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Oda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na yazı gönderdi
DEVLETİN ZAMLARI, ‘UCUZLUK’ ARAYIŞININ ‘POPÜLİZM HAMLESİ’ OLDUĞUNU KANITLADI

2 Ocak 2021 tarihinde; KKTC Bakanlar Kurulu, kamusal hizmetlere yaptığı zamları yeni yılın ilk gününde Resmi
Gazetede yayınlatarak yeni yıla “zamlı bir giriş” yapmamızı sağladı. Böylece, yeni hükümetin kurulması ile
birlikte Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı tarafından gündeme getirilen piyasayı ucuzlatma çabaları,
en büyük darbeyi bizzat hükümetin kendisinden almış oldu.
KKTC piyasasının ucuzlatılması, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından uzun yıllardan beri başlıca hedeflerden
biri olarak gündemde tutulmaktadır. Turizm, yükseköğretim ve inşaat ürünlerine olan dış talebi canlı tutarak
çevre ülkelere göre mukayeseli avantajlar elde etmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu
düşündüğümüz fiyat seviyemizin aşağıya çekilmesi için ürettiğimiz önerileri, yıllardan beri, hükümetlerimiz ile
paylaşmakta ve bu önerilerin hayata geçirilmesi için mücadele etmekteyiz. Bu çalışmalarımız sırasında,
kamusal hizmetlerin verimsizliğin, bu verimsizliğin bir sonucu olarak ortaya çıkan bürokratik maliyetlerin ve
devlet harcamalarını finanse etmek için alınan vergi, fon ve harçların pahalılığın başlıca nedenleri arasında yer
aldığını defalarca kanıtlamış bulunuyoruz. 2021 yılına adım attığımız ilk gün, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından
çeşitli kamusal hizmetlerin ücretlerine yapılan zamlar, bu görüşümüzü bir kez daha doğrulamış
bulunmaktadır.
Hükümetin yeni yılın ilk gününde attığı bu adımı, elbette başka adımlar izleyecek ve böylece, yeni hükümetin
Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak Sayın Erhan Arıklı tarafından gündeme getirilen “piyasanın ucuzlatılması
çalışmalarına” da büyük bir darbe indirmiş olacaktır.
Aslında bu zamlar, hükümetin piyasadaki fiyat oluşumlarının nedenlerini anlamadığını ve fiyatların zaman
zaman yükseltilmesinin sorumluluğunu iş insanlarına yükleyerek popülizm yapma arayışında olduğunun da
göstergesidir.
Buna karşın Kıbrıs Türk Ticaret Odası, piyasamızın fiyat seviyesinin aşağıya çekilmesi konusunda çalışmalarına
devam edecek, hükümetin bu doğrultuda atacağı her türlü adıma destek olacak ve bu konudaki tüm
çalışmalara katkı koymaya devam edecektir.

Günay Alirıza Görgüner için başsağlığı görseli paylaşıldı

Oda Başkanı Turgay Deniz, Genç Tv’nin Ekonomik Örgütler Platformu, Sağlık Bakanı
konuğu oldu
Sayın Ali Pilli'nin, 21 gün genel kapanmaya
gidilebileceği açıklaması ile ilgili basın
5 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Genç Tv’nin programına katılarak, Oda çalışmalarını aktardı açıklaması yaptı
ve kamu ile özel sektör arasındaki dengeleri değerlendirdi.
Pandemi sürecinde çok sayıda sektörel komiteler oluşturulduğunu
belirten Deniz, Üyelerin sorun ve sıkıntılarını tespit ettiklerini
belirtti. Kamu-özel dengelenmesinin sağlanmasına ilişkin soruyu
yanıtlayan Deniz, kamuda verimli çalışmaya geçilmesi ile kamu
reformunun şart olduğunu söyledi ve kamudaki israfı önleyici
tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti. Oda Başkanı, devletin
sosyal devlet anlayışı çerçevesinde 1500 TL’lik maddi destek
yardımlarını bir an önce yapması gerektiğini hatırlattı.
Etiket tüzüğü ve fiyat sabitleme ile ilgili atılması düşünen adımlara
ilişkin değerlendirme yapan Deniz, bir ürünün alış ve satış fiyatının
üzerinde yazmasının kabul edilebilir olmadığını ve esnafı zor
duruma sokacağını belirtti. Deniz işletmelerin; kira, elektrik,
personel, finans gideri gibi çok sayıda giderlerinin olduğunu bu
nedenle bir ürünün fiyatının bu değişkenlere bağlı olarak
değişebileceğini söyledi.
Ülke ekonomisinin menfaatinin düşünülmesi gerektiğini hatırlatan
Deniz, konuyla ilgili Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji
Bakanı Erhan Arıklı’ya 16 maddelik öneri sunduklarını söyledi.
Ayrıca Deniz, bakanın iş dünyasına ithafen kullanmış olduğu
‘vurguncular’ ifadesini kabul etmediklerini belirtti.

Oda Başkanı Turgay Deniz, Yenigün Haber’e
özel röportaj verdi

6 Ocak 2021 tarihinde; Covid 19 kaynaklı krizi, sağlık sistemini de
ekonomik hayatı da alt üst etti.
Ülkenin gerçeklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman,
dışarıya kapanma ile birlikte başta turizm, inşaat ve eğitim olmak
üzere, bu üç lokomotif sektörün desteklediği yan sektörler de ciddi
zararlar görmüştür.
Geldiğimiz noktada dışa yönelik bir kapanma söz konusudur. Sağlık
Üst Kurulu’nun almış olduğu Güney Kıbrıs ve Türkiye başta olmak
üzere, gelen yolculara karantina kararı zaten seyahat etmeyi
mecburiyet dışında neredeyse imkansız hale getirmiştir.
Dışa yönelik kapanmayı dünyada da artan vaka ve ölüm oranlarına
baktığımızda anlamakla birlikte, son ünlerde Sağlık Bakanı sayın Ali
Pilli tarafından dillendirilen “içeride de 21 gün kapanma”
aşamasına gelinmesini anlamamız mümkün değildir.
Belli ki, devletin diğer kurumları tarafından denetim ve uygulama
noktasında yalnız bırakılan, artan vaka sayıları nedeniyle sağlık
sistemi üzerinde artan yük, sayın Ali Pilli’yi çaresiz bir konuma
getirmiştir.
Başbakan Ersan Saner, sadece UBP iç sorunları ile uğraşmayı
bırakıp, ülkeye başbakanlık, sorunların çözümüne de liderlik
sergilemeyi başarmak zorundadır.
Aksi, ülkeyi hükümet değil, Sağlık Üst Kurulu, sadece sağlık
sistemini düşünerek yönetir konuma gelecektir.
Sağlık Üst Kurulu’nun geçtiğimiz haftalardan itibaren almış olduğu
tedbirler, dışarıya yönelik tam bir kapanma, içeriye yönelik de
sağlık seferberliği anlamına gelmekteydi. Buna çok sayıda
sektörün acı çekmesi pahasına destek verdik.
Mart 2020’den bu yana ciddi kayıplar yaşayan sektörler, sağlık
tedbirleri yanında ekonomik tedbirlerle de desteklenmelidir.
Beklenti, devletin kasasındaki parayı özel sektöre vermesi değil,
özel sektörde dışa kapanmaya rağmen devam eden ekonomik
faaliyetlerin kesintiye uğramamasıdır.
Sağlık Bakanı sayın Ali Pilli, her fırsatta “tamamen kapanma”
diyerek, var olan ekonomik sorunlara, yeni sorunlar eklemektedir.
Dışa yönelik tedbirler ciddi acı verse de, katlandık. Ancak şu anda
ciddi bir kırılma yaşayan ekonomi ve özel sektör yeni bir tamamen
kapanmayı kaldıramaz.
Sağlık sisteminin şu anda var olan vakalarla baş edemeyeceğini
düşünmüyoruz.
Bu alan, gerekirse yeni istihdamlarla
desteklenerek, mevcut personel yükü paylaşılmalı, ama ülke yeni
bir ekonomik kaosa sürüklenmemelidir.
Bu konuda, örgütler olarak duruşumuz bu noktadadır.

6 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, yerel vakaların artmasıyla daralmış olan ekonominin
muazzam şekilde etkilendiğini belirtti. Pandemi hastanesinin
insanlara güvence verdiğini belirten Deniz, ancak bu hastanenin
sağlık kadrosunun halen tamamlanamadığını söyledi.
Ülkemizde yaşadığımız vakaların tedbirsizlikten meydana geldiğini
ifade eden Deniz, denetimlerin ve cezai yaptırımların uygulanması
gerektiğini vurguladı. Deniz, ülkeye turist gelmediği halde
casinoların hala açık kalmasının yerel vaka artışında rol oynadığını
söyledi.
Ticaret Odası olarak serbest piyasaya müdahaleyi kabul
etmediklerini söyleyen Deniz, koşulların oluşması için Rekabet
Kurulu’nun da bulunduğunu hatırlattı. Başbakan Yardımcısı ve
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, iş dünyasına yönelik
‘vurguncu’ ifadesini kabul etmediklerini söyledi. Odaya üye
yaklaşık 500 gıda ve temizlik ithalatçısı olduğunu, ithalatçıların
kıyasıya rekabet içerisinde olduklarını vurguladı. Deniz, bakandan
ekonominin çarklarının dönmesi için acilen ihtiyaç duyulan
adımları atması gerektiğini beklediklerini kaydetti.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği
Kıbrıs Türk Restaurantçılar Birliği
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Oda, emlak vergisine yapılan zam ile ilgili
basın açıklaması yaptı

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu
oldu

EMLAK VERGİSİNE %60’A VARAN FAHİŞ ZAM YAPILMASI KABUL
EDİLEMEZ

7 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Covid-19’un yansımalarının ekonomi bacağında yaşadığı
gelişmeleri değerlendirdi. Deniz, vaka sayılarına işaret ederek,
Anavatan Türkiye ve Güney Kıbrıs’a göre ülkemizde bu sürecin iyi
yönetildiğini söyledi. Bulaşlar belli bir oranda yükseldiği zaman
kapanmanın düşünülebileceğini belirten Deniz; maske, sosyal
mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması gerektiğini ve denetim
yapılarak uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanması gerektiğini
belirtti. Kapalı kalınan 56 günlük sürede yaklaşık 18 milyon kere
kişilerin birbirleri ile temas ettiğini gördüklerini söyleyen Deniz, bir
tane bulaş bile yaşanmadığını hatırlattı ve “birlik ve beraberlik
çerçevesinde toplumun dayanışmasının sağlanması ile pandemi
sonucunda güçlü olarak çıkmamız mümkün kılınabilir” dedi.
Ülkede siyasi istikrarsızlığın olması sebebiyle hantal bir kamu
yapısı olduğunu ifade eden Deniz, 17 bin iş verenin olduğunu ve
yanında çalışan 12 bin KKTC vatandaşının bulunduğunu kalan 56
bin kişinin ise yabancı uyruklu olduğunu söyledi. Kamu sektörüne
göre reel sektörün oy potansiyelinin daha az olduğunu bu nedenle
hükümetlerin kendi menfaatlerini ön planda tutarak kamu
ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verdiğini belirtti.
“Daralan bir ekonomik yapı içerisinde devletin piyasaya kaynak
yaratması lazım ancak biz bunun tam tersini görüyoruz” diyen
Deniz, emlak vergilerinin önümüzdeki sene zamlanması
gerektiğini, bu hamlenin şu an yapılmasının tepki çektiğini söyledi.
“Hem dövizin yükselmesi hem hayat pahalılığının yüzde 14.8’e
ulaşması hepimizin gelirlerini erozyona uğratmıştır” diyen Deniz,
hükümetin piyasadan para toplamak yerine kaynak yaratarak
nakit akışı gerçekleştirmesi gerektiğine değindi.
Serbest rekabet ortamının Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan
Arıklı’nın piyasanın ucuzlatılmasıyla ilgili söylemlerine ilişkin
açıklamalarda bulunan Deniz, Ticaret Odası’nın da piyasanın
ucuzlatılması yönünde ekonomik sorunlar ve çözüm önerileri
hazırladığını ve bakana verdiklerini aktardı.

6 Ocak 2021 tarihinde; Yeni yılın ilk günlerinden itibaren kamusal
hizmetlere yapılan zamlar, emlak vergilerine yapılan fahiş
artışlarla devam ettirilmiştir.
Emlak vergilerinin genel olarak düşük kaldığı yaygın bir kanaat
olmakla birlikte, halkımızın Covid-19 salgınının yıkıcı etkileri ile
boğuştuğu bir dönemde bu vergilere %60’a varan fahiş zamlar
yapılması kabul edilemez bir davranıştır. Kaldı ki, çok sayıda
emlakın kiralanamadığı veya kiralarının toplanamadığı bu ortamda
yapılan emlak vergisi artışları mülk sahiplerini ciddi bir ödeme
sorunu ile karşı karşıya bırakacak ve emlak vergisi ödemelerinin
zamanında yapılmasını caydıracak niteliktedir.
Yeni yıl ile birlikte yükseltilen harç ve vergilerin, gelirini kendi
emeği ve sermayesi ile oluşturmaya çalışan yurttaşlarımız
tarafından da ödendiğini ve salgının bu yurttaşların gelirlerini
büyük ölçüde erittiğini unutmuş görünmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin salgının yarattığı ekonomik yıkıma karşı kapsayıcı
önlemler alması gerekirken kapanan işyerlerini ve işsiz kalan
yurttaşlarımızı görmezlikten gelerek vergilere zam yapması ve
hayatımızı daha da zorlaştırılması, toplumsal birliğimiz için ciddi
bir tehdit oluşturmaktadır.
Şu da unutulmamalıdır ki KKTC İstatistik Kurumu , 2020 yılı hayat
pahalılığını %15.04 olarak açıklamıştır. Emlak vergisi artışının
bunun üzerinde olması da kabul edilemez bir gerçektir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümeti, başta emlak vergisi
artışı olmak üzere vergilere yaptığı zamları geri almaya, Türkiye
Cumhuriyeti’nden sağlanan kaynağın salgının etkilediği özel sektör
çalışanları ve iş yerlerini korumak için de kullanılmasını sağlayacak
programlar geliştirmeye davet ediyor; bu konunun ısrarlı takipcisi
olacağımızı kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Oda Başkanı Turgay Deniz, Kanal T’nin konuğu
oldu
7 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin İHA’ya yaptığı “21 gün
kapanabiliriz” açıklamasını değerlendirdi.
Deniz, “Hatırlarsanız, 56 günlük bir kapanma dönemi geçirmiştik.
Oysa olağanüstü bir durum yoktu. Bu aşamada biz sınır
kapılarımızı kapatırsak kendi içimizdeki hayatımıza devam
edebileceğimizi düşündük”dedi. Kuzey Kıbrıs’ın bugün Güney
Kıbrıs’ın üçte biri nüfus sayısına sahip olduğunu ve vaka sayısında
onların yarısına denk geldiğimizi belirten Deniz, radikal kararlar
için erken olduğunu işaret etti.
İçinde bulunduğumuz senenin çok daha çetin olacağını belirten
Deniz, en geç Haziran’a kadar covid aşılarının tamamlanması
gerektiğini belirtti.
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Oda Başkanı Turgay Deniz, Diyalog Tv’nin
konuğu oldu
8 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Diyalog Tv’de pandemi sürecinin ekonomiye yansımasını
değerlendirdi. Emlak vergisinde yapılan zamma ilişkin konuşan
Deniz, “Pandemi sürecinde hükümet edenlerin halkın üzerindeki
vergi yüklerini hafifletmeleri esastır” dedi. İş hacimleri ve azalan
gelirlerden dolayı zarar yaşandığını ifade eden Deniz, “Ekonomide
acilen atılması gereken adımları konuşmak ve bu kararların en kısa
sürede alınmasını sağlamak için yetkililerden çağrı bekliyoruz”
dedi.

Ticaret ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı, Rauf Raif Denktaş ölüm yıl dönümünde anıldı
KTTO Ankara Temsilciliği ile görüştü

8 Ocak 2021 tarihinde; Ticaret ve Ekonomi Kulübü Genel Başkanı
Mehmet Ulutaş, KTTO Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. KKTC
ekonomisi için yatırım ve iş birliği projeleri değerlendirildi.

Tufan Erhürman Oda Başkanı Turgay Deniz’i
ziyaret etti

Oda Başkanı Turgay Deniz, Genç Tv’nin
konuğu oldu

8 Ocak 2021 tarihinde; Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı
Tufan Erhürman, Oda Başkanı Turgay Deniz ve ekibini ziyaret etti.

Oda Başkanı Turgay Deniz, Ada Tv’nin konuğu
oldu
12 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Ada Tv’de iş dünyasının sorunlarını değerlendirdi.
Milletvekillerinin görevlerini ifa etmediğini ve Meclisin büyük hayal
kırıklığı yaşattığını söyleyen Deniz, “İş dünyası olarak, siyasilere
tavsiyemiz görevlerini bırakıp mahalleye gitmeleri ve bir daha aday
olmamalarıdır” dedi.
Deniz; iş dünyasının daralan ekonomik yapı içerisinde, işinden,
aşından feda ederek özveri ortaya koyduğunu ancak halka hizmet
etmek için halk tarafından seçilmiş kişilerin duyarsız kaldığını
kaydetti. Toplum menfaatine çalışması gereken, toplumun
ekonomik çarklarının döndürülmesi için çalışması gereken
hükümetin ihtiyaç duyulan çalışmaları yapmadığını söyleyen Deniz,
hükümetin bir sonraki seçimin peşinde olduğunun altını çizdi.
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13 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Genç Tv’nin konuğu olarak Covid-19’un yarattığı sağlık ve
ekonomi temelli kaygıları konuştu. Deniz, Ticaret Odası ve
Ekonomik Örgütler Platformu adına “Ülke olarak kurtuluşumuz,
halkımızın büyük bir çoğunluğunun aşılanması ile aşılanmış
kişilerin sınır kapılarımızdan ülkeye girişlerine izin vermemiz ile
olacaktır” dedi.
Anavatan Türkiye’nin yapmış olduğu katkıların büyük bir
bölümünün kamu harcamaları ile maaş ödemeleri için
kullanıldığını ifade eden Deniz, reel sektör için ayrı kaynaklar
yaratılması gerektiğine işaret etti.

Oda Başkanı Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs’ın
konuğu oldu
13 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, pandeminin ekonomiye etkilerini aktardı. Kamu
maliyelerinde azalma yaşandığını belirten Deniz, bunun ekonomik
çarkların dönmediğine işaret ettiğini söyledi. Özel sektörün
çalışması ve katma değer üretmesi sonucuyla kamu maliyesinin
toparlandığını ifade eden Deniz, gelirleri daralan özel sektöre
yönelik ekonomik çalışmaların düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İş
dünyasının, iş yapmaktan önce taksitlerini nasıl ödeyeceğini
düşünmeye başladığını vurgulayan Deniz, iş hacminin ve
işletmelerin ortalama yüzde 30 oranında küçüldüğünü açıkladı.

Oda Başkanı Turgay Deniz, kapanmayla ilgili Dr. Fazıl Küçük ölüm yıl dönümünde anıldı
basın açıklaması yaptı
“Önce tedbir alınmalı, son çare olarak kapanma
düşünülmeli”
13 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı
Turgay Deniz, kontrolsüz, plansız ve programsız bir kapanmanın
ülkeyi kaosa sürükleyeceğini belirtti.
Deniz, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, artan vakalar ve sağlık
sisteminde yaşanan sorunların tüm ülkede büyük endişe yarattığını
kaydetti. Deniz, Sağlık Bakanlığı’nın ‘tam kapanma’ kararı almaya
hazırlandığını öne sürdü.
Bu durumun çaresinin, “ülkeyi daha da kaosa ve iflasa
sürükleyecek” 21 gün kapanma olmaması gerektiğini savunan
Deniz, salgının önlemleri ve denetimleri artırmakla kontrol altına
alınabileceğini dile getirdi.
“Devlet, özel sektörün yaşadığı sorunlara hep seyirci kalmakta ve
özel sektör çalışanlarına üvey evlat muamelesi yapmaktadır” diyen
Deniz, eğer 21 gün kapanma kararı verilecekse, devletin, hem
kamu, hem özel sektörde tüm çalışanlara sahip çıkması gerektiğini
kaydetti.
“21 gün kapanma şu an kötü olan ekonominin daha da dibe
vurmasını sağlayacaktır. İflasın eşiğinde olan işletmeler batacak,
çoğu kişi işsiz kalma ile karşı karşıya gelecektir” şeklinde devam
eden Deniz, önlemlerin artırılmasının hem salgın hem de ekonomi
için büyük önem arz ettiğini dile getirdi.
Deniz “Önce tedbir alınmalı, son çare olarak kapanma
düşünülmelidir” dedi.

Oda Başkanı Turgay Deniz, Ses Kıbrıs Web
Tv’de özel röportaj konuğu oldu
14 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Mart ayından günümüze piyasanın durumunu ve aşı
konusunu değerlendirdi. Deniz, “Turizmin tamamen devre dışı
kalması, yükseköğrenimin çevrim içi olarak devam etmesi sonucu
yüzde 30 oranında daralma görülmüştür. Piyasanın küçülmesi
demek devletin murat ettiği gelirlerin de o oranda küçülmesi
demektir. Kamu maaşlarının elde edilebilmesi için ekonomik
çarkların da dönmesinin gerektiğinin anlaşıldığını düşünüyorum”
dedi.
Ülkemizin dışa bağımlı bir ekonomisi olduğunu kaydeden Deniz,
Ticaret Odası ve Ekonomik Örgütleri Platformu olarak halkın büyük
bir çoğunluğunun aşılanmasının kısa sürede tamamlanması
gerektiğini ve böylelikle aşısı yapılan turist veya öğrencilerin ülkeye
giriş yaparak piyasada nakit para akışı sağlayabileceğini belirtti.
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Oda Meclis Üyesi Vargın Varer’in babasının
vefatıyla ilgili görsel paylaşıldı

Ekonomik Örgütler Platformu, kısmi kapanma
kararı ile ilgili basın açıklaması yaptı

Oda Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na 2021
Bütçe Yasa Tasarısına ilişkin yazı gönderdi

İŞ DÜNYASINA ÇAĞRI: ‘PERAKENDE
SAATLERİNİ DÜZENLEYELİM’

18 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gönderdiği
yazı aşağıdaki gibidir;

MAĞAZALARININ

ÇALIŞMA

17 Ocak 2021 tarihinde; ‘Kısmi Kapanma’nın karar alındığı
ülkemizde, sağlık tedbirlerine destek olmak amacıyla, iş
dünyasına, iş yerlerimizi bu hafta için sabah 10:00’da açıp,
18:00’da kapatmamızı öneriyor ve çağrı yapıyoruz.
Ülkemizde artış göstermeye başlayan vakalar nedeniyle ‘Tam
Kapanma’ ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamalı, bu süreç
içerisinde önlemlerimizin tam olduğuna dikkat etmeliyiz. Birinci
görevimizin sağlıkla birlikte ekonomimizi de ayakta tutmak
olduğunu unutmamamız gerekmektedir.
İş yerlerimizin çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve daha kısa süreli
(10:00 - 18:00), dönüşümlü çalışma saattlerine dönmesi bir çok
artıyı beraberinde getirecektir.
- Öncelikle yoğun olan sabah ve akşam trafiğini engelleyecektir.
- Düzenlenecek yeni çalışma saatlerinin pandemi sürecinde ön
saflarda risk altında çalışan emekçi çalışanlarımızın moral ve
motivasyonunu yükselteceği unutulmamalıdır.
- Kamu ve özel sektör çalışanlarının farklı saatlerde iş yerlerinde
olmaları ve iş giriş- çıkış saatlerinin farklı olması ‘kalabalık’ market
alışverişlerinin de önüne geçecektir.
- Çalışanların işlerini erken bitirip evlerine erken dönmeleri bu
süreçte oldukça önemlidir.
Bunlarla birlikte işyerleri sahipleri ve çalışanları, hem de halkımız
‘sosyal mesafe – maske- hijyen’ kurallarına harfiyen uymalıdır.
Uymayanları uyarmalıdır.
Sağlık herşeyin üzerinde gelir ve iş dünyası olarak bu sorumlulukla
kimsenin sağlığını riske atmadan çalışmasına özen göstermemiz
gerekmektedir.

Oda Başkanı, Finlandiya’nın Kıbrıs Büyükelçisi
ile görüştü

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 2021 Bütçe Tasarısı’na İlişkin Görüş
ve Önerileri
- 2021 yılı bütçesi, bir önceki yıla göre %14,91 artış göstererek
10.140 milyon TL olarak hesaplanmıştır. Taslağa göre, bütçe
gelirleri toplamı 9 milyar 380 milyon TL, bütçe giderleri toplamı 10
milyar 140 milyon TL ve bütçe açığı 760 milyon TL olarak
öngörülmüştür.
- 2021 yılı bütçe giderlerinde %14,91 oranında artış
öngörülmektedir. Giderlerin 2020 yılı enflasyonu kadar artırılmış
olması olumlu olarak değerlendirilmektedir.
- 2021 yılı bütçe gelirlerinde %13,89 oranında artış
öngörülmektedir. Pandeminin etkilerinin 2021 yılında da süreceği
göz önüne alındığında, bütçe gelirlerinin ekonomideki gelişmelere
daha duyarlı olacağı açıktır.
- Personel giderlerinin bütçedeki payı kronikleşmiş bir sorun
olarak devam etmektedir. KKTC bütçesinin gider tarafının ağırlıklı
olarak personel giderlerinden oluşması harcama esnekliğini
olumsuz yönde etkilemektedir.
- 2021 yılında, 760 milyon TL olarak öngörülen bütçe açığı iç
kaynaklarla karşılanmaya çalışılacaktır. Bunun gerçekleşmesi için
kullanılacak politika araçları belirsizdir. Bütçe açığına katkı işlevi
gören TC Kredilerinin bütçe içindeki payının 3 yıl boyunca %11,34
düzeyinde olacağı varsayılmaktadır. Dolayısıyla, 3 yıl boyunca
yapısal reformlardan ziyade mevcut sistemin devamı sağlanarak
ortaya çıkan mali yükün ve bütçe açığının Türkiye tarafından
karşılanmasına dönük bir siyasi iradeyle hareket edileceği
görülmektedir.
- Bu

18 Ocak 2021 tarihinde;
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Başkanı Turgay Deniz,
Finlandiya’nın Kıbrıs
Büyükelçisi Harri MäkiReinikka ile çevrim içi
bağlantı aracılığıyla bir
görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede güncel ticari
konular ele alındı.
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yaklaşımın alternatifi, 1) Orta Vadeli Program
hazırlanması
ve
bütçenin
dayanacağı
temel
makroekonomik
göstergeler
ile
politikaların
belirlenmesine müteakip, 2) Orta Vadeli Mali Planının
hazırlanması ve 3) bütçenin bu plana göre
şekillendirilmesidir/

- Devletin kamu iç borcunun faiz ödemelerinde kullanılmak üzere
2021 bütçesinde bir önceki yıla göre %33,3 oranında azalış ile 240
milyon TL ayrılmıştır. Protokol şartlarına uygun olarak ödenmesi
gereken faiz taksitleri düzenli olarak ödenmeye devam edilmelidir.
Devletin iç borç ödemelerine gereken ilgiyi göstermesi
gerekmektedir.
- Söz konusu açık başta olmak üzere, maaş ve maaş nitelikli
giderler ve borç yükü gibi sorunlar da dikkate alınarak ülke
ekonomisi ve KKTC kamu maliyesinin durumu bakımından ciddi bir
şekilde değerlendirilmelidir.

- 2020 yılında başlayan ve halen devam etmekte olan pandemi
krizi sebebiyle mahalli gelir kalemlerinde %0,53 oranında bir artış
öngörülmüştür. Mahalli gelirler, aşı uygulaması ve virüs tehdidinin
azalmasına bağlı olarak ekonomideki canlanma ile öngörülenden
daha fazla gerçekleşebilir.
- Önceki yıla kıyasla, vergi gelirlerinde %0,58, diğer gelirlerde ise
%50 azalma öngörülmektedir. Diğer yandan, ağırlıklı olarak fon
paylarından müteşekkil olan Vergi Dışı Gelirler kalemindeki
%13,16 artış, devletin piyasaları ucuzlatma konusunda herhangi
bir politika uygulamayacağının göstergesi olarak kabul edilebilir.
- 2021 gelir bütçesinde Fiyat İstikrar Fonunda %10,11 oranında
artış öngörülmektedir. Fiyat İstikrar Fonunda öngörülen bu artış
2020 yılında ekonomik faaliyetlerin durdurulması ve sokağa çıkma
yasağıyla birlikte yaşanan ciddi ekonomik daralmanın 2021 yılı için
öngörülmediğinin bir göstergesi sayılabilir.
- Önceki yıla göre, TC Kredilerinde %161,36 ve TC Yardımlarında
%40,52 artış öngörülmektedir. 2021 bütçesinin finansmanında TC
Yardım ve Kredileri toplamda %24,65 paya sahiptir. %25 ile 2013
yılından sonra en yüksek orana ulaşılmıştır. Ancak, henüz Türkiye
Cumhuriyeti ile 2021 yılına yönelik herhangi bir anlaşma
imzalanmadığı dikkate alındığında bütçenin dörtte birinin nasıl
finanse edileceği hususunda bir belirsizlik söz konusudur.
- Öngörülen TC katkıları daha fazla yatırımlar ve bu dönemde
ihtiyacı olan reel sektör desteklerine yapılmalıdır.
- 2021 bütçesinde bir önceki yıla kıyasla mahalli yatırımlar için
%45,96 artışla yaklaşık 323 milyon TL öngörülmektedir. Ayrılan bu
yatırım tutarları ekonomik büyümeye ve ihtiyaç olan sağlık, ulaşım
ve eğitim gibi altyapı yatırımlarını gerçekleştirmeye katkı sağlamak
için yeterli değildir. Devlet yapacağı katma değeri yüksek
yatırımlar ile ekonomik büyümeye ivme kazandırmalı ve istihdam
artışını sağlamalıdır.
- TC kaynaklı yatırımlar için 2021 bütçesinde bir önceki yıla göre
%93,55 artışla 600 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Buradaki artış
olumlu olarak karşılanmaktadır.
- 2021 bütçesinde belediyelere yapılacak devlet katkı payı bir
önceki yıla göre %1,3 artışla yaklaşık 531 milyon TL olarak
öngörülmektedir. 2020 yılı enflasyon oranı düşünüldüğünde,
öngörülen bu pay yeterli görülmemektedir. Devlet katkı payları,
birçok belediyenin giderlerine yetmemektedir. Birçok belediyenin
borçları ve fazla istihdam yükü kronikleşmiş yapısal sorun olarak
devam etmektedir. Dolayısıyla, belediyelerin de kendi öz gelirlerini
artırmaları gerekmektedir.
- Bütçede, pandemi döneminde özel sektör ile özellikle işsizler ve
diğer sosyal yardıma ihtiyaç duyulan kişilerin desteklenmesine
ilişkin yeterli kaynak tahsisi yapılamamıştır. Dolayısıyla bütçe
hazırlanırken özel sektör açısından pandemi koşulları yeterince
dikkate alınmamıştır.
-Her ne kadar bütçe tasarısının gerekçesinde 2022 ve 2023 gider
ve gelir bütçelerine ilişkin öngörülere yer verilmişse de bu -

7

öngörülerin orta vadeli amaçlar bağlamından tamamen kopuk ve
devlet dengesine ilişkin makroekonomik göstergeleri iyileştirme
hedefinden yoksun bir bakış açısıyla belirlendiği göze
çarpmaktadır.
Bütçe Giderlerine ilişkin öneriler:
1) Ek Mesai Harcamalarının Azaltılması:
- Yaklaşık 4,5 ay olan yaz mesaisinin kaldırılması ya da Temmuz ve
Ağustos ayı olarak iki ay şeklinde düzenlenmesi
- Kamu reformu kapsamında, kamu görevlilerine verilen 42 gün
izinlere ilaveten 42 gün de sağlık izni konusunun tekrar gözden
geçirilmesi ve sağlık raporlarının daha sıkı denetlenmesi
- Saat başı mesai ücretinin saatlik asgari ücreti baz alınarak maktu
olarak belirlenmesi
2)Öğrenci taşımacılık harcamalarının toplu taşımacılığın
yaygınlaştırılması için kullanılması:
- Öğrenci taşımacılığı için ayrılan 50 milyon TL’nin üniversite ve
turizm sektörünü destekleyecek şekilde kurulacak bir toplu ulaşım
ağı için kullanılması ve taşımalı eğitimin zorunlu olduğu yerler
dışında kalan ve belirlenen kriterlere uyan öğrencilere “ADAKART”
gibi elektronik uygulamalarla destek verilmesi
3) Covid Salgın Desteğinin Artırılması:
- 2021 yılında pandeminin ekonomik etkisinin devam edeceği ve
ekonominin tekrar ivmelenmesi için ekonomik desteklerin önemli
olacağı düşünüldüğüne bu desteklerin artırılması
4) Turizm Acenteleri Ödeneğinin Artırılması:
- 2020 yılında Turizm Acenteleri ödeneği 8 milyon TL iken bu
ödenek 2021 yılında 7,5 milyon TL’ye düşürülmüştür. 2018 ve
2019 yıllarında Turizm Teşvik Tüzüğü çerçevesinde acentelere
ödenecek ciddi bir miktarda borç bulunmaktadır. Ayrılan bu
ödenek acentelerin alacağının çok altında kalmaktadır.
5) Taşıt Alım Ödeneğinin Kaldırılması:
- Pandemi süreci göz önüne alınarak, 2021 yılı bütçesi için bu
ödenek kaldırılmalıdır.
6) Güneş Enerjisi Santrali Kurulumu Projesi:
- Kamu tarafından yapılması öngörülen bu projenin yerine özel
sektörün güneş enerjisi yatırımının desteklenmesinin ekonomik
etkinlik açısından daha verimli olacağı ve özel sektörün rekabet
edilebilirliği
açısından
da
daha
uygun
olacağı
değerlendirilmektedir.
7) Merkezi Cezaevi Projesi:
-Bu projenin imzalanan anlaşmalar çerçevesinde
kaynaklarından karşılanmasının yerinde olacağı
düşünülmektedir.

TC

8) Fiber Optik Yatırımları:
-Telekom altyapısının kamu özel işbirliği modeliyle yapılmasına
ilişkin uzun süredir çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle bu
alana kamu kaynağını kullanmak yerine hızlıca kamu özel işbirliği
projesinin hayata geçirilmesi uygun olacaktır.

9) İçme Suyu, İsale Hatları ve Yapıların Geliştirilmesi Projesi:
- T.C. ile imzalanan Su Protokolünde su altyapısının ve atık su
tesislerinin kamu özel işbirliği modeli ile yapılması öngörülmüş
olmasına rağmen, henüz bu projeyi hayata geçirecek ihale
süreçleri tamamlanmamıştır. Buna rağmen 6 milyon TL ödenek
ayrılmıştır.
10) Teşvik Sistemi:
-Teşvik sisteminin sadeleştirilecek makroekonomik hedefler ve
bütçe hedefleri ile uyumlaştırılması gerekmektedir. Bu sayede
katma değer yaratılmasına destek sağlamayan teşvikler nedeniyle
oluşan gider yükü hafifletilecek, kaynakların etkin kullanımı
sayesinde teşvik sisteminin ekonomik büyümeye katkısı artacak ve
dolaylı olarak kamu gelirleri de bundan müspet yönde
etkilenecektir.
11) Tarım Alanındaki Destekler:
-Bu alandaki desteklerin katma değer artışını gözeten bir biçimde
yapılmasını sağlayacak, öngörülen sosyal ve üretim odaklı fayda –
maliyet karşılaştırmasına imkân verecek bir sisteme geçilmesi
gerekmektedir.
Bütçe Gelirlerine ilişkin öneriler:
E-devlet aracılığıyla vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, vergi ve
diğer gelirlerin sürekli ve kalıcı kaynaklardan, en az maliyetle
toplanması sağlanmalıdır. Kamuya ait finansal kaynaklarla
yürütülen teşvik ve desteklerin yanı sıra yine kamu ait
taşınmazlara, atıl tesislere veyahut da kamu özel işbirliğiyle
işletilmesi öngörülen kamusal hizmet sunulan alanlara ilişkin tüm
düzenlemelerin gider optimizasyonunu ve sürdürülebilir gelir
artışını gözeterek projelendirilmesi, orta vadede yerel gelirlerle
cari harcamaların karşılanabileceği bir ortamın oluşturulması ve dış
yardımların sadece altyapı projeleri ile reel sektör projelerinde
değerlendirilmesi gözetilmelidir.
1) TC Yardım ve Kredileri:
-2019 yılından itibaren protokollerin yıllık olarak ve mali yıl
başladıktan sonra imzalanması hem bütçe hem de ekonomi
üzerinde belirsizlik yaratmaktadır. Bu kapsamda Türkiye
Cumhuriyeti ile tercihen 3 yıllık orta vadeli programa bağlı
ekonomik büyümeye katkı sağlayacak yapısal düzenlemeleri de
içerecek şekilde bir anlaşma imzalanması gerekmektedir.
2) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasının Uygulanması:
-Söz konusu yasa gereğince 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm
bütçe uygulamalarının orta vadeli hedeflere bağlı 3 yıllık bütçe
yaklaşımına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bütçe gelirlerinin
kısa vadeli bakış açıları ile düzenlenemeyeceğinden hareketle, orta
vadeli hedeflere bağlı 3 yıllık bütçe yaklaşımı sayesinde orta
vadede ekonomik faaliyetleri destekleyecek şekilde tedrici olarak
hem gelir-gider dengesinin sağlanması hem de ağır vergi yüklerinin
gözden geçirilmesi mümkün olabilecektir.
3) Kamu-Özel İşbirliği İhaleleri:
-Gerek 2021 bütçesinin finansmanında gerekse ilerleyen yıllarda
Vergi Dışı Gelirlerin artırılmasında en etkili yöntem Kamu-Özel
İşbirliği uygulamalarıdır. ç ve dış yatırımcılar için KKTC’yi daha -
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cazip bir ülkeye dönüştüreceği gibi kamu menfaatinin gözetileceği
sağlıklı uygulamaların gündeme getirilmesi koşuluyla bu
alanlardaki hizmet kalitesinde, maliyetlerde ve kamu gelirlerinin
artırılmasında da son derece etkili bir enstrümana kavuşacağımız
göz ardı edilmemelidir.
4) Vergi Düzeni:
Teşvik sistemi düzenlenirken etkin olmayan istisna, muafiyet ve
indirimlerin gözden geçirilmesi ve kademeli olarak kaldırılması
yoluyla
kamu
gelirlerinde
artış
sağlanabileceği
değerlendirilmektedir. Ayrıca, 2014 yılında vergi yasalarında
yapılan düzenlemelerle gündeme getirilen ve halen yürürlükte
olan ödül mekanizmasının geliştirilmesi sayesinde belirli gelir
kalemlerinde pandemi sonrası iyileşmenin hızlandırılabileceği
düşünülmektedir.

KKTC Piyasa Fiyatları Analiz Raporu açıklandı

19 Ocak 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “KKTC Piyasa
Fiyatları Analiz Raporu”nu açıkladı. Basın toplantısı, Birikim
Özgür'ün sunumuyla gerçekleşti. Rapor televizyon kanallarından
da canlı yayımlandı. Raporda KKTC ve Türkiye marketleri arasında
denet,me tabi mal kapsamındaki ürünlerin fiyatlarının
karşılaştırması yer aldı. Analiz sonucunda herhangi bir fahiş kar
uygulamasının olmadığı net bir şekilde yer buldu.

Oda Başkanı Deniz, Radyo Vatan’a konuk oldu
21 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, 21 Ocak
Perşembe, Radyo Vatan'da 10:10'da Serhat Tetik'in sunduğu
'Gündem Kıbrıs' programına konuk oldu.

Oda, Covid-19 önlemlerine
açıklaması yayınladı

ilişkin

basın

‘DOĞRU VE ZAMANINDA ALINACAK TEDBİRLER, VAKA
SAYILARININ DÜŞÜRÜLMESİNDE BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR’
21 Ocak 2021 tarihinde; Vaka sayılarının daha da artış
göstermemesi ve düşürülmesi için bir dizi ön önlemler alınması çok
önemlidir. Korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu güne
savunduğumuz gibi ‘sağlık’ herşeyin başında gelmektedir. Fakat bu
ekonomik yaşamı ve özel sektörü işvereni ile , çalışanı ile -

yok sayılarak, göz önünde bulundurmayarak yapılamaz. Hepimiz
büyük bir sorumluluk taşıyoruz. İş yerlerimizi kapatmamız demek
bir çok vatandaşımızın işsiz kalması, maaş alamaması, evine ekmek
götürememesi demektir.
Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu tarafından alınan ‘kısmi
kapanma’ kararında tüm kurallara harfiyen uyduk. Kendi
insiyatifimizle perakende mağazalarımızın çalışma saatlerinde
kısıtlama yaparak 10:00-18:00 saatlerine aldık.
Unutulmamalıdır ki kamu çalışanları her şartta maaşlarını alıp
evlerine ekmek götürebilecek, fakat özel sektör için ayni durum
söz konusu olmayacaktır.
İşte bunun için ‘tam kapanma’ kararı alınmadan önce
uygulayabileceğimiz, ekonomiyi dara düşürmeden alabileceğimiz
önlemler vardır.
• Vakaların artış gösterdiği ve yoğunlaştığı yerlerde ‘Bölgesel
Kapanma’ uygulanması
• Çalışma saatlerinin sektör bazında vardiya usülü ve kısıtlı saatlere
çekilmesi (Kamu çalışanları dahil)
• Özel sektör, başta hizmet sektörü olmak üzere, çalışanlarının
aşılanması
• Uygulanabilecek tüm kamu ve reel sektörde online sisteme
geçilmesinin sağlanması
• Sokağa çıkma yasağı için ayrı düzenlemeler yapılıp
-Cumadan başlayan hafta sonunu dahil sokağa çıkma yasağı
(Nöbetçi eczaneler hariç)
-65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı
-Çalışan iş yerlerinin Covid-19 tedbrilerine tam uyması, Belediye ve
Kolluk Kuvvetleri ile iş birliği içerisinde denetimin artması
İş yerlerimizi ve çalışanlarımızı ayakta tutacağının garantisini devlet
verebiliyorsa o zaman tam kapanalım. Aksi takdirde geçtiğimiz
hafta sonu belirttiğimiz gibi alınacak tüm önlemlerde biz elimizi
taşın altına koymaya kararlıyız. Tüm kurallara uygun çalışılmasını
sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı belirtiriz.

Meydana gelen deprem ile ilgili mesaj
yayınlandı
'TÜM HALKIMIZA GEÇMİŞ OLSUN'
21 Ocak 2021 tarihinde; Ülkemizde bugün saat 16.27’de KKTC
Meteoroloji Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Deprem İstasyonu’ndan
yaklaşık 43 Km uzakta, orta şiddette ve aletsel büyüklüğü Richter
ölçeğine göre 5.2 olan bir deprem kaydedilmiştir.
KKTC Meteoroloji Dairesi yapılan ilk değerlendirme sonucunda
depremin merkez üssünün 34.90 Kuzey ve 33.66 Doğu
koordinatlarında, yaklaşık 57 KM derinliğinde Larnaka da
olduğunun saptandığı bilgisi verilmiştir.
Ülkemizde yoğun olarak hissedilen bu deprem sonrası, her hangi
bir can ve mal kaybının olmaması sevindiricidir. Tüm halkımıza
geçmiş olsun.
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Oda, 2021 yılı bütçesine
açıklaması yayınladı

ilişkin

basın

23 Ocak 2021 tarihinde; 2021 yılı bütçesinin gecikmeli olarak KKTC
Meclisi’nde görüşülmeye başlanması, ülkemizin karşı karşıya
bulunduğu kronikleşmiş sorunlarımızdan olan “kamu maliyesi” bir
kez daha gündeme gelmiştir. 2021 Bütçesi 10 milyar 140 milyon TL
gider, 9 milyar 380 milyon TL gelir ve 760 milyon TL genel açık, 1
milyar 810 milyon TL yerel açık öngörüsüyle hazırlanmıştır. 2021
yılı bütçesi önemli ölçüde bütçenin yaklaşık %25’ini oluşturan T.C.
yardım ve kredilerine dayanmaktadır.
KKTC Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesine başlanan 2021 yılı
bütcesi ile ilgili rakamlar, bugüne kadar zorlukla karşılanan kamu
giderlerini karşılamanın nerdeyse olanaksız hale geldiğini
göstermesi bakımından endişe vericidir. KKTC bütçesinin gider
tarafının ağırlıklı olarak personel giderlerinden oluşması harcama
esnekliğini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Nitekim
ekonomik olarak sıkıntı yaşanan pandemi döneminde dahi bu
harcamaların kısılması yoluna gidilememektedir. Ek mesai
ödemeleri kamu maliyesi yönünden sürdürülebilir olmamaya
devam etmektedir.
2021 yılı bütçesinde ağırlıklı olarak personel ve diğer maaş nitelikli
cari giderlerden oluşan harcamaların karşılanması için gelirlerde
geçen yıla oranla %13,89 oranında artış öngörülmüş olmasına
karşın, 2020 yılını ağır salgın koşulları altında tamamlamış olan ve
ayakta kalmakta zorlanan özel sektörden nerdeyse geçen yılki
kadar vergi toplanması (vergi gelirlerinde %0,58 azalma)
öngörülmektedir. 2020 yılının bize yaşattığı sıkıntılar ortadadır ve
bunların 2021 yılında da devam edeceği, salgın koşullarının
yıprattığı hane halkının ve işletmelerin öngörülen vergi yükünü
kaldıramayacağı ve verimsiz kamusal faaliyetleri finanse etmenin
yükünü taşıyamayacağı açıktır. Gider bütçesine ilişkin bir diğer
öncelikli konu ise ekonominin uzun dönem üretkenliğini ve
verimliliğini artıracak harcama kalemlerinin payının artırılmasıdır.
2021 bütçe tasarısının temelde böylesi bir yaklaşımla
hazırlanmadığı ve tüketimi destekleyen tarzda kamu
harcamalarının aynen devam ettirileceği gözlemlenmektedir.
Yaşamakta olduğumuz salgın krizine karşın bütçede, özel sektör ile
özellikle işsizler ve diğer sosyal yardıma ihtiyaç duyulan kişilerin
desteklenmesine ilişkin yeterli kaynak tahsisi yapılamamıştır. 2020
tadil bütçe ile mahalli kaynaklardan finanse edilen Corona Virüs ile
Mücadele Projesi için 80 milyon TL, T.C. kaynaklarından finanse
edilen Turizm Salgın Destek Program Projesi için 20 milyon TL
kaynak ayrılmıştı. 2021 yılında pandeminin ekonomik etkisinin
devam edeceği ve ekonominin tekrar ivmelenmesi için ekonomik
desteklerin önemli olacağı düşünüldüğünde özel sektör için Covid
salgın desteğinin muhakkak artılması gerekmektedir.
Gider bütçesi incelendiğinde mali sonuçlar da doğuran kronik
yapısal sorunların yanı sıra politika önceliklerine ilişkin ciddi
belirsizlikten kaynaklanan ilave harcamaların da gündeme
getirildiği gözlemlenmektedir. Örneğin, kamu harcamaları ağırlıklı
bir yatırım ve hizmetlerin iyileştirilmesi yaklaşımı yerine kamu özel
işbirliği uygulamaları gündeme gelmelidir. Örneğin, Fiber Optik
Yatırımları için bütçeden 16 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Telekom
altyapısının kamu özel işbirliği modeliyle yapılmasına ilişkin uzun -

süredir çalışmalar devam etmektedir. Bu nedenle bu alana kamu
kaynağını kullanmak yerine hızlıca kamu özel işbirliği projesinin
hayata geçirilmesi uygun olacaktır.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak hükümetimizi ve parlamentomuzu
yaşamakta olduğumuz gerçeklere uygun çalışmalar içinde olmaya,
2021 yılı bütcesini gerçekçi bir tutumla ele almaya ve kamu
maliyesinde ciddi reformalar yapmaya çağırır; Odamızın bu konuda
her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu belirtiriz. Zaman gerçekçi
olmak; dayanışma sergilemek ve yenilik yaparak hayatta kalmak
zamanıdır. Tüm halkımıza ve kamuoyuna saygı ile duaurulur.

taşımaktadır. Bu yüzden bir kez daha hükümeti almış olduğu kararı
düşünmeye ; kaş yapayım derken göz çıkarmadan , derhal tüm
ülkeyi kapatması çağrısı yapıyoruz.

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu
oldu

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu
oldu

23 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, 25 Ocak 2021
saat 14:45'de BRT'de Pembe Paşaoğullar'nın programına
bağlanarak 'Kapanma' ile ilgili soruları yanıtladı.

27 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, 27 Ocak günü
saat 14:30'da BRT’de Pembe Paşaoğluları’nın sunduğu programın
konuğu oldu.

Oda, kapanma kararına ilişkin açıklamada
bulundu

Oda YK Üyesi Ali Başman, BRT’nin konuğu
oldu

‘KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARMAK ÜZERESİNİZ!’
27 Aralık 2020 tarihinde; KKTC Hükümeti’nin sadece Lefkoşa ve
Girne’de kapanma kararı başlatması, ülke genelinde vaka sayısının
düşürülmesinde bir anlam ifade etmeyeceği aşikârdır.
Bölgesel Kapanma Kararı’nın (Lefkoşa ve Girne)
basına
düşmesinden sonra bir çok vatandaşımız, Gazimağusa ve İskele’ye
doğru harekete geçmiş bu bölgelere adeta akın etmişlerdir. Bu
akın ilerki günlerde ülke genelinde bir çok pozitif vaka olarak bize
geri dönecektir. Ülkemiz şu an bir kaos içerisindedir. Yaşanan bu
bölge değiştirme eylemi, kaş yapayım derken göz çıkararak, bulaş
olmayan bölgeleri de tehlike altına atmıştır. Hükümet buna derhal
bir son vermeli, kapatacaksa tüm ülkeyi kapatmalıdır. Bölgesel
kapanma uygulanması örneği dünyada da mevcuttur. Bir çok
uzman, İtalya’da benzer hatanın yapıldığını ve bu ülkede,
koronavirüs salgınının aşırı yaygınlaşmasına sebep olduğunu
belirtmiştir. Alınan bu kararla ülke olarak şu an bu hatayı
yaptığımız apaçık ortadadır.
Hükümet bu süreçte ekonomik olarak Lefkoşa ve Girne’de bulunan
özel sektöre hiç bir destek açıklanmadığı gibi, önümüzdeki süreçte
de ülke geneline yayılması muhtemel bulaş için ne gibi önlemler
almayı düşünmektedir? Zira bu kararı açıklarken vatandaşlara
evlerinde kalma çağrısı bile yapmamış, herkesin bölge
değiştirmesine zaman tanımıştır.
Alelacele alınmış kararlar bizi bir adım ileriye götürmez, aksine
başladığımız yerden çok daha vahim bir duruma götürür. Bunun
sonucunda ülkede önlenemez bir vaka artışından, Lefkoşa ve
Girne’de batmış iş yerlerinden, işsiz kalan çalışandan başka bir şey
kalmaz!
Bu işin doğrusu tüm ülkenin izolesini sağlamak, tüm vatandaşların
evlerinde bu süreci geçirmelerini sağlamak için ülke genelinin
kapanmasıdır. Unutmamalıyız ki kısa süreli önlemler sadece anlık
fayda sağlayabilir, tüm halkımızın sağlığı ve ekonomimiz için
alınacak kararların geleceğe dönük olması büyük önem -
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Oda Başkanı Turgay Deniz, ADA Tv’nin konuğu
oldu
27 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, 27 Ocak günü
saat 14:10'da ADA TV’de Cüneyt Oruç’un sunduğu programına
canlı bağlandı.

27 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman, 27
Ocak günü saat 20:30'da Zirve Kıbrıs’ta Soydan Korkmaz’ın
sunduğu ‘Evde kal, Zirve’de kal’ programının konuğu oldu.

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu
oldu
29 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, 29 Ocak günü
saat 17:00'da BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın sunduğu programın
konuğu oldu. BRT ekranlarında konuşan Ticaret Odası (KTTO)
Başkanı Turgay Deniz, iş dünyası olarak daha da radikal tedbirler
beklediklerini açıkladı ve “Şu anda iş dünyası ne iş peşinde ne de
bir şey, biz sağlık diyoruz” ifadelerini kullandı.
Deniz, “Süreci et ve tırnak gibi birlik beraberlikle dayanışma içinde
birliktelikle ortaya koyarsak en az zararla atlatacağız. Şu anda iş
dünyası ne iş peşinde ne de bir şey, biz sağlık diyoruz. Bunun için
de geç alınan kararlara var. Halen daha bunların yeterli olmadığını
düşünüyoruz. Biz fedakârlığa hazırız ama bu yapılırken hiç olmazsa
da amaca hizmet etsin… Biz açık olsak da şu aşamada faydası
olmayacaktır. Daha radikal kararlar bekliyoruz…” dedi.

Oda YK Üyesi Ali Başman, BRT’nin konuğu
oldu
29 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman,
29 Ocak günü saat 14:30'da BRT’de Pembe Paşaoğluları sunduğu
programın konuğu oldu.

Oda, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman’a yönelik yapılan saldırılara ilişkin basın açıklaması
yayınladı
30 Ocak 2021 tarihinde; KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman’ın katıldığı bir TV programındaki söylemleri çarpıtılmış, özellikle sosyal
medya üzerinden kendisine saldırı yapılmaya başlanmıştır. Böyle bir zamanda birbirimize saldırmak yerine, birlik ve beraberlik içerisinde
çalışmamız gerekmektedir. Özel sektörü kamunun düşmanı olarak göstermek, söylenenleri çarpıtmak bizleri bir adım öteye
götürmeyecektir.
İfade edilmek istenen; kıt olan kaynaklarımızı hepimizin bölüşmesi gerektiğidir. Burada Sayın Başman şahsı için değil tüm çalışan emekçi
insanımız için konuşmuştur. Bizler her zaman elimizi taşın altına koyan iş insanlarıyız. Tüm özel sektör çalışanları, kamu çalışanları gibi
vergilerini ve sigorta primlerini ödemektedir. Üzerlerine düşen görevleri yerine getirmekten asla taviz vermemektedir.
Devletimizin ekonomik durumu açıkça ortadadır. Mevcut kaynakların kamu ve özele yeterince yardımcı olamayacağı aşikardır. Mağdur olan
her zaman özel sektör çalışanıdır. Devlet çalışmayan özel sektör çalışanlarına destek olmamaktadır. Kimsenin, birinin cebinde gözü yoktur.
Herkes evine ekmek götürme derdindedir. Böyle bir zamanda birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, var olan kaynaklarımızı paylaşmamız
gerekmektedir.
KTTO olarak salgının başladığı günlerden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu malzemelerin sağlanmasına gerek oda gerekse üyeleri
katki koymuştur ve buna devam etmektedir.
Bunu yaparken ‘var olan kaynaklar, tüm toplum için kullanılmalıdır’ düşüncesinden hareket etmektedir.
KTTO bugünlerde kapanmanın devam etmesi halinde gıda desteği ve elzem olan aşı tedariği ile ilgili araştırma ve çalışma yapmaktadır.
Çünkü biliyoruz ki , bu salgından toplum olarak elde olanı paylaşarak çıkabiliriz.
Değerli iş insanımız Ali Başman’ın söylemlerinde de gerçek dışı bir şey yoktur. Kendisi dürüst ve çalışanını her zaman koruyan bir iş
adamıdır. Sözlerinin yanlış yöne çekilmeye çalışılması bizleri üzmüştür.
Bir kez daha tekrarlıyoruz ki bizler taşın altına elini koymaktan çekinmeyen insanlarız. Gaylemiz toplumun tüm fertlerinin, paylaşarak ve
dayanaşarak bu zor günleri başarı ile atlatmasıdır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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