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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

TEMMUZ 2020 
 

 
Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye ithalat ön izin süreçleri hakkında yazı gönderildi 
 

1 Temmuz 2020 tarihinde gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Sağlık Bakanlığı ithalat ön izin süreçleri kapsamında, yapı kimyasallarının (hammadde ve son ürün) ithalatı için 
İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin ön iizn vermesi gerekmektedir. Son dönemlerde, ön izin alma süreçleri uzamakta 
ve tırlar bekletilmektedir. Dolayısıyla, bu durum  üyelerimizin masrafının artmasına, iş süreçlerinin 
aksamasına ve ürünlerin satışının ertelenmesine neden olmaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak talebimiz, ülkeye ithalatı yapılan bu ürünlerin sadece bir defaya mahsus ön 
izne tabi tutulması, Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile de istişare edilerek aynı ürünün tekrar ithal edilmesi 
durumunda bu ürünlerin ön izin süreçleri kapsamına alınmadan gümrükleme süreçlerinde ithalatına izin 
verilmesidir. 
Böylelikle zaman kayıpları ve artan maliyetler de engellenebilecektir. 
Görüşlerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Yurt dışından gelenlere kapıların açılması sebebiyle Covid-19 önlemleri ile 
ilgili basın açıklaması yapıldı 

 
1 Temmuz 2020 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir; 
 

Covid-19 Önlemlerinin Denetlenmesi Gerekiyor 
 
Covid-19 salgını nedeniyle uzun bir süreden beri dışa kapalı olarak yaşamaya çalışan Kıbrıs Türk halkı, 
bugünden itibaren yurt dışından gelenlere kapılarını karantinasız olarak açmış bulunuyor. Yeni koşullarda 
Covid-19 virüsünün KKTC’ye taşınması, hepimizin bildiği gibi, daha büyük bir olasılıktır. Bu virüsten korunmak 
için ülkemize girişte alınan önlemler kadar, yurt içinde yurttaşlarımızın ve işletmelerimizin alacağı önlemler 
de önem taşımaktadır. Bu açılım sonrasında, yurt içinde yaşam ve çalışma alanlarında alınan sağlık 
önlemlerinin daha bir titizlikle uygulanmasını gerekiyor. 
Ne yazık ki gözlemlerimiz, gerek yurttaşlarımızın, gerekse işletmelerimizin ilan edilmiş sağlık önlemlerine 
yeterince uymadıkları şeklindedir. Bu önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetleyen de 
bulunmamaktadır. Gelinen aşamada, yurt içinde yaşamımızı sürdürürken almamız gereken Covid-19 
önlemlerinin hatırlanması, hatırlatılması ve bu önlemlere uyulmasını sağlayacak denetim mekanizmasının 
devreye konulması gerekmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bütün üyelerini iş yerlerinde alınması gereken önlemleri hayata geçirmek 
konusunda kararlı olmaya; yurttaşlarımızı bu önlemlere gönüllü ve bilinçli bir şekilde uyum sağlamaya; 
devletimizi ise bu önlemlerin uygulanmasını denetleyecek etkili bir mekanizma oluşturmaya çağırmaktadır. 
Hepimiz biliyoruz ki, yeni bir kapanma süreci yaşamamamız ve Covid-19 ile ekonomik faaliyetlerimizi 
sürdürerek mücadele edebilmemiz, alacağımız önlemler ve bu önlemlere titizlikle uymamız sayesinde 
mümkün olacaktır. 

 
 
Yurt dışından 
gelenlere kapıların 
açılması sebebiyle 
Covid-19 önlemleri ile 
ilgili basın açıklaması 
yapıldı 
 
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası heyeti; 
Başbakana, Meclis 
Başkanına, TC Lefkoşa 
Büyükelçisine 
ziyarette bulundu 
 
 
 
İngiliz Yüksek Komiseri 
Stephan Lillie KTTO’yu 
ziyaret etti 
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası heyeti çok 
sayıda medya 
kuruluşunu ziyaret etti 
 
 
 
Sivil toplum örgütleri 
kapılarla ilgili ortak 
deklarasyon açıkladı 
 
 
 
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Barış Ve 
Özgürlük Bayramı 
Mesajı yayınladı 

 
 
Yetkili kurumlara 
kapalı sınır kapıları, 
Toplumsal Dayanışma 
Paketi, ekonomik 
önlemler ve PCR test 
temini konularında 
çok sayıda yazı 
gönderildi  



2 

 

 

KTTO yeni heyeti Başbakan Ersin Tatar'ı 
ziyaret etti 
  

 
 

1 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Başbakan 
Ersin Tatar’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, kısa süre önce 
Odanın 57. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiklerini ve yeni yönetim 
kurulunu takdim etmek için nezaket ziyaretinde bulunduklarını 
söyledi. 
Hükümetin açıkladığı 2. Ekonomik paketi memnuniyetle 
karşıladıklarını yineleyen Deniz, kendilerinin devletin mali 
yapısının farkında bir örgüt olduklarını ve bu paketin ekonomik 
sorunlar yaşayanlara nefes olacağına inançlarının tam olduğunu 
vurguladı. 
Deniz, pandemi hastanesi için gerekli çalışmaların da bir an önce 
tamamlanmasını ümit ettiklerini belirtti. 
 
TATAR 
Başbakan Ersin Tatar da, Ticaret odası yeni yönetim kuruluna 
çalışmalarında başarılar dileyerek, odayla uzun zamandır güzel 
işbirliklerine imza attıklarını söyledi. 
Ticaret odasının en eski ve önemli örgütlerden biri olduğunu ifade 
eden Tatar, Ticaret Odası’na geçmişte katkı koyanlara da rahmet 
diledi. Pandemi sonrasında imkanları ölçüsünde tedbirler 
aldıklarını dile getiren Tatar, sağlığın herşeyden önemli olduğunun 
bilinciyle davrandıklarını ancak reel sektörü normale döndürmek 
ve sürekliliği sağlamak için de cesaret gerektiğini belirtti. 
Tatar, bir kısım insanın öngördüğü kaos ortamının yaşanmadığını, 
sağlık noktasında da ekonomik olarak da tahmin edilenin 
yaşanmadığını kaydetti. Tatar, bu süreçte kendisinin moralini hiç 
bozmadığını, normalleşme sürecinde maaşların ve kesintilerin 
verilmesiyle piyasaya para akışının sağlandığını ve ekonomik 
normalleşmenin en kısa sürede gerçekleşeceğine inandığını 
söyledi. Dünyada, Güney Kıbrıs’ta ve TC’de normalleşme 
adımlarının atıldığını çünkü herşeye rağmen yaşamın sürekliliğini 
sağlamanın zorunluluğuna işaret eden Tatar, ”gerçekçi olmak 
lazım, ila nihai kapalı kalınamaz” dedi. 
Pandemi hastanesi için de 3 ay önce talimat verdiğini ancak henüz 
ihale noktasına gelinemediğini kaydeden Tatar, bu süreçte 
pandemiyle ilgili iyileştirme çalışmalarını da Sağlık Bakanı’nın 
açıklamalarından zaten herkesin takip ettiğini söyledi. 
Tatar, KKTC’nin bu süreci başarıyla yönettiğinin görüldüğünü, 
önemli olanın halkın sağlığıyla birlikte refahın da sağlanması 
olduğunu ifade etti. 

 

Kıbrıs’ta bulunan 43 Yabancı Büyükelçiliğe 
Covid-19 salgını nedeniyle dayanışma 
mektubu gönderildi 
 

1 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs’ta görev yapan 43 yabancı 
misyonun büyükelçilerine Covid-19 salgını nedeniyle dayanışma 
mesajı içeren bir mektup gönderildi. Mektupta salgının sağlık ve 
ekonomik olarak yarattığı yıkımın bir an önce giderilmesi dileği 
paylaşılarak büyükelçilerle mümkün olan en erken zamanda 
görüşme dileği iletildi. 
 

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

 
 
3 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Kıbrıs Tv’de, açılımlar hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Deniz, açılma koşullarına ilişkin halkın sağlığını korumak 
adına yaptırımın gerekli olduğunu, pandemi hastanesinin ivedilikle 
yapılması gerektiğini söyledi. Deniz, ancak ve ancak hükümetin 
atacağı cesur adımlarla sağlık önlemlerinin doğru şekilde 
belirlenebileceğini ve etkili bir şekilde uygulanabileceğini belirtti. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, televizyondaki 
yanlış anlatım için açıklamada bulundu 
 

3 Temmuz 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

DENİZ: “YANLIŞ ANLATIM İÇİN ÖZÜR DİLİYORUM” 
 

Bugün katıldığım bir TV programında yaptığım benzetme, 
cinsiyetçi bir yaklaşım olarak algılanmıştır. Tepkilere neden olan 
bu benzetmenin maksadını aştığını ve yanlış anlaşılmalara neden 
olduğunu üzülerek saptamış bulunuyorum. 
Benzetmeden amacım, halk olarak içinden geçmekte olduğumuz 
süreçteki zorlukları ve bundan sonra da doğru hamleleri yapmak 
zorunda olduğumuzu anlatabilmekti. Bugüne kadarki yaşantımı 
bilenler, cinsiyet ayrımcılığı yapmadığımı ve cinsiyet eşitliğine 
inanan biri olduğumu da biliyorlardır. 
Yanlış anlaşılmaya yol açtığım için çok üzgünüm ve bu üzüntümü 
halkımızla paylaşmayı bir görev sayıyorum. Bu yanlış anlatım için 
halkımızdan ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndaki çalışma 
arkadaşlarımdan özür dilerim. 
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Oda Başkanımız Turgay Deniz, açılım koşulları 
ile ilgili basın açıklaması yaptı 
 

5 Temmuz 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 

 
DENİZ: “PANDEMİ HASTANESİ ACİL BİR 
GEREKLİLİKTİR” 
 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, 
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyelerini titizlikle 
incelediklerini ve hemşire, doktor, tomografi ve test kapasitesi ile 
donatılmış bir pandemi hastanesinin gerekliliğine inandıklarını, 
bunun için de ısrarlarının devam edeceğini belirtti. 
 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-
19 pandemi sürecinde kapanma önlemlerini titizlikle uygulayarak 
elde edilen başarıyı, açılma koşullarını en iyi şekilde oluşturarak, 
hem ekonomiyi hem de halkın sağlığını ön planda tutarak 
sürdürmek zorunda olduğumuzu söyledi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay 
Deniz, Güney Kıbrıs’ın açıldıktan 13 gün sonra günde 37 uçak 
seferi düzenlediğini ve bu operasyonu 2 pandemi hastanesi ile 
desteklediğini belirterek, bizdeki açılma kararının da haftalar 
öncesinden alınmasına karşın yeterli tedbirlerin alınmadığını 
hatırlattı. Deniz, açılmanın düzgün sağlanabilmesi ve ekonomik 
çarkların dönmesi için tüm ekonomik örgütlerle birlikte hükümete 
bir dizi öneriler yaptıklarını ve pandemi hastanesi konusundaki 
ısrarlarından vazgeçmeyeceklerini belirtti. 
 
“KAPANMA ÇARE DEĞİL, SAĞLIK İÇİN YAPTIRIM GEREKLİDİR” 
Yurt dışına açılmamız kadar kendi içimizdeki açılmanın da 
düzenlenmesi gerektiğini belirten KTTO Başkanı Deniz, bu 
önlemlerin bir kısmının yurttaşlar ve iş yerlerinin uyacakları 
kurallar olduğunu belirterek şöyle konuştu: 
“Açılım başladıktan sonra görüyoruz ki toplumumuz artık ne 
maske kullanımına ne eldiven kullanımına önem gösteriyor. Gerek 
araçlarda, gerek ziyaretlerde, gerekse restoran ve alışverişlerde 
kalabalık grupları bir arada görüyoruz. 
İnsanlarımızın temas halinde olduğu iş yerleri dâhil olmak üzere 
bütün mekânlarda gerekli denetimlerin yapılmadığı, maske 
takılmadığı, telefon numarası ve isimlerin artık alınmadığını 
üzülerek görüyoruz. 
Denetimlerin yapılması temel bir zorunluluktur. Bunun için 
hükümetimiz gerekirse cezai yaptırım uygulamak zorundadır. Bu 
insanımızın parasını almanın ötesinde sağlığını korumak amaçlı 
yapılması gereken bir cezai yaptırım olmalıdır. Çünkü esas olan 
Covid-19’un toplum içine girmesine engel olmaktır.” 
 
“PANDEMİ HASTANESİ ELZEMDİR” 
Turgay Deniz, Güney Kıbrıs’ta iki pademi hastanesi olduğunu 
belirterek, Kuzey’de ne yazık ki tüm ısrarlara rağmen henüz bu 
konuda bir atılımın gerçekleşmediğini bunun da ivedilikle yerine 
getirilmesi gerektiğini söyledi. Deniz, bu güne kadar alınan pek çok 
sağlık önlemine öncülük yapan Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak - 

 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tavsiyelerini titizlikle incelediklerini 
ve hemşire, doktor, tomografi ve test kapasitesi ile donatılmış bir 
pandemi hastanesinin gerekliliğine inandıklarını, bunun için de 
ısrarlarının devam edeceğini belirtti. 
 

“CESUR ADIMLAR ATILMALIDIR” 
Açılmanın temel koşulunun, sağlık önlemlerinin doğru şekilde 
belirlenmesi ve etkili bir şekilde uygulanması olduğunun altını 
çizen Turgay Deniz, değerlendirmelerini şu şekilde sürdürdü: 
“Ülkemiz ekonomisinin büyük bir kısmını üniversiteler, inşaat 
sektörü ve otellerimiz oluşturmaktadır. Bu da demektir ki, 
ülkemize hava veya deniz yolu ile gelen kişilerin güvenliği yanında 
halkımızın güvenliğini de sağlamak durumundayız. Bu konudaki 
önerilerimizi Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak da hükümetimizle 
sürekli olarak paylaşmakta ve seçenekler üzerinde çalışmaktayız. 
Ülkemizdeki şu andaki en büyük eksiklik pandemi hastanesidir. 
Çünkü ülkemize gelen ister turist, ister öğrenci olsun ilk görmek 
istediği sağlıktır. Sağlığının güvence altında olacağına ikna olan 
kişiler ancak ülkemize gelebilir ve ekonomimize katkı koyabilir. 
Bunun içinse hükümetin bu konuda cesur adımlar atması acil 
gerekliliktir.” 
 

Cumhuriyet Meclisi Başkanı ziyaret edildi 
 

 
 

6 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz başkanlığındaki yeni KTTO heyeti Cumhuriyet Meclisi 
Başkanı Teberrüken Uluçay’a nezaket ziyaretinde bulundu. 
Deniz, Uluçay’ın sadece Meclis Başkanlığı döneminde değil 
öncesinde de Ticaret Odası’na destek olan bir kişi olduğunu s,yled’ 
ve ülkede iş yapabilirliğin önünün açılması için Meclis’in büyük 
önemi olduğunu vurguladı. Deniz, haftada bir olsa dahi Meclis’in 
işlemesinin memnuniyet verici olduğunu kaydederek yaz 
ayalarında da gerekli yasaların çıkarılmasının önemine değindi. 
 
Uluçay da konuşmasında, Odanın her zor zamanda zorlukların 
üstesinden gelen bir kurum olarak hem ülke çapında hem de 
uluslararası alanda iyi çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. 
Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Uluçay, Meclis’in 
pandemi döneminde yaşadığı zaman kaybını yaz döneminde 
olağanüstü birleşim formatıyla kapatmaya çalıştıklarını söyleyerek, 
birleşimlerde sadece yasaların değil güncel konuların da 
konuşulduğunu ifade etti. Komitelerin ise hafta içi her gün 
çalışmaya devam ettiğine vurgu yapan Uluçay, kesintisiz 
çalışmalarla 8-10 yıldır bütün siyasi partilerin üzerinde mutabık 
kaldığı ekonominin daha iyi noktalara ulaşmasını sağlayacak 
yasalara öncelik verileceğini belirtti. Başkan Uluçay, KTTO yeni 
Yönetim Kurulu’na çalışmalarında başarılar diledi. 
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TC Lefkoşa Büyükelçisi’ne ziyaret yapıldı 
 

 
 

6 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye 
Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye nezaket 
ziyaretinde bulundu. 
 

Yenidüzen Gazetesi’ne ziyaret yapıldı 
 

 
 

6 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Turgay 
Deniz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Yenidüzen’i ziyaret etti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 1958’de kurulan ve uluslararası 
tanınmışlığa sahip bir oda olduğunu vurgulayan Turgay Deniz, 
toplumsal sorunlara sadece ithalatçılar odağında değil çok daha 
geniş bir çerçeveden baktıklarını anlattı. Siyasetçilerin çok daha 
cesur, kararlı ve otoriter olmasını isteyen Turgay Deniz, doğru 
kararları alkışlayacaklarını, yanlışların karşısında durmaya devam 
edeceklerini sözlerine ekledi. Yenidüzen gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Cenk Mutluyakalı da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yeni 
yönetimine başarılar diledi, medyanın kurumsallaşması ve 
korunması için beklentilerini anlattı. 
 

Havadis Gazetesi’ne ziyaret gerçekleştirildi 
 

8 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki Ticaret Odası Yönetim Kurulu Havadis’i 
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Deniz, yeni yönetimiyle 
Ticaret Odası’nın önümüzdeki dönem daha aktif görevler icra 
edeceğini belirtti. “Hedefimiz üyeye inme ve her üye ile temas 
etmedir” şeklinde konuşan Deniz, ülkenin normalleşmesi ve 
ekonominin çarklarının yeniden dönmesi için sağlıkla ilgili güven 
verici icraatların yapılması gerektiğine dikkat çekerek “pandemi 
hastanesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. 
Ziyarette konuşan Havadis gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın 
Yönetmeni Başaran Düzgün Ticaret Odası’nın özel misyonlar 
üstlendiğini hatırlatarak, basın özgürlüğü ve medyanın ayakta 
kalması noktasında Odaya da görevler düştüğünü belirtti. Düzgün, 
yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. 

 

İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie KTTO’yu 
ziyaret etti 
 

 
 

10 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs’ta görevli İngiliz Yüksek Komiseri 
Stephan Lillie, geçtiğimiz Cuma günü Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı 
ziyaret ederek Turgay Deniz başkanlığındaki KTTO heyeti ile görüştü. 
Görüşmede karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışma dileklerinin 
paylaşılmasının yanısıra; Covid-19’a karşı mücadele, Yeşil Hat 
üzerinden yapılan ticaret ve turistlerin geçişlerde yaşadığı sıkıntılar, 
İngiliz üsler bölgesindeki mülkiyet konuları ve Kuzey Kıbrıs ile İngiltere 
arasındaki ticaret olanaklarının genişletilmesi konuları ele alındı. 
  

Rum tarafının geçişlerde yarattığı sorunların 
BM’ye duyurulmasına ilişkin basın açıklaması 
yapıldı 
 

11 Temmuz 2020 tarihinde; Turgay Deniz tarafından BM Kıbrıs Misyon 
Şefi Elizabeth Spehar’a gönderilen yazıda, Rum tarafının 
uygulamalarının insanı ilkeler ve hukuk prensiplerine aykırı olduğu 
belirtildi. Ticaret Odası Başkanı Deniz, son günlerde kara geçiş 
kapılarında yaşanan ve Rum tarafının uygulamalarından kaynaklanan 
sorunları Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bilgisine getirdi. Deniz 
tarafından BM’nin Kıbrıs’taki Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin 
Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a gönderilen mektupta, Rum 
tarafının tutumunun yasal duruma ve insani ilkelere uymadığına da 
dikkat çekildi. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Spehar’a gönderdiği mektupta, Kıbrıs Rum 
Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile birlikte 2 Haziran 2020 tarihinde 
yaptıkları çevrim içi toplantıda iki lidere yönelik bir çağrı 
hazırlanmasına karar verildiğini ve 9 Haziran’da yayınlanan bu çağrıda 
kontrol noktalarının açılmasının iki toplumun işbirliği ve sosyal 
ilişkilerini geliştirmeleri için büyük önem taşıdığına vurgu yapıldığını 
hatırlattı. Deniz, kapıların kapalı olduğu dönemde Yeşil Hat ticaretinin 
devam etmesi için gösterilen çabalara da dikkati çekti. 
Mektubunda, iki taraf arasında geçişlerin başlamasından sonra 
yaşanan sorunlar hakkında bilgi veren KTTO Başkanı Turgay Deniz, 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği vatandaşları da dahil olmak 
üzere Güney’den Kuzey’e geçmek isteyen yabancılara izin vermediğini 
ve bunun “anlaşılabilir bir uygulama olmadığını” belirtti. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın Kıbrıs Rum Yönetimi'den “bu talihsiz kararı” yeniden 
gözden geçirmesini talep ettiğini belirten Deniz, “kapalı tek kontrol 
noktası olan Lokmacı kontrol noktasının açılmasının, en yüksek geçiş 
hacmine sahip olduğu için toplumlar arasındaki ekonomik ilişkiler için 
de vazgeçilmez derecede önemli olduğunu ve bunun da Rum Yönetimi 
tarafından dikkate alınması gerektiğini” vurguladı. Deniz, Rum 
Yönetiminin tek taraflı kararlarının “insani ve yasal ilkeler” ile uyumsuz 
olduğuna da dikkati çekti. 
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Oda Başkanımız Turgay Deniz, Ada Tv’ye 
açıklamalarda bulundu 
 

 
 

15 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Turgay Deniz, 
Toplumsal Dayanışma için İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek 
Paketi ile ilgili Ada Tv'de değerlendirmelerde bulundu. 
 

Oda münhalleri sosyal medya üzerinden 
sponsorlu duyuruldu 

 

15 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na istihdam 
edilmek üzere aranan Ekonomi Uzmanı, İş Geliştirme Uzmanı, 
Üyeyle İlişkiler Görevlisi ve Üye Sicil ve Ticari İşlemler Görevlisi 
münhalleri hazırlanarak, sosyal medya üzerinden sponsorlu 
duyuruldu. 
 

Türk Bankası yetkilileri KTTO'yu ziyaret etti 
 

15 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Bankası yetkilileri 
tarafından ziyaret edildi. 
Türk Bankası yetkilileri tarafından yapılan ziyarette, bankanın 
inovasyon merkezi çalışmaları hakkında bilgi verildi. 
Oda ve Üyeleri faydasına yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında 
görüşüldü. 
 

 

 

Kıbrıs Gazetesi ziyaret edildi 
 

 
 

15 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) yeni 
Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ambargolara yönelik 
bütüncül bir hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirtti. Kuzey 
Kıbrıs’a yönelik ambargoların, sadece politik değil; ekonomik 
anlamda da bel büktüğünü kaydeden yönetim kurulu üyeleri, 
mücadelenin ‘ekonomi ayağı’ olduğuna da dikkat çekti. Kıbrıs 
sorunundaki mevcut çözümsüzlük durumunda olayın sadece siyasi 
boyutuyla ilgilenilip, ekonomi ayağının gereğince 
önemsenmemesinin de bedelinin ödendiğini belirten oda 
yönetimi, bir hedeflerinin de ambargoları kırma mücadelesindeki 
bu algıyı yıkmak olduğunu söyledi. KTTO Başkanı Turgay Deniz, 
yeni dönemde lobicilik faaliyetlerine de önem verip, Brexit sonrası 
İngiltere’de pazar bulmak için çalışma alanlarının genişletileceğini 
bu amaçla İngiltere’ye temsilcilik açılacağını belirtti. Deniz, Kuzey 
Kıbrıs’a uygulanan ambargolara yönelik hukuksal zeminde 
başlatılacak mücadele ve lobicilik faaliyetleriyle ülkemizin sesini 
dünyaya duyurmayı amaçladıklarını belirtti. Lobicilik faaliyetlerine 
önem verileceğini, daha aktif politikalarla Kuzey Kıbrıs’ın varlığını 
duyurmaya çalışacaklarını ifade eden Deniz, bunu eylemlerle de 
dile getirmeyi hedeflediklerini söyledi. KTTO Başkanı Turgay Deniz, 
Başkan Yardımcıları Aziz Limasollu, Ramazan Gündoğdu, Yönetim 
Kurulu üyeleri Ali Başman, Ali Şah, Ekin Adademir, Evren Günsel 
Erçelik, Omaç Cin ve Yusuf Acemoğlu dün KIBRIS Gazetesi’ni 
ziyaret ederek KIBRIS Gazetesi Haber Müdürleri Senem Gök, Ergül 
Ernur, Ekonomi eki sorumlusu Ali Çatal ve köşe yazarı Hasan 
Hastürer’le görüştü. Ülke ekonomisinin durumu, pandemi süreci 
sonrası yaşanan ekonomik kaybın nasıl giderilebileceği, Kuzey 
Kıbrıs’ın sesinin dünyaya nasıl duyurulabileceği, lobicilik faaliyetleri 
ve daha birçok konuda görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 
yeni projeler ele alındı. KTTO Başkanı Turgay Deniz, İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasıyla sonuçlanan Brexit sürecinin ‘iyi 
yönetilmesi durumunda’ fırsata dönüşebileceğini söyleyerek AB 
müktesebatı gereği ciddi anlamda kısıtlanan ticaret hacminin, 
bahse konu yasal dönüşümle Kuzey Kıbrıs için fırsata 
çevrilebileceğini aktardı. Deniz, son günlerde kara geçiş kapılarında 
yaşanan ve Rum tarafının uygulamalarından kaynaklanan sorunları 
Birleşmiş Milletler Örgütü’nün bilgisine getirdiklerini anımsatarak 
BM’nin Kıbrıs’taki Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs 
Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a gönderilen mektupta, Rum 
tarafının tutumunun yasal duruma ve insani ilkelere uymadığına 
dikkat çektiklerini ifade etti. Deniz, “Kapalı olan Lokmacı kontrol 
noktasının açılması, toplumlar arasındaki ekonomik ilişkiler için de 
vazgeçilmezdir. Rum Yönetimi’nin tek taraflı kararları insani ve 
yasal ilkelerle uyumsuzdur” dedi. 
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Haber Kıbrıs ziyaret edildi 
 

 
 

15 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Turgay Deniz 
başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile Haber Kıbrıs Dijital 
Merkezi’ni ziyaret etti. Haber Kıbrıs Dijital Grup Yönetim Kurulu 
Başkanı Mete Tümerkan, Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi 
ve Genel Yayın Koordinatörü Ali Baturay’ın hazır bulunduğu 
ziyarette Ticaret Odası yeni yönetimine başarılar diledi. KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, ziyarette önümüzdeki dönemde 
gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini ve hedeflerini anlatırken 
Ticaret Odası gibi köklü bir kuruluşun ülkedeki ekonomik çevreler 
için çalışmayı sürdüreceğini belirtti. Deniz, sonuç odaklı bir çalışma 
anlayışı ile hareket edeceklerini ve önümüzdeki dönemde dış 
temaslara ağırlık vereceklerini söyledi. Deniz, hükümetin daha 
etkin icraatlar yapası için baskı unsuru olma yolunda daha etkin 
pozisyon alacaklarını söyledi. Ülke ekonomisinde halen 
hissedilmese de daralma yaşandığını bunun ileriki süreçte daha da 
hissedileceğini söyledi. Deniz, hükümetin meselelere kamu odaklı 
değil daha genel bakması gerektiğini belirtti. 
 

Standard Kıbrıs ziyaret edildi 

 

15 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, yeni 
dönemde 18 sektör içerisinde faaliyet gösteren 4 bin 500 
civarındaki üyesine ulaşmak için başlattığı çalışmaları Standard 
Kıbrıs’a anlattı. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Ticaret Odası 
Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu ile oda yetkilileri haber 
merkezini ziyaret etti. KKTC’nin ekonomik durumunun 
konuşulduğu ziyarette hem hükümete düşen görevler hem de 
sektörlere düşen görevler üzerinde duruldu. Turgay Deniz 
ziyarette, Ticaret Odası’nın; COVID-19 salgını nedeniyle genelde 
ülke ekonomisinin, özelde Oda üyelerinin içinde bulunduğu 
durumu daha iyi anlayabilmek ve alınabilecek önlemlerin hayata 
geçirilmesini sağlayabilmek amacıyla çalışmalar yaptığını söyledi. 
Ülke ekonomisinin salgın nedeniyle daraldığını vurgulayan Deniz, 
KKTC çalışan binlerce kişinin ülkelerine döndüğünü, bu nedenle iş 
gücü açığının da ortaya çıktığını anlattı. 
Deniz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Yeşil Hat Tüzüğü konusunda 
yaptığı değişikliklerden de bahsederek, Güney Yönetimi’nin Kuzey 
Kıbrıs’a geçmek isteyen tek bir turiste dahi tahammül 
göstermediğini örnekleriyle ortaya koydu. Başlatılan hatalı 
uygulamanın ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği nezdinde 
girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Deniz, ekonomik örgütlerin de 
uygulamayı protesto etmek amacıyla geçiş kapılarında eylem 
yapacağını açıkladı. Hükümetin, çalışanlar ve özel sektör lehine 
elini taşın altına sokmasının zamanının geldiği üzerinde de duran 
Turgay Deniz, bugüne kadar yapılanların yetersiz kaldığını sözlerine 
ekledi. 

 

Sivil toplum örgütleri kapılarla ilgili ortak 
deklarasyon açıkladı 
  

 
 

17 Temmuz 2020 tarihinde; Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 17 
ekonomik örgüt, “kara kapılarındaki geçişlerin yasa dışı ve keyfi bir 
şekilde Rum Yönetimi’nce engellendiğini” belirterek, bunu protesto 
etmek amacıyla Metehan’da eylem düzenledi ve uygulamaları kınadı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İş 
İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk 
Seyahat Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Kıbrıs 
Türk Rehberler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, Casıno 
İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, 
Taksiciler Birliği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, Kuzey Kıbrıs 
Dalış Merkezleri Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi ve Association 
Of Turkish Cypriots Abroad üyeleri yer aldı. 
Deklarasyonda, dünyanın karşı karşıya olduğu Covid-19 salgını ile 
mücadele edildiği belirtilerek, ekonomik ve sosyal değerleri korumak 
için, çeşitli önlemler uygulamaya konulduğu ve bazı hallerde sağlık 
riskinin yükselmesinin bile göze alınmadığı, ekonomik çöküntünün, 
salgına karşı verilen mücadelenin de çökmesi anlamına geldiği ileri 
sürüldü. Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçiş noktalarındaki keyfi ve AB 
yurttaşlarının bile Kuzey Kıbrıs’a geçişini engelleyen kararının, Kuzey 
Kıbrıs’ta ekonomik varlıkları korumak için verilen mücadeleye darbe 
vurduğu, bu haliyle salgına karşı verilen mücadeleyi de olumsuz 
etkilediği ifade edilen deklarasyonda, “Bu tutum, insani değildir ve 
kınanmalıdır: Kınıyoruz” denildi. “Avrupa Birliği yurttaşlarının Ada 
üzerindeki dolaşımının engellenmesi AB hukukuna açık bir aykırılık 
oluşturmaktadır. Kıbrıs Rum tarafı, hukuk dışılığın farkında olarak, bu 
uygulamasını resmi bir karar altına almamış ve bildirme yükümlüğüne 
karşın Avrupa Birliği merkezine bildirmemiştir. Kıbrıs Rum tarafının 
kararı, hukuki de değildir. Kınıyoruz!” ifadelerine yer verilen 
deklarasyonda, Kıbrıs’ta 1963 yılından beri devam eden bir sorunun 
varlığının herkes tarafından bilindiği ve başta Birleşmiş Milletler 
olmak üzere bütün uluslararası örgütler ile belli başlı dünya 
devletlerinin bu soruna görüşmeler yoluyla karşılıklı kabul edilebilir 
bir çözüm bulunmasını beklediği kaydedildi. 
Deklarasyonda, Kıbrıs Rum tarafının bu ve buna benzer keyfi 
uygulamalarının, Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasına 
vurulmuş büyük bir darbe olduğu vurgulanarak, başta Avrupa Birliği 
olmak üzere ilgili örgüt ve devletleri, Kıbrıs Türk halkının sesine kulak 
vermeye, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların kaldırılması için 
çaba harcamaya çağırıldı. 
Deklarasyonun sonunda, “İzolasyon çözüm veya barış 
getirmeyecektir. Kıbrıs’ta çözümün ve bölgemizdeki istikrarın 
sağlanması için Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna derhal son 
verilmelidir” denildi. 
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Müşteri Hizmetleri Eğitimi duyuruldu  
 

17 Temmuz 2020 tarihinde; Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen, “Nitelikli İş gücü, Başarılı Toplum” projesi kapsamında 
yapılacak “Müşteri Hizmetleri Eğitimi” görseli paylaşıldı. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 
Barış Ve Özgürlük Bayramı Mesajı yayınladı 
 

19 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan mesaj aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk halkının, Yunanistan’ın bir parçası haline gelecek bir 
adada ikinci sınıf yurttaşlar olarak yaşamasını engelleyen; özgürlük 
ve barış ortamında, kendi kendisini yöneterek yaşamasına olanak 
veren 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümü, tüm 
halkımıza kutlu olsun. 
20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıslı Rumların en büyük hayali olan 
enosisi engellemek için başlattığımız direnişi taçlandıran mutlu bir 
sonuç olmuştur. Bu harekatla birlikte, enosis hayalleri tam anlamı 
ile yok olmuş; Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları iki ayrı bölgede 
toplanarak iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs’ın temelleri 
atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bu harekat sayesinde kendi bölgesinde 
yaşamakta ve kendi kendini yönetmektedir. 
Bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmamız ve gerekli olduğu 
durumlarda bu sorunların çözümü için kendi aramızda çeşitli 
mücadeler yapmamız da, kendi kendimizi yönetmekte 
olduğumuzun çok somut bir delilidir. 20 Temmuz Barış Harekatı 
olmasaydı, bu sorunlarla mücadele etmeyecek, sorunların 
çözümünü bizim katılmadığımız bir idareden yalvarırcasına 
beklemek durumunda kalacaktık. Kıbrıs Türk halkı, bugün bir siyasi 
varlık olarak yaşamasını Barış Harekatı’na borçludur. Barış ve 
Özgürlük Bayramı, bizim için en önemli bayramdır. Kutlu olsun! 
Kıbrıs adasında halen yaşanmakta olan siyasi sorunların 
çözümlenmesi için elbette bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. 
Kıbrıs Türk halkı, 20 Temmuz Barış Harekatı sonrasında bile, fırsat 
bulunan her aşamada, Kıbrıs sorununun bir anlaşma ile 
sonuçlanması için iradesini ortaya koymuştur. Böyle bir anlaşmayı 
engelleyen taraf, Barış Harekatı’nın sonuçlarını kabullenmeyen ve 
Ada’nın bütününe sahip çıkmaya çalışan Kıbrıs Rum tarafı ile onu 
cesaretlendirer ek uzlaşmazlığının devam etmesini sağlayan 
güçlerdir. Bize düşen görev, çok daha iyi ve sorunların üstesinden 
gelmeyi başaran bir idare oluşturmak ve Kıbrıs Rum halkının, 20 
Temmuz Barış Harekatı ile sağlanan gelişmenin 
geri döndürülemeyeceğini tam olarak anlayabilmesini sağlamaktır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu mücadeleyi sürmeye kararlıdır. 
Ada’da istikrarı sağlayacak bir anlaşma için olduğu 
kadar, daha iyi bir yönetim için de mücadele etmeye devam 
edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha tekrarlamak 
isteriz. 
Barış ve Özgürlük Bayramı olarak kutladığımız bu günde, bu 
günlere ulaşmamız için emek veren insanlarımızı ve bu uğurda 
canını esirgemeyen şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. 
Barış ve Özgürlük Bayramı, halkımıza; barış ve esenlik içinde 
yaşamaya devam etmemiz için katkı koyan herkese kutlu olsun. 
 

 

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı için 
görsel paylaşıldı 
 

 
 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ziyaret edildi 
 

22 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ile beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri ve yetkilileri, Güvenlik 
Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i ziyaret etti. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası basın resepsiyonu 
düzenledi 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 
“Nitelikli İş gücü, Başarılı Toplum” projesi kapsamında yapılacak 
“Müşteri Hizmetleri Eğitimi” görseli paylaşıldı. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası basın resepsiyonu 
düzenledi 
 

 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda düzenlenen 
Basın Resepsiyonu’nda, Ticaret Odası yetkilileri ile gazeteciler sohbet 
etme ve tanışma imkanı buldu. 
Oda Başkanı Turgay Deniz, yaptığı konuşmada, resepsiyonun 
amacının yeni yönetimin gazeteciler ile tanılması ve Oda’nın yeni 
dönem çalışmalarının paylaşılması olduğunu ifade etti. 
KTTO Başkanı Deniz, “Virüsün yakalamadığı insanlarımızı ekonomik 
yıkıma kurban veremeyiz. Onları ekonomik olarak da korumamız 
gerekiyor. Öncelik, dar gelirli özel sektör Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
çalışanlarının olmalıdır. Virüs salgını özel sektör işletmelerinin 
gelirlerini adeta yok etti. Özel sektör çalışanları devlet tarafından 
korunmalıdır. Bizim birinci önceliğimiz bu olmuştur” dedi. 



8 

 

 

Cumhurbaşkanı’na kapalı olan sınır kapıları ve geçişlerde yapılan tek taraflı engelleme 
uygulamasının kaldırıması hakkında yazı gönderildi 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Malumları olduğu üzere bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 28 Şubat 2020 
tarihinde Derinya, Aplıç, Bostancı ve Lokmacı Kara Sınır Kapıları’nın kapatılmasının ardından 14 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulu 
tarafından tüm kara sınır kapıları geçişlere kapatılmıştı. 22 Haziran 2020 tarihinde Bostancı, Metehan, Akyar, Beyarmudu ve Lokmacı Kara 
Sınır Kapıları KKTC Bakanlar tarafından geçişlere açılmış, ancak Lokmacı Kara Sınır Kapısı Rum Yönetimi tarafından kapalı olarak tutulmaya 
devam edilmiştir. Diğer dört kara sınır kapısından aynı tarihte karşılıklı geçişler tarafların uygulamakta olduğu sağlık koşulları çerçevesinde 
yapılmaya başlanmıştır.  Buna müteakip Rum Yönetimi tarafından önem verildiği bilinen ve geçişlere açılmadığından dolayı Rum Hükümeti 
Sözcüsü Kyriacos Kousios tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde Yukarı Pirgolu köylülerin Lefkoşa’ya gidiş gelişlerinin aksadığı iddiasıyla Kıbrıs 
Türk Yönetimince oynanan siyasi bir oyun olarak nitelendirilen Yeşilırmak Kara Sınır Kapısı 26 Haziran 2020’de karşılıklı olarak geçişlere 
açılmıştır. Bilindiği üzere Lokmacı Kara Sınır Kapısı da Kıbrıs Türk tarafı için ayrı bir öneme sahip olan ve yeniden açılması durumunda 
ekonomik anlamda bölgeyi, bölgedeki esnafı ve birçok insanımızı olumlu yönde etkileyecek bir kara sınır kapısıdır. Bu gerçeklik Rum Yönetimi 
tarafından bilinmesine rağmen henüz daha açılmamış olması bu kararın ardında sağlık tedbirlerinden farklı gerekçelerin olduğu  izlenimi 
doğurmaktadır. Buna ilaveten Derinya ve Aplıç kara sınır kapılarından ise Koronavirüs salgını sonrası kapatılmalarının ardından halen daha 
geçişlerin yapılamadığı gözlemlenmiştir. Odamız, özellikle Lokmacı ve Derinya Kara Sınır Kapılarının geçişlere yeniden açılmasının Kıbrıs Türk 
ekonomisinin bu zor döneminde sağlayacağı katkının yanında toplumlararası ilişkilerin güçlenmesine de olanak sunacağını 
değerlendirmektedir. Bunun yanında Rum Yönetimi’nce kara sınır kapılarından geçişlerde ikamet izinli yabancılar haricindeki yabancıların ve 
özellikle turistlerin geçişinin tek taraflı olarak engellenmesi zaten yeterince ambargo ve engel karşısında ayakta kalmaya çalışan turizm 
sektörümüz için Pandemi döneminde daha büyük zorluklar doğurmuş ve Güney Kıbrıs üzerinden gelen turist trafiğini durdurmuştur.  
Kapalı olan kara sınır kapılarının açılması ve geçişlerde Rum Yönetimi tarafından yabancılara yapılan tek taraflı engelleme uygulamasının 
kaldırılması amacıyla konunun muhataplarınızla değerlendirilmesi ve bahse konu sorunların çözülmesi yönündeki talebimizi bilgilerinize 
sunar çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

Başbakan’a İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi hakkında yazı gönderildi 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde Başbakan Ersin Tatar’a gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Hükümetiniz tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde karar altına alınan İkinci Toplumsal Dayanışma Paketinin açıklanmasından bu yana bir 
aylık bir süre geçmiş olmasına  rağmen bazı önlemler henüz yürürlüğe girmemiştir.  Pakette yer alan ve ekonomik yaşamı olumlu olarak 
etkileyeceği düşünülen önlemlerin hayata geçirilmesinde yaşanan gecikmeler ve bu önlemlerin bir bütün olarak uygulanamaması; 
uygulamaya konulan önlemlerin de etkisiz kalmasına, sonuçta kapanan işletme sayının artmasına, işsizliğe ve ekonomik sorunların giderek 
büyümesine neden olmaktadır.Unutmamamız gereken başlıca hususlardan birisi, ekonominin bir bütün olarak çalışmakta olduğudur. 
Hazırlanmasına gönüllü bir şekilde katkı koyduğumuz İkinci Toplumsal Dayanışma Paketi’nin uygulanması ile ilgili sorunları aşağıdaki şekilde 
saptamış bulunmaktayız. Çalışma hayatı ve çalışanların desteklenmesi ile ilgili önlemler hala daha uygulanmamıştır. Zaten yetersiz olan bu 
desteklerin hayata geçmemesi, işyerlerinin kapanmasına veya çalışanların işten durdurulmasına ve Ağustos ayı ile birlikte işsizlik ödeneği 
taleplerinde büyük artışa neden olarak Sosyal Sigorta Fonu’nda da sorunlar yaşamanıza yol açacaktır. 
Kamudan alacaklı bulunan işletmelere olan borçların bir ay içinde ödenmesi öngörüldüğü halde bu ödemeler yapılmamıştır. Bu ödemelerin 
yapılmasının piyasada para dolaşımını artıracağı kuşkusuzdur. Buna karşın, bu ödemelerin gecikmesi, ilgili sektöre mal ve hizmet  tedarik 
eden kuruluşların nakit akışında da ciddi sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. 
 

Başbakan’a ekonomik öneriler hakkında yazı gönderildi 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde Başbakan Ersin Tatar’a gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak yıllardan beri gündemde tutmaya çalıştığımız ve iş dünyasını güçlendireceğine inandığımız önerilerimizin 
salgının tahrip ettiği işletmelerimizin devamlılığını sağlamak ve ekonomik olarak ayakta durmamıza yardımcı olacağına inanmaktayız. Bu 
inançla, söz konusu önerilerimizi yeniden gündeminize getirmek istiyoruz. İşletmelerinin değer kayıplarının önlenmesi için düşünülen 
enflasyon muhasebesinin uygulama alınması, yatırım indiriminin yatırım yapmayı heveslendirecek şekilde yükseltilmesi, kurumlar vergisi 
oranının düşürülerek işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve KDV tecil süresinin piyasa faaliyetlerinin yürütülmesini 
kolaylaştıracak şekilde 90 güne çıkarılması üzerinde durduğumuz başlıca önlemlerdir. Bugün içinden geçmekte olduğumuz salgın ve 
ekonomik daralma sürecine güçsüz olarak yakalanmamızın önemli nedenlerinden biri de bu önerilerin zamanında alınmaması olmuştur. 
Örneğin, enflasyonunun yıprattığı şirketlerin salgın ortamında ödeme yapmaya devam etmesi çok daha zor olmuş ve çoğu işletme kapanma 
seçeneği ile karşı karşıya kalmıştır.  
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Bu önlemlerin, devletin gelirlerinin düştüğü bir zamanda alınmasının güçlüğünün elbette farkındayız. Buna karşın hükümetin, ‘olmayan 
parayı toplayamayacağını’ dikkate alarak işletmeleri kapanmaya zorlamak yerine rahatlatmayı ve geleceğe taşımayı düşünmesinin daha 
yararlı olacağının da altını çizmek isteriz. Bu önlemlerin içinden geçmekte olduğumuz zor günlerde uygulamaya konması, iş insanlarına 
işletmelerini yaşatmak için güç verecek, onlar için ciddi bir motivasyon kaynağı olacaktır. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daha önce de gündeme getirdiği bu önlemlere ilişkin yaklaşımlarımız ise şöyledir: 
 

Enflasyon Muhasebesi: Pandemi sürecinde yaşanan kur artışları, azalan ve ne zaman geri döneceği belirsiz talep ve bozulan tedarik zinciri ile 
alacakların zamnında tahsil edilmemsi işletmelerde nakit ve işletme sermayesi sorunları yaratmaktadır. Özellikle, döviz kurlarındaki 
yükselmeden kaynaklanan kur farkları şirket hesaplarına “kar” olarak yansıyacağı gibi, kur farkı gelirleri bu işletmelerin fiktif gelir üzerinden 
vergi ödemelerine neden olacaktır. 
Bilançoda enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlar dolayısıyla reel bir gösterge olma özelliğini yitiren sermaye ve ekonomik varlıklarını 
güncelleştirmek ve işletmelerin reel olmayan nominal kazançlar üzerinden vergilendirilip, ekonomik varlıklarının erozyona uğramasını 
engellemek zaruri hale gelmiştir. 
1999-2006 mali yılı dönemlerinde uygulanan 66/99 sayılı “İşletmelerin Sermaye ve Ekonomik Varlıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Yasası” 
yukarda belirtmiş olduğumuz olumsuzlukları önlemek amacıyla düzenlemiş ve 55/2007 sayılı yasa ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren 
yürürlükten kaldırılmıştır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; 66/99 sayılı Yasa’nın yeniden revize edilerek, 2020 yılı hesaplarında ve geriye dönük olarak 2018-
2019 dönemlerinde uygulanacak şekilde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesidir. 
 
Yatırım İndirimi: Ekonominin pandemi nedeniyle durgunluk yaşadığı bu dönemde, ekonomik büyüme sağlayan özel kesim yatırımlarının 
teşvik edilmesi gerekmektedir. Maliyetlerin arttığı ve yatırımların düşük seviyelerde seyrettiği şartlar göz önüne alındığında, yatırım indirim 
oranının düşüklüğü ve yüksek maliyet bedeli şartı işletmelerin bina, tesisat, makine, ticari araç gibi yatırımlarını olumsuz olarak 
etkilemektedir. Bu durum işletmelerin gerek %20 oranı yürürlüğe girmeden önce başlatmış oldukları gerekse de planlanan yatırımlardan geri 
durmalarına, ertelemelerine veya vazgeçmelerine yol açmaktadır. Ayrıca, mevcut düzenlemedeki yatırım indirimi için maliyet bedelinin yılın 
başındkai asgari ücretin 20 katı olma şartı ticari işletmelerin yatırım indirimi almasını neredeyse mümkün kılmamaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; yatırım indirim oranının yatırımları teşvik edecek şekilde, en az yüzde 50’ye yükseltilmesi ve 
maliyet bedeli şartının kaldırılarak yatırım indirimi uygulamasında Kasım 2018 öncesindeki eski düzenlemeye dönülmesidir. 
 
KDV Tescil Konusu: Salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye indirebilmek için işletmelerin nakit akışında yaşanan sıkışıklığı 
giderecek önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası önerimiz; kamu Alacakalarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa’nın verdiği tecil yetkisini kullanarak ithalatta alınan 
KDV’yi 60 gün erteleyen düzenlemedeki erteleme süresinin 90 güne çıkarılmasıdır. 
 
Kurumlar Vergisi: Pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında işletmelerin kamuya olan vergi yükümlülüklerinde herhangi bir öteleme 
maalesef yapılmamıştır. Şirketlerin sermaye yapıları yüksek vergi yükleriyle zayıflamaya devam etmektedir. Kurumlar Vergisinin, saptanan 
kurum kazançları üzerinden %23,5 oranında hesaplanmasını yüksek bir oran olarak değerlendiriyoruz. Avrupa Birliğinde kurumlar vergisi 
oranı ortalaması %19,35’dir. Güney Kıbrıs’ta uygulanan oran %12,5, Bulgaristan’da %10 ve İngiltere’de %19. 
Türkiye’de ise 2019 yılında %22 olarak uygulanan kurumlar vergisi, 2020’de %20 ve 2021’den itibaren %18 oranında uygulanacaktır. 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; kurumlar vergisi oranının çok daha makul seviyelere, %15 çekilerek hesaplanmasıdır. 
Görüşlerimizi olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Ekonomi ve Enerji Bakanı’na Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası hakkında yazı 
gönderildi 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’a gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

29/2019 Sayılı Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası’na dair değişiklik önerilerimiz 30 Temmuz 2019 tarihinde bilgilerinize arz 
edilmiştir. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası’nda “esnaf” kelimesinin tefsirindeki çelişkili ifadenin düzeltilmesi ve esnaf tanımının 
iktisadi faaliyeti ve sermayesi ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu yasaya göre ithalat ve ihracat işlemlerinin 
yapılabilmesindeki yetki ihtilafını ortadan kaldırmak için değişiklik yapılması gerekmektedir. 
 
Söz konusu Yasanın 2’inci Maddesine göre esnaf tanımı; ekonomik faaliyeti dolayısıyla elde ettiği kazancı yıllık brüt asgari ücretin elli katını 
(yürürlükte olan asgari ücrete göre 2,292,000 TL) geçmeyen vergi yükümlüsü işletme ve meslek sahiplerini anlatmaktadır. Bu tanımlamaya 
göre, ülkemiz ölçeğindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) nerdeyse tamamı esnaf olarak tanımlanmaktadır. - 
 
 



10 

 

 

Odamızın esnaf tanımıyla ilgili önerisi;  Yasa’nın 2’inci maddesinin “elde ettiği yıllık hasılatı brüt asgari ücretin elli katını geçmeyen (yürürlükte 
olan asgari ücerete göre 191,000 TL) olarak değiştirilmesidir. Türk Lirası kullanan ve ekonomik ölçeği ile şirket iş hacimleri ülkemiz ile 
karşılaştırılamayacak kadar büyük olan Türkiye örneğine baktığımız zaman, Odamız önerisinin çok makul olduğu anlaşılacaktır. 
Türkiye’deki Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının ‘Esnaf ve sanatkar ile tacir ayrımı’ başlıklı 
maddesine göre:  
O Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 140.000 TL’yi veya satışlarının tutarı 195.000 TL’yi 
aşmayanların; 
O Birinci bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıp bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatı 140.000 TL’nin 5 katını aşmayanların ve 
satış tutarının toplamı 140.000 TL’yi aşmayanların  esnaf ve sanatkar sayılması gerekir.  
 

Söz konusu Yasa’nın 6’ıncı Maddesinin (1) (D) bendine göre; “üyelerinin ithalat, ihracat, üretim işlemlerini yapabilmeleri için gerekli olan ve 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler tarafından istenen evrakları hazırlamak” yer almaktadır. Odamızın önerisi; (D) bendinin 
“üyelerinin üretim işlemlerini yapabilmeleri için Odaya kayıtlı oldıuklarını gösteren belge ve bilgileri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel 
yönetimler tarafından istenen evrakları hazırlamak” olarak değiştirilmesidir. 
Söz konusu yasal değişikliklerin daha fazla gecikmeden yapılarak uygulamaya konulması büyük önem arz etmeketdir.  Konuyu bi lgilerinize 
sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Başbakanlık Müsteşarı’na PCR test süreçleri ve ücreti hakkında yazı gönderildi 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener’e gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’a satış yapan firma çalışanları Güney Kıbrıs’a geçmek için 72 saatlik PCR testi yaptırmak durumunda 
kalmaktadır. Bununla birlikte, PCR test sonuçlarının teslimi uzun zaman almakta ve ihracatçılar sevkiyatlarını bu gecikmelerden dolayı 
zamanında yapamaz hale gelmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ticaret yapanların da, Güney Kıbrıs’ta çalışan, eğitim ve tedavi görenler 
gibi PCR test ücretinden muaf tutulması ve bu kişilere yapılacak PCR test süreçlerinin hızlandırılmasıdır. 
Görüşümüzün olumlu değerlendirileceğine dair var olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

Başbakanlık Müsteşarı’na serbest satış sertifikası olan ürünlerin ithalatı hakkında yazı gönderildi 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener’e gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Serbest satış sertifikası, Türkiye’de üretilerek ihracatı yapılacak olan ürünlerin (gıda, kozmetik ve tıbbi malzeme gibi)  kurallara uygunluğunu 
gösteren ve bu ürünlerin ilgili ülkelerde serbestçe satıldığını beyan eden bir belgedir. İhracatçı firma, ürünlerin Türkiye’de ürünle ilgili 
mevzuatlara uygun olarak üretildiğini ve direktiflere uygun kullanılması durumunda insan sağlığı açısından risk teşkil etmediğini beyan 
etmektedir. 
Türkiye’de üretilen ve serbest dolaşım sertifikası olan ürünlerin ülkemize ithalatında ön izin süreçlerinden muaf olması,  ithalat ön izin 
süreçlerindeki bürokratik işlemleri azaltarak verimliliği de artıracaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, Türkiye’de üretilen ve serbest 
satış sertifikası olan ürünlerin  KKTC’ye ithalatının ön izin prosedürlerinden muaf olarak yapılabilmesi için gerekli düzenleme ve girişimlerin 
yapılmasıdır. Görüşümüzün olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda münhalleri sosyal medya üzerinden sponsorlu duyuruldu 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na istihdam edilmek üzere aranan Ekonomi Uzmanı, İş Geliştirme Uzmanı, Üyeyle İlişkiler 
Görevlisi ve Üye Sicil ve Ticari İşlemler Görevlisi münhalleri hazırlanarak, sosyal medya üzerinden sponsorlu duyuruldu. 
 

Satış ve Pazarlama Eğitimi duyuruldu 
 

23 Temmuz 2020 tarihinde; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, “Nitelikli İş gücü, Başarılı Toplum” projesi kapsamında yapılacak “Satış ve 
Pazarlama Eğitimi” görseli paylaşıldı. 
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Mersin’de hayatını kaybeden askerler için 
başsağlığı görseli yayınlandı 
 

 
 

Maliye Bakanına ekonomik öneriler hakkında 
yazı gönderildi 
 

27 Temmuz 2020 tarihinde Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na 
gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak yıllardan beri gündemde tutmaya 
çalıştığımız ve iş dünyasını güçlendireceğine inandığımız 
önerilerimizin salgının tahrip ettiği işletmelerimizin devamlılığını 
sağlamak ve ekonomik olarak ayakta durmamıza yardımcı olacağına 
inanmaktayız. Bu inançla, söz konusu önerilerimizi yeniden 
gündeminize getirmek istiyoruz. İşletmelerinin değer kayıplarının 
önlenmesi için düşünülen enflasyon muhasebesinin uygulama 
alınması, yatırım indiriminin yatırım yapmayı heveslendirecek şekilde 
yükseltilmesi, kurumlar vergisi oranının düşürülerek işletmelerin 
sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve KDV tecil süresinin piyasa 
faaliyetlerinin yürütülmesini kolaylaştıracak şekilde 90 güne 
çıkarılması üzerinde durduğumuz başlıca önlemlerdir. 
Bugün içinden geçmekte olduğumuz salgın ve ekonomik daralma 
sürecine güçsüz olarak yakalanmamızın önemli nedenlerinden biri de 
bu önerilerin zamanında alınmaması olmuştur. Örneğin, 
enflasyonunun yıprattığı şirketlerin salgın ortamında ödeme 
yapmaya devam etmesi çok daha zor olmuş ve çoğu işletme 
kapanma seçeneği ile karşı karşıya kalmıştır. 
Bu önlemlerin, devletin gelirlerinin düştüğü bir zamanda alınmasının 
güçlüğünün elbette farkındayız. Buna karşın hükümetin, ‘olmayan 
parayı toplayamayacağını’ dikkate alarak işletmeleri kapanmaya 
zorlamak yerine rahatlatmayı ve geleceğe taşımayı düşünmesinin 
daha yararlı olacağının da altını çizmek isteriz. Bu önlemlerin içinden 
geçmekte olduğumuz zor günlerde uygulamaya konması, iş 
insanlarına işletmelerini yaşatmak için güç verecek, onlar için ciddi 
bir motivasyon kaynağı olacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın daha 
önce de gündeme getirdiği bu önlemlere ilişkin yaklaşımlarımız ise 
şöyledir: 
 

Enflasyon Muhasebesi: Pandemi sürecinde yaşanan kur artışları - 

 

azalan ve ne zaman geri döneceği belirsiz talep ve bozulan tedarik 
zinciri ile alacakların zamnında tahsil edilmemsi işletmelerde nakit ve 
işletme sermayesi sorunları yaratmaktadır. Özellikle, döviz 
kurlarındaki yükselmeden kaynaklanan kur farkları şirket hesaplarına 
“kar” olarak yansıyacağı gibi, kur farkı gelirleri bu işletmelerin fiktif 
gelir üzerinden vergi ödemelerine neden olacaktır. Bilançoda 
enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlar dolayısıyla reel bir gösterge 
olma özelliğini yitiren sermaye ve ekonomik varlıklarını 
güncelleştirmek ve işletmelerin reel olmayan nominal kazançlar 
üzerinden vergilendirilip, ekonomik varlıklarının erozyona uğramasını 
engellemek zaruri hale gelmiştir. 1999-2006 mali yılı dönemlerinde 
uygulanan 66/99 sayılı “İşletmelerin Sermaye ve Ekonomik 
Varlıklarının Yeniden Değerlendirilmesi Yasası” yukarda belirtmiş 
olduğumuz olumsuzlukları önlemek amacıyla düzenlemiş ve 55/2007 
sayılı yasa ile 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren yürürlükten 
kaldırılmıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; 66/99 sayılı 
Yasa’nın yeniden revize edilerek, 2020 yılı hesaplarında ve geriye 
dönük olarak 2018-2019 dönemlerinde uygulanacak şekilde 
enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesidir. 
 

Yatırım İndirimi: Ekonominin pandemi nedeniyle durgunluk yaşadığı 
bu dönemde, ekonomik büyüme sağlayan özel kesim yatırımlarının 
teşvik edilmesi gerekmektedir. Maliyetlerin arttığı ve yatırımların 
düşük seviyelerde seyrettiği şartlar göz önüne alındığında, yatırım 
indirim oranının düşüklüğü ve yüksek maliyet bedeli şartı 
işletmelerin bina, tesisat, makine, ticari araç gibi yatırımlarını 
olumsuz olarak etkilemektedir. Bu durum işletmelerin gerek %20 
oranı yürürlüğe girmeden önce başlatmış oldukları gerekse de 
planlanan yatırımlardan geri durmalarına, ertelemelerine veya 
vazgeçmelerine yol açmaktadır. Ayrıca, mevcut düzenlemedeki 
yatırım indirimi için maliyet bedelinin yılın başındaki asgari ücretin 20 
katı olma şartı ticari işletmelerin yatırım indirimi almasını neredeyse 
mümkün kılmamaktadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; 
yatırım indirim oranının yatırımları teşvik edecek şekilde, en az yüzde 
50’ye yükseltilmesi ve maliyet bedeli şartının kaldırılarak yatırım 
indirimi uygulamasında Kasım 2018 öncesindeki eski düzenlemeye 
dönülmesidir. 
 

KDV Tescil Konusu: Salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları 
asgariye indirebilmek için işletmelerin nakit akışında yaşanan 
sıkışıklığı giderecek önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası önerimiz; kamu Alacakalarının Tahsili Usulü 
Hakkında Yasa’nın verdiği tecil yetkisini kullanarak ithalatta alınan 
KDV’yi 60 gün erteleyen düzenlemedeki erteleme süresinin 90 güne 
çıkarılmasıdır. 
 

Kurumlar Vergisi: Pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
işletmelerin kamuya olan vergi yükümlülüklerinde herhangi bir 
öteleme maalesef yapılmamıştır. Şirketlerin sermaye yapıları yüksek 
vergi yükleriyle zayıflamaya devam etmektedir. Kurumlar Vergisinin, 
saptanan kurum kazançları üzerinden %23,5 oranında 
hesaplanmasını yüksek bir oran olarak değerlendiriyoruz. Avrupa 
Birliğinde kurumlar vergisi oranı ortalaması %19,35’dir. Güney 
Kıbrıs’ta uygulanan oran %12,5, Bulgaristan’da %10 ve İngiltere’de 
%19. Türkiye’de ise 2019 yılında %22 olarak uygulanan kurumlar 
vergisi, 2020’de %20 ve 2021’den itibaren %18 oranında 
uygulanacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; kurumlar 
vergisi oranının çok daha makul seviyelere, %15 çekilerek 
hesaplanmasıdır. Görüşlerimizi olumlu olarak değerlendirileceğine 
dair inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
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Süpermarket Komitesi toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 
28 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı ilk toplantı Süpermarket direktörleri ile gerçekleşti. 
Süpermarketler Komitesi toplantı başkanlığı KTTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Şah tarafından yapıldı.55 
 

KTBK Komutanı ziyaret edildi 
 

29 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı 
Tümgeneral Sezai Öztürk’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 
 

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ziyaret 
Edildi 
 

 
 

29 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri, KKTC Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ı nezaket ziyaretinde bulundu. 
Özersay, KTTO Başkan ve yeni Yönetim Kurulu'na çalışmalarında 
başarılar diledi. 
 

Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı ziyaret 
edildi 
 

 
 
29 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve yeni Yönetim Kurulu üyeleri, Ana muhalefet Partisi CTP 
Genel Başkanı Tufan Erhürman'a ziyarette bulundu. 
 

 

Ekonomi ve Enerji Bakanı ziyaret edildi 
 

 
 

29 Temmuz 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yeni 
Yönetim Kurulu üyeleri KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy'u nezaket ziyaretinde bulunarak bu yılki hedef ve projelerini 
paylaştı. 
 

Başbakan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanına sosyal güvenlik primleri ile ilgili yazı 
gönderildi 
 

30 Temmuz 2020 tarihinde; Başbakan Ersin Tatar ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na gönderilen yazı aşağıdaki 
gibidir; 
 

22 Haziran 2020 tarihinde açıklanan İkinci Toplumsal Dayanışma 
Paketinde sosyal güvenlik primlerinin %75’i devlet tarafından 
karşılanacağı yer almaktadır. Ancak 22 Temmuz 2020 tarihli ve 141 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası 
ve Sosyal Güvenlik Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlara Uygulanacak 
Prim Desteği Hakkındaki Yasa Gücünde Kararnamelerde belirtilen 
düzenleme, sosyal sigorta ve güvenlik primlerinin %75’inin devlet 
tarafından karşılanması taahüdünü yerine getirmemektedir. 
Yapılan düzenlemeye göre; sigortalılardan kesilen çalışan payının bu 
kararname ile kesilmeyeceği anlaşılmaktadır. Bu noktadan yola 
çıkıldığında ise sigortalı maaşından sosyal sigorta kesintisi 
yapılmayacak ve sosyal sigorta primi maaş üzerinden hesaplanan 
gelir vergisinin muafiyetlerinde yer almayacaktır. Bu durum sigortalı 
çalışanlardan kesilen sosyal sigorta priminin muafiyet olarak maaştan 
indirilmemesi durumunu ortaya çıkaracak işverenlere gelir vergisi 
mükellefiyeti doğuracaktır. İlgili düzenlemenin bu şekilde 
uygulanması çalışanların net maaşının artmasına (asgari ücretin 
dolaylı artmasına) ve işverenelere ilave vergi yükü oluşturulmasına 
sebebiyet verecektir. 
lgili Yasa Gücünde Kararnameler Toplumsal Dayanışma İçin İkinci 
Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’nde yer alan maksada uygun 
değildir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak talebimiz, söz konusu 
kararnamelerin iptal edilerek, işverene herhangi bir ilave yük 
yaratılmadan, sosyal sigorta ve sosyal güvenlik primlerinin %75’inin 
devlet tarafından karşılanmasını mümkün kılacak yeni bir düzenleme 
yapılmasıdır. Görüşümüzün olumlu olarak değerlendirileceğine dair 
inancımı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
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İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’na yazı gönderildi 
 

30 Temmuz 2020 tarihinde; İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Genel Sekreteri Mr. Yoused Hasan Khalawi’ye gönderilen yazı aşağıdaki 
gibidir; 
 

I would like to express my gratitude for your wishes on the occasion of Eid Al-Adha. I would also like to extend my best wishes to you, your 
family, your staff and Islamic Chamber of Commerce, Industry 
& Agriculture. With this opportunity, I would like to extend my best wishes and greetings for the 36th General Assembly of ICCIA which will be 
held on 5th of September, 2020 as an e-conference. I would like to thank you for the kind invitation you have sent. This year, unfortunately 
our General Assembly is performed without any participation of the guests as well due to the COVID-19 restrictions. I very much hope that 
serious implications of the Coronavirus pandemic to humanity will be tackled with minimum cost and suffering, paving the way for a 
sustainable and healthy global economic recovery. May Allah Almighty bring good health, prosperity and peace to all humanity. 
 

Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası’na yazı gönderildi 
 

30 Temmuz 2020 tarihinde Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) Başkanı Mr. Christodoulos E. Angastiniotis’ye gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 
 

I hope you and your family are healthy and safe during these challenging times, and your endeavours to help the businesses in mitigating the 
socio-economic implications of the COVID-19 pandemic are bearing fruit. Our Chambers’ efforts have always been important and set an 
example not only for assisting the achievement of reconciliation between the two communities in Cyprus but also for enhancing the 
economic cooperation across the divide. Our Chambers’ most recent joint statement made on the 8th of  June, 2020, calling for the reopening 
of the crossing points following their temporary closure in light of the pandemic, is a case in point. It is gratifying to note that this has also 
been acknowledged by the Secretary General of the United Nations in its latest report to the UN Security Council on the 13th of July 2020. 
As known, following our statement, the crossing points were re-opened in phases commencing on June 22, 2020. However, since their re-
opening, whilst the Greek Cypriot government allows the crossing of all Cypriot citizens across the Green Line, it has been restricting the free 
movement of non-Cypriot citizens, including EU citizens and third country nationals, with the exception of those entitled to long term 
residence in South Cyprus. Consequently, with these measures in place, the tourists -including the EU citizens- arriving to Larnaca or Paphos 
Airports are not permitted to enter into the North through the crossing points on the Green Line. Unfortunately, these unjustified measures 
are not only adversely affecting our tourism and trade sectors but also leaving the foreign tourists coming to the country and wanting to visit 
both sides of the divide in distress. Similarly, the Ledra Street crossing, which is one of the main crossing points used by foreign tourists 
coming to our Country is yet to be re-opened. We believe that there is no reason why the Ledra Street crossing should be treated differently 
from the other crossings points and should be re-opened without further delay. I believe, you will agree with me that the necessary 
precautions and measures, which are put in place at other crossings to ensure public health and prevent the spread of the pandemic could 
also be taken at the Ledra Street crossing. Against this background, on behalf of KTTO, I would like to invite KEBE to make a second joint 
statement to emphasize the importance of the reopening of Ledra Street crossing point and lifting of the restrictive measures for the 
foreigners that are currently being implemented at the crossings. At a time when our member businesses are struggling to mitigate the 
negative economic implications of the pandemic, this will not only show our Chambers’ solidarity with them, but also reiterate our Chambers’ 
commitment to improve the economic situation in both communities and facilitate at the same time much needed contact between the 
communities. I am very much looking forward to your favorable response on the matter. 
 

Kurban Bayramı görseli paylaşıldı 
 

 
 
 


