ki, “kamunun geliri” olarak nitelenen gelir 
kalemlerinin hane halkları ve reel sektör için “kamusal gider” olduğu 
ve hayatı pahalılaştıran unsurların başında geldiği unutulmamalıdır. 
Bu bağlamda Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve 
Destek Paketi’nin önemli zayıflıklarından birinin kamunun 
finansmanını piyasadan çekilecek kaynaklar ile sağlama düşüncesi 
olduğu görülmektedir. KKTC devleti, piyasaya olumlu etkisi sınırlı 
kalacak harcamalardan kaçınmayı ve reel sektör üzerindeki yükünü 
hafifletmeyi de temel bir hedef olarak belirlemek zorundadır. 
Dünyanın çeşitli ülkelerinde hazırlanan ekonomik tedbirler - 
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paketlerinde devletin piyasadan topladığı vergiler 6 ay 
ötelenmiştir. Devlet piyasadan para çekmemeli, aksine kaynak 
aktarmalıdır.  
  
İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 krizinin nasıl gelişeceği henüz 
daha belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizlik, kesin yol 
haritalarının oluşturulmasını engellemekte ve alınan önlemlerin 
sonuçlarının tahmin edilmesini zorlaştırmaktadır. Toplumsal 
Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi ile 
alınan önlemlerin sonuçlarının ne olacağını kesin olarak öngörmek 
de olanaksızdır. Hükümetin özellikle maaş desteğini gündemde 
tutması ve yeni kriz halinde ilk ve acil önlem olarak uygulamaya 
koyması gerekecektir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu belirsizliğin 
bilincinde olarak gelişmeleri izlemeye, oluşturulacak Ekonomik 
Kurul’da KKTC hükümeti ve diğer sivil toplum örgütlerimiz ile 
birlikte çalışarak halkımızın bu krizi en az zarar ile atlatabilmesi için 
katkı koymaya devam edecektir. 
 

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Başmüşaviri ve 
Müşavirleri KTTO’yu ziyaret etti  
 

 
 
24 Haziran 2020 tarihinde; TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret 
Başmüşaviri Hayrettin Yücel, Gümrük Müşaviri Eyüp Gönültaş ve 
Hazine ve Maliye Müşaviri Eylem Vayvada, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’na ziyarette bulundu. 
Ziyarette Oda Başkanı Turgay Deniz’e, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Ramazan Gündoğdu, Omaç Cin, Evren Günsel Erçelik, Aziz 
Limasollu, Yusuf Acemoğlu, Ali Başman ve Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri eşlik etti. 
Görüşmede, ekonomik iktisadi ticaret çalışmalarının artırılmasına 
ve ticaretteki sorunların çözümüne yönelik karşılıklı istişarede 
bulunuldu. 
 

KTTO Meclis Üyesi ve Türkiye-KKTC Ticaret 
Odası Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Ersan 
Dağlı Sigorta Medya programına konuk oldu 
 
24 Haziran 2020 tarihinde; KTTO Meclis Üyesi ve Türkiye-KKTC 
Ticaret Odası Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Ersan Dağlı, 
SigortaMedya’da sigortacılık sektörü hakkında açıklamalarda 
bulundu. 

 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Brt Tv’ye 
program konuğu oldu 
 

 
 

25 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Brt Tv’de katıldığı “Sabah Haber” programında, ikinci 
destek paketinin her kesime ulaşmaya çalışacak şekilde 
hazırlandığını ve bu bağlamda çalışmayı başarılı bulduğunu söyledi. 
Deniz, “İstihdam ve iş yerlerine yönelik alınan kararları olumlu 
görüyoruz. Paket istihdamı korumaya yöneliktir. İşsiz olanların işe 
girmelerini ve iş sahibi olmayanların da iş kurmalarını destekleyen 
bir pakettir” dedi.  
Ancak bazı noktalarının geliştirilmesi gerektiğine de değinen Deniz, 
“Kriz süresince ekonominin karşılacağı sorunlara yönelik Ekonomi 
Kurulu oluşturulması yönünde verdiğimiz önerinin kabul edilmesi 
memnuniyet vericidir” ifadelerini kullandı. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kanal T’ye 
program konuğu oldu  
 

25 Haziran 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Kanal T’de katıldığı “Gazete” programında, ikinci 
destek paketine ilişkin alınan kararları değerlendirdi.  
Ticaret Odası’nın her zaman toplumsal sorumluluk çerçevesi 
kapsamında hareket ettiğini ve bu kapsamda hükümete öneriler 
götürdüğünü belirten Deniz, kabul gören önerileri şöyle sıraladı; 
Ekonomik Kurul oluşturulması, istihdamla ilgili verilecek destek, 
işletmelerin bozulan finans yapılarını düzenlemek için kredi paketi 
ve borç taksitlerinin yeniden yapılandırılmasına imkan verilmesi.  
  

AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın 
Odayı ziyaret etti 
 
25 Haziran 2020 tarihinde; AB Koordinasyon Merkezi Başkanı 
Burcu Barın Odayı ziyaret etti. Toplantıda Hellim’in Avrupa Birliği 
içerisinde Coğrafi İşaret Tescili, Avrupa Birliği Mali Yardım Tüzüğü 
ve Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili konulardaki gelişmeler değerlendirildi 
ve görüş alışverişinde bulunuldu. 
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Dışa açılım ve sağlık önlemleri ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı 
 

28 Haziran 2020 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir; 
 

SAĞLIK ÖNLEMLERİ ÖNCELİKLİDİR  
 
Kıbrıs Türk halkı, Covid-19 mücadelesinde başarılı bir süreç 
yaşamış ve bugüne kadar en az kayıpla gelmeyi başarmıştır. 
Zaman zaman yükselen şikayetlerimize karşın, bu başarıda, 
halkımızın virüs ile mücadelenin temel özelliklerini kavraması 
ve hükümet kararlarına uymasının rolü büyüktür.  
Kapanma önlemlerini titizlikle uygulayarak elde ettiğimiz bu  
başarıyı, açılma koşullarını en iyi şekilde oluşturarak da 
sürdürmek zorundayız.   
KKTC bakımından açılma, kendi içimizdeki açılma kadar yurt 
dışına açılmayı da içermektedir. Yurt dışına açılma sayesinde, 
ekonominin çarkları düşük tempoda olsa bile dönebi lecek, 
işletmelerimiz ve çalışanlarımız salgın süresince hayatta kalma 
olanağına kavuşacaktır.  
Böylesine kontrollü bir açılmanın temel koşulu, sağlık 
önlemlerinin doğru şekilde belirlenmesi ve etkili bir şekilde 
uygulanmasıdır. Bu konudaki önerilerimizi hükümetimizle 
sürekli olarak paylaşmakta ve seçenekler üzerinde 
çalışmaktayız.  
Bu önlemlerin bir kısımı kişilerin ve iş yerlerinin uyacağı 
kurallarsa, diğer bir kısmı da sağlık kapasitesini hastalıkla 
mücadele edecek seviyeye getirmektir. İnsanlarımızın temas 
halinde olduğu iş yerleri dahil olmak üzere bütün mekanlarda 
gerekli denetimlerin yapılmadığı tarafımızdan üzülerek 
gözlemlenmektedir. Bu denetimlerin yapılması temel bir 
zorunluluktur. Son günlerde kamuoyunda yaygın bir şekilde 
tartışılmakta olan pandemi hastanesi diğer bir önemli 
sorunumuzdur. Devletimiz, Covid-19 vakaları ile mücadele 
edecek yeterli yatak kapasitesine, ekipmana ve personele 
sahip olmalıdır. Ayrı bir pandemi hastanesi, çapraz bulaşmaları 
engellemek ve sağlık servislerinin diğer hasta lara vermekte 
oldukları hizmetleri devam ettirmek bakımından da önem 
taşımaktadır. Şimdiye kadar alınan pek çok sağlık önlemine 
öncülük yapmış olan Odamız, Dünya Sağlık Örgütü’nün 
tavsiyelerine uygun, tomografi ve test kapasitesi ile donatılmış 
bağımsız bir pandemi hastanesinin gerekliliğine inanmaktadır. 
Bu hastanede görevli personel için de her türlü izolasyon ve 
sağlık önlemini almak gerekecektir.  
Böyle kapasiteye sahip olduğumuzun yeterli bir şekilde 
anlatılması ve hem yurt içinde, hem de yurt dışında güvenin 
sağlanması da büyük önem taşımaktadır.  
Kamuoyundaki tartışmaların şimdiki verimsiz haliyle devam 
etmesinin ülke imajına ve ekonomisine büyük zarar 
vereceğinin bilincinde olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
hükümetimizi, ilgili tüm paydaşların da görüş lerini alarak bir 
hareket planı oluşturmaya ve bu planı el birliği ile uygulayarak 
salgının ilk aşamasında sağladığımız güveni yeniden tesis 
etmeye çağırmaktadır. 

 

Meclisin yaz tatiline girmesinin gündeme 
gelmesi ile ilgili basın açıklaması yapıldı 
 

29 Haziran 2020 tarihinde yapılan çağrı aşağıdaki gibidir; 
 

KKTC MECLİSİ ÇALIŞMAYA DEVAM ETMELİDİR 
  
Kıbrıs Türk halkı, bütün kurumları ile birlikte Covid-19 salgını ile 
mücadele etmekte; salgının etkisi ile oluşan ekonomik sorunlar 
önemini giderek artırmaktadır. Gündemde böyle bir mücadele 
varken, KKTC Meclisi’nin alışılmış bir şekilde tatile girmesinin 
gündeme gelmesi, tarafımızdan büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır.  
Kıbrıs Türk halkı salgın ile mücadele ederken KKTC Meclisi’nin 
hükümet tarafından kabul edilen yasa gücündeki kararnameleri 
zamanında görüşmek; hükümet uygulamaları ile ilgili denetimleri 
sürdürmek ve yıllardan beri gündeminde beklemekte olan yasa 
tasarı ve önerilerini değerlendirmek üzere çalışmalarını devam 
ettirmesi büyük bir gereklilik, aynı zamanda moral bir 
zorunluluktur. Halkımız salgın ve salgının ekonomik etkileri ile ilgili 
ciddi bir mücadele içindeyken Meclisimizin tatilde olması kabul 
edilebilir bir durum olmayacaktır.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak tüm milletvekillerimizi halkımızın 
mücadelesine sahip çıkarak, halkın fedakarlıklarına katkıda 
bulunmaya hazır olduklarını göstermeye ve Meclisin yaz aylarında 
çalışması için gerekli kararları almaya çağırıyoruz. 


