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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

ŞUBAT 2021 
 

 
Oda Başkanı Turgay Deniz, İsveç Büyükelçisi ile online görüşme 
gerçekleştirdi 
 
Elmaz Döveç için başsağlığı mesajı yayınlandı 
 

 
 

 

Oda, Başbakan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na maaş kesintilerine 
ilişkin yazı gönderdi 
 
1 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 
25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararnameye göre pandemi döneminde 
yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 
5,000 TL’nin üzerinde olan kamu çalışanlarından Ocak 2021, Şubat 2021 ve Mart 2021 aylık dönemlerinde 
kesinti yapılacağı kararı verilmişti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak Koronavirüs salgını sebebi ile ön saflarda 
mücadele eden sağlık çalışanları ve polis memurlarının söz konusu kesintiden muaf tutulması önerisinde 
bulunduğumuz Başbakanlığa iletilen yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 

Oda YK Üyesi Ekin Adademir, Diyalog Tv’nin konuğu oldu  
 

1 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ekin Adademir, saat 10:00'da Diyalog tv 2020'de Çiğdem 
Aydın’ın sunduğu programın konuğu oldu. 
 
 
 

 
 
Oda Başkanı Turgay 
Deniz, İsveç 
Büyükelçisi ve 
Hollanda Büyükelçisi 
ile online görüşme 
gerçekleştirdi 
 
 
Oda, Başbakan ile 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı’na 
maaş kesintilerine 
ilişkin yazı gönderdi 
 
 
Oda, Başbakan’a 
ekonomik önlem 
paketine ilişkin yazı 
gönderdi 
 
 
Oda; Başbakan, 
Başbakan Yardımcısı 
Ekonomi ve Enerji 
Bakanı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Sağlık Bakanı 
ile İçişleri Bakanı’na 
online satışlara 
yönelik yazı gönderdi 
 
 
Oda, aşı ithalatı ile 
ilgili basın açıklaması 
yaptı 
 
 
Oda, 
Cumhurbaşkanı’na 
ekonomik tedbirler 
ve iş yerlerinin kısıtlı 
çalışma düzeni ve 
çalışma saatlerine 
ilişkin öneri yazısı 
gönderdi 
 
Oda, Avrupa 
Komisyonu’na 
hellimin tescili ile 
ilgili yazı gönderdi 
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Oda YK Üyesi Ali Şah, Ada Tv’nin konuğu oldu 
 

2 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Şah, saat 
15:30'da ADA TV’de Cüneyt Oruç‘un sunduğu programın konuğu 
oldu. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT Tv’nin konuğu 
oldu 
 

2 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 10:40'da 
BRT’de Damla Soyalp’ın sunduğu programın konuğu oldu. Ticaret 
Odası Başkanı Turgay Deniz BRT’de canlı yayına bağlandı, 
açıklanması beklenen ekonomik pakete ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu. Hükümete öneriler sunduklarını 
anımsatan Deniz şöyle konuştu: 
” Salgın başladığından beri en fazla vaka yaşanan dönemdeyiz. 
Görülen odur ki bir süre daha açılıp kapanacağız. Aşılanma ile 
kapanmaların önüne geçebiliriz. Aşılamayı çözemezsek, açılıp 
kapanmalarla geçici sürelerle bu salgının üstesinden gelemeyiz. 
Türkiye’den aşılar geliyor. Bu aşıların artması lazım. Hızlı bir 
şekilde aşılamanın tamamlanması için kamu bankasından kredi 
alarak özel sektöre parayla satarak aşıya kaynak yaratabiliriz. Dışa 
bağımlı bir ülkede yaşıyoruz. Aşılamalarla bağışıklığı güçlendirip, 
aşı yapanların gelmesiyle de ekonominin çarklarını döndürebiliriz. 
Ekonomik paketle ilgili önerilerimiz var. Doğru kişilere doğru 
zamanda yardımın ulaşması önemlidir. Sigorta yatırımı yapmayan 
7 bin kişiye yardım yapılmalıdır. Kapanma sürecinde kesilen çekler, 
taksitler, kiralar, sosyal sigorta ihtiyat sandığı ödemeleri var. Bu 
ödemelerin yapılandırılmasıyla ilgili çalışma yapılmalı. Devlet 
ödemelerde damga pulu  almayabilir”. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, SİM Tv’nin konuğu 
oldu 

 

2 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, SİM TV’de 
Meyil Adakul’un sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Hollanda 
Büyükelçisi ile online görüşme gerçekleştirdi 
 

Oda, Başbakan’a online satışlar hakkında yazı 
gönderdi 

 
2 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gönderdiği 
yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Malumunuz üzere Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst 
Komitesinin 28 Ocak 2021 tarihli 23 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararlarına göre kapanma sürecinde açık kalacak 
hizmetlerin ve faaliyetine devam edecek sektörlerin hangileri 
olacağı belirtilmiş bunların dışında kalan tüm faaliyet ve 
işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmişti. İçinden 
geçilen bu salgın sürecinde çevrimiçi (online) satışların, teması en 
aza indiren ve aynı zamanda ise ekonomik çarkları döndüren - 
 
 

 

salgın şartlarına uyumlu ticari bir yöntem olduğu yadsınamaz bir 
gerçektir. Bu bağlamda, çevrimiçi satış hizmetini veren 
işletmelerimizin sayısı son dönemde yaşanılan salgın koşullarında 
artmıştır. Bu çerçevede üyelerimiz yoğun bir şekilde 
müşterilerinden çevrimiçi satış talepleri ile karşılaşmaktadır. 
Ancak, açık olmasına izin verilmeyen sektörlerde bulunan 
üyelerimiz, bu hizmeti verememektedir. Ayrıca, sosyal medyada, 
kapalı olması gereken sınıf içinde bulunmasına rağmen çevrimiçi 
satış sunanlar da bulunmakta ve bu haksız rekabete yol 
açmaktadır. Tüm bunların ışığında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak 
önerimiz, restoranların sadece paket servis hizmetlerinde 
olduğu gibi kapanma sürecinde sektör fark etmeden çevrimiçi 
satış hizmetlerinin işletmeler tarafından sunulmasına izin 
verilmesidir. Görüşümüzün olumlu değerlendirileceğine dair var 
olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

Oda, Üyelere Excel eğitimi düzenledi 
 

 
 

Oda, Sağlık Bakanı’na kozmetik ithalatçılarının 
sorumlu teknik personel istihdam etmesine 
ilişkin yazı gönderdi 

 

3 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gönderdiği 
yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Malumlarınız olduğu üzere, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Kozmetik 
İthalatçılarına yönelik 1 Mart 2021 tarihine kadar sorumlu teknik 
personel olarak eczacı, kimyager, kimya mühendisi, biyolog veya 
mikrobiyolog istihdam etme zorunluğu getirmiştir. Odamızın bu 
konudaki kapsamlı görüş ve önerileri hem sözlü hem de yazılı 
olarak daha önce sizinle paylaşılmıştır. Önerilerimizin tarafınızdan 
olumlu değerlendirildiği ve bu doğrultuda Kozmetik Ürünleri 
Yasası’nda ilgili değişikliğin yapılması için çalışmanın başlatıldığı 
bilgisi bizlere iletilmiştir. Yapılan bu girişimden dolayı memnuniyet 
duymaktayız. Ancak, yasa değişikliğinin tamamlanmasının uzun bir 
süreç alacağı aşikardır. Dolayısıyla, zor bir dönemden geçtiğimiz 
bugünlerde, yasa tadil çalışması yapılırken, İlaç ve Eczacılık Dairesi 
tarafından belirlenen 1 Mart 2021 tarihine kadar olan sürenin 31 
Aralık 2021 tarihine kadar ivedilikle uzatılmasını ve Kozmetik 
İthalatçılarına gerekli bilgilendirmenin yapılmasını bilgilerinize arz 
ederiz. 
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o İşletmelerin kesinleşmiş KDV alacakları, diğer vergi borçlarına 
mahsup edilmelidir. 
o Fonlar (başta gıda ve temizlik maddeleri olmak üzere) ve Stopaj 
düşürülerek 90 günlük vadeler ile ödenmesi sağlanmalıdır. 
 

• Kira Düzenlemeleri: 
o Devlet Kurumlarına ve/veya Vakıflar İdaresine Ait Kira/İcar vb. 

konut ve bazı istisnalar hariç işyerleri kira bedellerinde 2021 yılına 
yönelik olarak her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim 
yapılacağı yer almaktadır. Önerimiz, Devlet Kurumlarına ve/veya 
Vakıflar İdaresine ait kira/icar vb. Ödemeler, Faizsiz/cezasız olarak 
6 ay süreyle ertelenmesidir. Kapatılan işletmelerden bu sürelerde 
kira/icar bedeli talep edilmemelidir. 
 

ödenmemesi, mal sahiplerinin Mayıs 2021 – Ocak 2022 
döneminde kira stopajı yatırmayarak, bu miktarın devlet 
tarafından finanse edilmelidir. Bu tutarı kiradan mal sahibi kiracı 
lehin – Eylül 2021 
arasında eşit taksitle ödenmesi sağlanmalıdır. 
 

• Elektrik Maliyetleri: 
o 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan aylarına ait elektrik faturalarının 
normal ödeme dönemi içinde ödenmemesi halinde elektrik 
faturasını ödemeyen tüm işletmelerin/kişilerin elektriğinin 
kesilmemesi ve ceza uygulanmaması sağlanmalıdır. 
o KIB-TEK en düşük kademeden tek bir tarifeye geçerek, bunu 
kamuoyuna açıklamalıdır. 
 

• Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Primleri: 
o Sosyal Sigorta ve ihtiyat sandığı beyanname ve ödemelerinin 
açık/kapalı tüm işletmeler için en az 6 ay süreyle ertelenmeli; bu 
süre içinde yapılacak ödemelerde % 10 indirim uygulanmalıdır. 
o Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin ödenmesiyle ilgili 
süre; 27 Ocak’tan beri kapalı olan işletmelerin nakit akışının 
durması nedeniyle yasal olarak 15 Şubat da yapılması yerine 1 ay 
ötelenerek, 15 Mart’a ertelenmesi sağlanmalıdır. 
o Bu kapsamdaki uygulamalar, çalışan sayısı ve sektör ayrımı 
yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest 
çalışanları kapsamalıdır. o Kapalı olan işletmeler kapalı oldukları 
dönem için sosyal sigorta ödemesinden muaf tutulmalıdır.  
 

• Kredi Yapılandırma: Kredi yapılandırma isteyen işletmelere 
gerekli kolaylık sağlanmalıdır. 
o Kredi faiz oranları yeniden düzenlenmeli, ödeme zorluğu 
yaşayan tüm işletmelere/kişilere kredilerini düşük bir faiz oranıyla 
en az 6 ay boyunca erteleme olanağı sağlanmalıdır. 
o 27 Ocak tarihinden itibaren kredi borçlarına faiz işlemeyeceği, 
kredi erteleme veya yapılandırma talep eden işletmelere bu 
imkanın sağlanacağı açıkça ifade edilmelidir. o İşletmelerin kredi 
borç vadelerinin uzatılması ve faiz indirimleri için girişimler 
yapılmalıdır. 
o Kalkınma Bankası ve kamu bankaları kredi borç geri 
ödemelerinin ötelenmesi, faizlerinin düşürülmesi ve gecikme faizi 
uygulanmaması gerekmektedir. 
o Bankaların dosya ve işlem masrafı alınmaması sağlanmalıdır. o 
Ödenmesi gereken borç faizlerinin ötelemesinden dolayı - 

 

KTTO YK Üyesi Ali Başman, Diyalog Tv’nin 
konuğu oldu 
 

5 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Yönetim Kurulu üyesi Ali Başman 
saat 10:00'da Diyalog Tv 2020'de Çiğdem Aydın’ın sunduğu 
programın konuğu oldu. 
 

Oda, Başbakan’a ekonomik önlem paketine 
ilişkin yazı gönderdi 
 

9 Şubat 2021 tarihinde; Hükümetimiz tarafından açıklanan “Covid-
19’un Yarattığı Etkilere Yönelik Olarak Ekononomik Destek Paketi” 
Odamız ile istişare edilerek, öneriler paylaşılarak ve görüşler 
alınarak hazırlanmıştır. Bu süreçte ortak çalışmadan memnuniyet 
duyduğumuzu ve bundan sonraki süreçte de alınması gereken 
önlemler konusunda her türlü katkıyı koymaya devam edeceğimizi 
ifade etmek istiyoruz. Ancak, Ekonomik Destek Paketi kapsamında 
açıklanan tedbirler, kapanmanın yaratmış olduğu tahribatın 
azaltılması yönünde Odamızın öneri ve beklentilerini karşılamakta 
çok yetersiz kalmıştır. Kapanma ve devamındaki süreçte, salgının 
ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye indirebilmek için 
özel sektör kuruluşları ile çalışanlarının salgın sonrasına kadar 
kamusal desteklerle ayakta tutulması gerekmektedir. Bu 
bağlamda önerilerimiz aşağıda bilgilerinize arz edilmektedir. 
 

• İstihdam Desteği: 
Açıklanan Ekonomik Destek Paketi kapsamında işverene sosyal 
sigorta prim desteğinin, 10 kişi üzerinde istihdam yaratan 
işletmelere, %50 ile %70 oranlarında azaltılması istihdamın 
devamına vurulmuş büyük bir darbedir. Pandemi nedeniyle 
ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan işverenlerin istihdam ettiği 
çalışanlarının istihdamını sürdürebilmesi için 2020 yılının Ağustos 
ayında uygulamaya konan ve bu yılın Haziran ayına kadar devam 
edeceği taahhüt edilen işverene sosyal sigorta prim desteğinin bu 
yılın Haziran ayı sonuna kadar devam etmesi sağlanmalıdır. 
Açıklanan Ekonomik Destek Paketi’ne göre kısmi sokağa çıkma 
yasağının uygulandığı dönemde en fazla etkilendiği tespit edilen 
kapalı işletme çalışanlarına, işletmelerin kapalı kaldıkları süre göz 
önünde bulundurularak aylık en fazla 1.500 TL olacak şekilde 
destek ödemesi yapılacaktır. İşyerlerinin kapalı olduğu dönemde 
sadece en fazla etkilendiği tespit edilen kapalı işletme 
çalışanlarına değil, özel sektör çalışanlarının tümüne Şubat-Nisan 
2021 dönemi için en az asgari ücret üzerinden maaş desteği 
verilmelidir. 
 

• Kamuya olan Yükümlülükler: İşletmeler, kapalı olduğu sürece 
gelir elde edemeyeceği ve nakit akışının duracağından dolayı 
giderlerini karşılamakta zorluklar yaşayacaktır. Kapanma 
sürecinde kesilen çekler, taksitler, kiralar, sosyal sigorta ihtiyat 
sandığı ve vergi ödemeleri vardır.  
o Vergi beyannameleri ile tüm vergi ve harç ödemeleri, açık/kapalı 
tüm işletmeleri kapsayacak şekilde en az altı ay süreyle gecikme 
zammı olmadan ertelenmeli ve taksitlendirilmelidir.  
o Kapalı olan günlerde (27 Ocak’tan itibaren) tüm vergi 
yükümlüklerinin ödenmemesi sağlanmalıdır. o Paye oranları, 
geçici bir süre için yarıya düşürülmelidir. - 
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kaynaklanan süre için faiz çalıştırılmaması, borç faizi ötelenmesinin 
bir sürece yayılması sağlanmalıdır. 
o Gecikme faizi uygulaması durdurulmalıdır. 
o Bankalarla istişare edilerek, bankaların belli bir süre uygun 
kampanyalar sağlayarak, ücretsiz taksitlendirme yapmasının 
sağlanmalıdır. 
o Bankaların faizleride kapsayan net bir ödeme koşulları tablosu ile 
kamuoyunu bilgilendirmesi sağlanmalıdır. 
 

• Devletin Özel Sektöre Olan Yükümlükleri: Devletin özel sektöre 
olan mali yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu 
ödemelerin yapılmasının piyasaya kazandıracağı hareketliliğin 
işletmelerin devlete olan yükümlülüklerini yerine getirmelerini 
kolaylaştıracağı da dikkate alınmalıdır. 
 

• Çevirim İçi Ticaret: İçinden geçilen bu salgın sürecinde çevrimiçi 
(online) satışların, teması en aza indiren ve aynı zamanda ise 
ekonomik çarkları döndüren salgın şartlarına uyumlu ticari bir 
yöntem olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda, çevrimiçi 
satış hizmetini veren işletmelerimizin sayısı son dönemde 
yaşanılan salgın koşullarında artmıştır. Ancak, açık olmasına izin 
verilmeyen sektörlerde bulunan üyelerimiz, bu hizmeti 
verememektedir. Önerimiz, kapanma sürecinde sektör fark 
etmeden çevrimiçi satış hizmetlerinin işletmeler tarafından 
sunulmasına izin verilmesi ve bunların resmi kargo şirketleri 
tarafından teslimatlarının yapılmasının sağlanmasıdır. 
 

• Hibe Desteği: Salgınından en çok etkilenen mikro ve küçük 
işletmelere kapanma dönemi için ekonomik aktivitenin 
devamlılığını sağlamaya yönelik acil likidite desteği sağlanmalıdır. 
Bu kapsamda 1-9 çalışanı olan 3,000 işletme için aşağıdaki 
kapsamda işletme başına 20,000 TL’ye kadar hibe desteği 
sağlanmalıdır. 
o Kamuya olan vergi, harç ve diğer yükümlülüklerin ödenmesi 
o Kira ödemesi 
o Elektrik fatura ödemesi 
o Kredi faiz ödemesi 
 

Sayın Başbakanım, Ülke ekonomimiz içinden geçmekte olduğumuz 
pandemi döneminde ortaya çıkan sorunlardan ciddi şekilde 
etkilenmiştir. Hepimiz kabul ediyoruz ki, aşılama, salgını sona 
erdirmenin, sürdürülebilir ve hızlı ekonomik iyileşme sağlamanın 
en etkin yoludur. Bu nedenle aşıların en kısa sürede tedarik 
edilmesi ve yaygınlaştırılması hükümetin birincil önceliği olmalı, 
aşılanma konusunda somut yol haritası hazırlanmalıdır. Odamız, 
COVID-19 aşılama sürecinin yaz aylarına kadar tamamlanmasının 
hayati önem taşıdığını düşünmektedir. Aşılama, salgın 
önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına olanak tanıyacak ve 
lokomotif sektörlerimize, turizmimize ve yüksek öğrenimimize 
ekonomik iyileşmeyi başlama fırsatı verecek kesinlik ortamı 
yaratacaktır. Turistlerin gelişi ve yabancı öğrencilerin yerinde 
öğrenim için KKTC’ye geri dönmesi, KKTC ekonomisinin diğer tüm 
sektörlerine yayılma etkisi yaratacak, çok ihtiyaç duyulan iç ve dış 
talebi canlandıracak ve salgının kamu maliyesi üzerindeki yükünü 
hafifletecektir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu zor dönemde, halkın 
sorunlarının çözümlenmesi hedefi doğrultusunda sizinle birlikte 
çalışmaya devam edecek ve elinden gelen tüm çabayı ortaya 
koyacaktır. 

 

 

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin program 
konuğu oldu 

 

9 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 17:00'da 
BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın  sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz; Kanal T’nin, 
BRT’nin ve Girne America’nın konuğu oldu 
 

10 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, sırasıyla; Kanal T'de Mahmut Doğan’ın, BRT'de Damla 
Soyalp'ın ve Girne American’ın internet sayfasında Konuk 
Moderatör Narden Bingöl’ün (BRT Spikeri) sunduğu programın 
konuğu oldu. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz önemli 
açıklamalarda bulundu 
 

10 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, BRT’de Manşet + programında önemli açıklamalarda 
bulundu. Turgay Deniz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay’ın gerçekleştireceği ziyaretin iyi değerlendirilmesi 
gerektiğine dikkat çekerek, Mali İş Birliği Protokolünde reel 
sektöre ayrılacak kalemin ayrı bir şekilde olması ve miktarın net bir 
şekilde belirtilmesi gerektiğini söyledi. 
Turgay Deniz’in açıklamalarından satır başları: Yapılacak ziyaret 
önemlidir ve iyi değerlendirilmelidir. KKTC bütçesi için mali işbirliği 
protokolünün hazırlanması ve imzalanması var. Bizimle bir taslak 
paylaşılmadı ancak ziyaretle hızlanacağını düşünüyorum. En 
önemlisi mali protokolün imzalanması ve hayata geçmesidir. 
Ekonomik Platformlar olarak yapılacak görüşmede aşıların daha 
çok gelmesini talep edeceğiz. Ekonomik paket açıklanmadan önce 
ekonomik destek yerine aşılama üzerine yoğunlaşmamız gerektiği 
üzerinde durduk. Bizimle görüşülmeyecek, hükümet düzeyinde 
görüşmeler yapılacak. Mali İş Birliği protokolünde reel sektöre 
ayrılacak kalemin ayrı bir şekilde ve miktarın net bir şekilde 
belirtilmesini istiyoruz. Daha önce farklı kalemler altında yer 
alıyordu. Reel sektöre imkanlar dahilinde ciddi bir kaynak 
ayrılmasını istiyoruz. 
15 bin işletme var 3 bini açıktır. 12 bin işletme şu anda kepenk 
indirdi. En az 60 bin çalışan işsiz evdedir. Bu rakamlar sosyal 
sigortalara kayıtlı olanlardır. 20 bin kişi de sigortasızdır. 80 bin kişi 
evdedir. Bu kadar insan evde bu nedenle herkes kurallara uysun. 
Salgın kontrol altına alınsın ve normale dönelim. Aşılama takvimini 
görmek istiyoruz. 
Kurallara uymayan sokağa çıkan marketlerde kalabalık gidenler 
var. Dünyanın hiçbir yerinde marketler kapanmadı. Marketin 
otorite tarafından kapatılmasını beklemeyelim. Halk mecbur 
kalmadıkça sokağa çıkmasın marketlerde yoğunluk yaratmasın. 
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Oda, Ekonomi ve Enerji Bakanı’na piyasanın 
ucuzlatılması hakkında yazı gönderdi 
 

10 Şubat 2021 tarihinde; Piyasanın ucuzlatılması, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası tarafından uzun yıllardan beri başlıca hedeflerden 
biri olarak gündemde tutulmakta, fiyat seviyemizin aşağıya 
çekilmesi için üretilen öneriler hükümetlerle paylaşılarak, bunların 
hayata geçirilmesi için mücadele edilmektedir. Hepimizin bildiği 
gibi, piyasalarda fiyatlar çok farklı etkiler altında oluşmaktadır. İlgili 
mal ve hizmetlerin arzı, bu mal ve hizmetlere olan talep, fiyatları 
etkileyen ulaşım ve dağıtım giderleri, döviz kurlarındaki gelişmeler, 
hammadde borsa fiyatları, Fiyat İstikrar Fonu, Tarım Sigorta Fonu 
ve Gümrük Vergileri gibi kamusal yükümlülükler ve ekonomik 
büyüme bunların başlıcalarıdır. 
8 Şubat 2021 tarihinde Odamıza iletilen listedeki ürünlerin “Fiyat 
İstikrar Fonu, Tarım Sigorta Fonu ve Gümrük Vergilerinin 
uygulandığı” ve “Fiyat İstikrar Fonu, Tarım Sigorta Fonu ve Gümrük 
Vergilerinin kaldırıldığı” maliyetleri, toptan satış fiyatları ve raf 
fiyatları çalışılmıştır. Bu bağlamda, tedarikçi üyelerimiz tarafından 
hazırlanan çalışma ekte bilgilerinize arz edilmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, Odamız ile paylaşılan 
liste kapsamındaki ürünler üzerindeki Fiyat İstikrar Fonu, Tarım 
Sigorta Fonu ve Gümrük Vergilerinin kaldırılmasıdır. Görüşlerimizin 
olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı belirtir, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji 
Bakanı’na ayçiçek yağı ile makarna ithalatına 
ilişkin yazı gönderdi 
 

11 Şubat 2021 tarihinde; Odamızın bazı makarna ve ayçiçek yağı 
ithalatçısı üyelerinden almış olduğu bilgilere göre söz konusu 
ürünlerin Türkiye’deki tedarikçileri tarafından sipariş alma 
noktasında sıkıntılar yaşanmakta ve siparişler tırlara 
yüklenememektedir. 
Türkiye’den KKTC’ye olan ayçicek yağı ve makarnaya ihracatına 
getirilen kısıtlamalar hanehalklarının temel gıda ürünleri arasında 
olan bu ürünlerin KKTC için ciddi bir kıtlık riski yaşanmasına neden 
olacaktır. 
2019 yılında KKTC’ye toplamda 35,1 milyon Türk Lirası kıymetinde 
rafine ve ham ayçicek yağı ithalatı gerçekleşmiştir. Rafine ve ham 
ayçicek yağı ithalatının 35 milyon Türk Liralık kısmı, yani %99,7’si 
Türkiye’den yapılmıştır. Ayni şekilde, 2019 yılında KKTC’ye 
toplamda 15 milyon Türk Lirası kıymetinde makarna ithalatı 
gerçekleşmiştir. Makarna ithalatının 14,2 milyon Türk Liralık kısmı, 
yani %94’ü Türkiye’den yapılmıştır. Dolayısı ile Türkiye, KKTC’nin 
ayçicek yağı ve makarna ithalatındaki ihtiyacının nerdeyse tümünü 
karşılamaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak beklentimiz ayçicek yağı ve 
makarnanın Türkiye’den ihracatına getirelen kısıtlamadan 
KKTC’nin muaf tutulması ve ilgili ürünlerin ihracatına kolaylık 
sağlanmasıdır. Bilgilerinize arz eder, bu konuda ilgili 
muhataplarınız nezdinde girişim, yardım ve desteklerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

 

Oda, Başbakan’a kısıtlı çalışma saatlerine 
yönelik yazı gönderdi 
 

11 Şubat 2021 tarihinde; Oda’dan Başbakan’a gönderilen yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 

İş Yerlerinin Kısıtlı Çalışma Düzeni ve Çalışma Saatlerine İlişkin 
Öneriler: 
 

Amaçlanan Unsurlar 
- Güvenli bir şekilde işyerlerinin pandemi ile mücadeleye katkı 
yaparak çalışması 
- Teması en düşük seviyeye getirmek 
- Çalışanların ve müşterilerin bulaş riskini azaltmak 
- Ekonomi çarklarını güvenli bir şekilde çalıştırmak 
 

Süre 
Bu kapsamda kısıtlı işyeri çalışma saatlerinin 15 Mart 2021 tarihine 
kadar uygulanması ve salgının seyrine göre çalışma saatlerinin 
yeniden belirlenmesi 
 

Çalışma Düzeni 
- Kapatılan işletmelerin çalışanlarına, işyerleri açılmadan önce PCR 
testi yapılması şartı getirilmesi. 15 günde bir PCR testi yapılması, 
ilk 15 gün için işletmelere hazırlık yapmaları için fırsat verilmesi ve 
kontrol ve denetimlerin 15 gün sonra yapılmalıdır. Aynı zamanda, 
test sırasında yığılmaların olmaması için test programı 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
- Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde 
içeriye müşteri alınması ve bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisinin 
kapıya görünür şekilde asılması 
- Personelin ve müşterilerin geliş, gidiş ve mola saatlerini 
ayarlayarak, personel kapasitesinin 
asgaride tutulması 
- Süpermarketlerde müşterilerin alışverişlerini tek başlarına 
yapması 
- İşyerlerinde maske, hijyen ve mesafe kuralı uygulaması 
- İş yeri denetimlerinin yapılması ve denetimler sırasında 
uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda 
cezai miktarının artırılarak uygulanması 
- Üyelerden gelen şikayetlerin otoritelere raporlanması 
 

Hafta İçi Çalışma Saatleri 
Süpermarketler 
- Pazartesi-Cuma süpermarketlerin çalışma saatlerinin 08:00-18:00 
olması 
Perakende Mağazacılık ve İşyerleri (Süpermarketler ve tüm 
sektörlere tedarik sağlayan işyerleri 
hariç) 
- Pazartesi-Cuma çalışma saatlerinin 10:00-18:00 olması  
 

Tedarikçiler 
- Pazartesi-Cuma Tedarik zinciri sipariş alma, raf tazmin ve teşhir 
olmak üzere yapılmaktadır. 
08:00-18:00 saatleri arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım yapılması 
ve 18:00’dan sonra raf tanzim - 
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Kamu ve Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Sektörü 
- Mesai saatlerinin pandemi şartlarına göre kademeli olarak 
düzenlenmesi 
 

Sokağa Çıkma Yasağı 
- Hafta içi 20:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının 
uygulanması 
 

Hafta Sonu Çalışma Saatleri 
- Cumartesi günü market ve nöbetçi eczaneler hariç tüm 
işyerlerinin kapalı olması 
- Pazar günü sadece nöbetçi eczanelerin açık olması 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Zirve Kıbrıs’ın 
konuğu oldu 
 

12 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 
18:30'da İnternette Zirve Kıbrıs’ta Serkan Korkmaz’ın sunduğu 
programın konuğu oldu. 
 

KTTO Yönetim Kurulu üyesi ve KKTC-TC Ticaret 
Odası Eş Başkanı Omaç Cin, Diyalog Tv 
2020’nin konuğu oldu 
 

12 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Yönetim Kurulu üyesi ve KKTC-TC 
Ticaret Odası Eş Başkanı Omaç Cin, 14:00'da Diyalog Tv 2020'de 
Melis Günel’in sunduğu  “Gün Ortası” programın konuğu oldu. 
 

Oda; Başbakan, Başbakan Yardımcısı Ekonomi 
ve Enerji Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı, Sağlık Bakanı ile İçişleri Bakanı’na 
online satışlara yönelik yazı gönderdi 
 

12 Şubat 2021 tarihinde; Oda’dan iletilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

2 Şubat 2021 tarihinde sizlere iletilen yazımızda belirttiğimiz gibi 
içinden geçilen bu salgın sürecinde online satışlar, teması en aza 
indiren ve aynı zamanda ekonomik çarkları döndüren salgın 
şartlarına uyumlu ticari bir yöntemdir. Online satış diğer bir 
ifadeyle e-ticaret, ihtiyaçlarını bu yolla temin eden tüketicilerin 
evden çıkmalarını azaltmakta ve iş yerlerinde müşteri 
yoğunluğunu azaltarak temas oranının düşmesine katkı 
yapmaktadır. Bu bağlamda, online satış hizmetini veren 
işletmelerimizin sayısı da son dönemde yaşanılan salgın 
koşullarında artmıştır. 
Bu çerçevede üyelerimiz yoğun bir şekilde müşterilerinden online 
satış talepleri ile karşılaşmaktadır. Ancak, açık olmasına izin 
verilmeyen sektörlerde bulunan üyelerimiz, bu hizmeti 
verememektedir. Ayrıca, sosyal medyada, kapalı olması gereken 
sınıf içinde bulunmasına rağmen online satış sunanlar da 
bulunmakta ve bu haksız rekabete yol açmaktadır. 
Tüm bunların ışığında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz 
kapanma sürecinde sektör fark etmeden online satış hizmetlerinin 
işletmeler tarafından sunulmasına izin verilmesidir. 
Görüşümüzün olumlu değerlendirileceğine dair var olan inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 
 

 
 

 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Güneş Tv’nin 
konuğu oldu 
 

15 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Güneş TV'de 
saat 8:30'da Ferda Ekinci'nin sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu, denetlemeye 
ilişkin basın açıklaması yaptı 
 

15 Şubat 2021 tarihinde; Kamu sağlığı açısından zorunlu olan 
önlemlere uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve uymayanların 
cezalandırılması salgın ile mücadelenin ayrılmaz ve belki de en 
önemli parçasıdır. KKTC Bakanlar Kurulu, 26 Ocak 2021 tarihinde 
aldığı bir karar ile belediye personelini denetimler konusunda 
yetkili kılmış ve bu denetimlerin daha etkili bir şekilde yapılmasını 
sağlamaya çalışmıştır. Ne yazık ki, salgın önlemlerinin denetimi, bu 
karardan sonra bile yeterince yapılmamaktadır. Belediyeler, bu 
denetimi etkili bir şekilde yapamamakta; siyasi ve ailevi 
nedenlerin de bunda önemli bir etken olduğu gözlemlenmektedir. 
Halkın ve işletmelerin kapalı olunan sürede ödedikleri bedelin 
boşa gitmemesi için salgın önlemlerine uyulup uyulmadığının ciddi 
bir şekilde denetlenmesi; belediyelerin bu denetlemeyi etkili bir 
şekilde yapması zorunludur. Başta belediyeler olmak üzere kamu 
otoritesini salgın önlemlerinin uygulanmasını katı bir şekilde 
denetlemeye çağırıyoruz. Bu denetimlerin yapılmaması halinde 
halkın ve işletmelerin kapalı dönemde katlanmak zorunda 
kaldıkları fedakarlıkların boşa gideceğinden endişe duyduğumuzu 
ve “aç-kapa” yönetimi ile yola devam etmemiz halinde bütün 
moral ve ekonomik değerlerin yok olacağını halkımız ile bir kez 
daha paylaşmak istiyoruz. Ayrıca görevini layıkı ile yerine getiren 
tüm belediyelerimize de teşekkür ederiz. 
 

Oda, aşı ithalatı ile ilgili basın açıklaması yaptı 
 

15 Şubat 2021 tarihinde; Ekonomik Örgütler Platformu tarafından 
yayınlanan açıklamada, diğer şeyler yanında aşı ithalatı için özel 
sektör kuruluşlarının devreye girmesinin sağlanması çağrısı yer 
almaktadır. Bilindiği gibi bir süre önce, konu ile yakından 
ilgilenmiş, böyle bir olanak olması halinde bunu Kıbrıs Türk halkı 
yararına değerlendirmek arzusu ve çabası en yüksek seviyede 
değerlendirilmeye çalışılmıştı. Bu çalışmalar içinde ortaya çıkan 
bilgiler, güvenli aşı temininin ancak devleten devlete ilişkiler içinde 
olabileceğini ve ithalatı yapılabilecek aşıların denetiminin KKTC’de 
yapılmasını sağlama olanağından yoksun olduğumuzu ve hatta 
tedarik edilebilecek bazı aşı türlerinin kontrolünün Türkiye’de bile 
yapılamayacağını kanıtlamıştır. Bu durumda KKTC’de ihtiyaç 
duyduğumuz aşıların temini için Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 
Birliği üzerinden ilerlemekten başka seçeneğimiz olmadığı; en 
azından şimdiki durumda özel sektör eliyle aşı temin etmenin 
mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu tedarik zincirinin dışına 
çıkmak veya çıkmak için çalışmak, şimdiki durumda 
sağlayabileceğimiz aşıları elde edemememiz sonucunu bile 
doğurabilecektir. Odası, Ekonomik Örgütler Platformu tarafından 
yayınlanan bildiride üçüncü madde olarak yer alan öneri ile 
hemfikir olmadığını kamuoyu ile paylaşmak ihtiyacı duymuştur. 
İlgililerin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. 
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Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu 
oldu 
 

16 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz saat 10:40'da 
ve saat 20:30'da olmak üzere BRT’de Damla Soyalp ile Aziz 
Karaaziz’in ve Levent Hızal’ın sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Tankut Tevfikoğlu için başsağlığı görseli 
paylaşıldı 
 

 
 

Oda, paletli ürünlere ilişkin yazıları gönderdi 
 

16 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası; Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Gümrük ve Rüsumat 
Dairesi Müdürü Mustafa Deveci’ye, Ticaret Dairesi Müdürü Salih 
Gökpınar’a gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

İthalat ve İhracatı (Düzenleme ve Denetim) tüzüğünde, Dördüncü 
Cetvel (Madde 8) Ön İzne Tabii Mallar başlığı altında, Tarım ve 
Hayvancılık işleriyle görevli Bakanlıktan Ön İzin Alınması Gerekli 
Mallar başlığı altındaki 1. maddede ahşap ambalaj materyalleri, 
odun, kereste ve benzeri ürünler ile ilgili düzenlemeler yer 
almaktadır. “Orman Ürünleri Ön İzin ve İthalat Şartları” 
düzenlenmesine göre; paletli gelen yüklerle ilgili ahşap 
malzemeden yapılan paletler için ithalattan önce paletlerin ısıl 
işlem veya kurutma veya fumigasyona tabii tutulmuş olduğunu 
gösteren belgeyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na ön izin 
için başvuru yapılması ve izin alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, 
paletli ürün getiren bir ithalatçı, ayrıca Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’ndan ahşap malzemeden yapılan paletler için ön izin 
almak zorunda kalacaktır. 
Söz konusu düzenlemeye göre; paletli mal geldiğinde gümrük 
memurları paletlere (paletin taşıdığı mallar değil) muayene 
yaparak, palet üzerinde ahşaplara ısıl işlem, kurutma veya 
fumigasyon yapıldığını gösteren işaretlemelerin olması halinde 
yükü serbest bırakacak, konu işaretlerin olmaması halinde, ürünler 
paletlerden ayrılarak, paletlerin liman sahasında imha edilecektir.- 
 

 

Dolayısıyla, gümrükçüler her gelen paletli ürüne muayene 
yapacak, kapalı tır ve konteynerde gelen ürünler için her yük 
muayeneye çıkmak zorunda kalacak, muayene ithalatçının 
deposunda yapıldığından, her ithalat işleminde ithalatçıya 
muayene memuru mesai saatlerinden sonra gidecektir. Bu 
uygulama bürokrasi ve ek mesai maliyetlerini artırması yanında 
muayene yapılmasını pratikte imkansız hale getirecektir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, ahşap malzemeden 
yapılan paletler için ön izin ve muayene gibi bürokratik ve maliyetli 
işlemler istenmemesi; bunun yerine, ithalatçılardan göndericinin 
vereceği paletlerin ısıl işlem, kurutma veya fumigasyona tabii 
tutulduğunu gösteren bir beyan/belge (ISMP-15 işareti olduğunun 
beyan edilmesi (WOOD PALLETS WİTH “IPPC” SING) ifadesi) 
istenerek, bu belgenin/beyanın ithalata konu belgelerle gümrüğe 
sunulması durumunda ithalat işleminin yapılabilmesidir. Buna 
ilaveten, pandemi nedeniyle zorlu süreçlerden geçtiğimiz bu 
günlerde, üyelerimize zaman tanınması ve uygulamanın yürürlüğe 
giriş tarihinin 6 ay süreyle ertelenmesidir. 
Görüşlerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda, Cumhurbaşkanı’na ekonomik tedbirler 
ve iş yerlerinin kısıtlı çalışma düzeni ve 
çalışma saatlerine ilişkin öneri yazısı gönderdi 
 

16 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Sayın Ersin Tatar, 
Ülke ekonomimiz içinden geçmekte olduğumuz pandemi 
döneminde ortaya çıkan sorunlardan ciddi şekilde etkilenmiştir. 
Kapanma ve devamındaki süreçte, salgının ekonomik anlamda 
yarattığı tahribatları asgariye indirebilmek için özel sektör 
kuruluşları ile çalışanlarının salgın sonrasına kadar kamusal 
desteklerle ayakta tutulması gerekmektedir. 27 Ocak 2021 
tarihinden başlayarak alınan kısmi kapanma kararlarının yürürlüğe 
girmesiyle birlikte alınması gereken ekonomik tedbirler ve iş 
yerlerinin kısıtlı çalışma düzeni ve çalışma 
saatlerine ilişkin hükümete sunmuş olduğumuz önerilerimiz 
aşağıda bilgilerinize arz edilmektedir. 
 

• Aşılama: 
Aşılama, salgını sona erdirmenin, sürdürülebilir ve hızlı ekonomik 
iyileşme sağlamanın en etkin yoludur. Bu nedenle aşıların en kısa 
sürede tedarik edilmesi ve yaygınlaştırılması hükümetin birincil 
önceliği olmalı, aşılanma konusunda somut yol haritası 
hazırlanmalıdır. Odamız, COVID-19 aşılama sürecinin yaz aylarına 
kadar tamamlanmasının hayati önem taşıdığını düşünmektedir. 
Aşılama, salgın önlemlerinin kademeli olarak kaldırılmasına olanak 
tanıyacak ve lokomotif sektörlerimize, turizmimize ve yüksek 
öğrenimimize ekonomik iyileşmeyi başlama fırsatı verecek kesinlik 
ortamı yaratacaktır. Turistlerin gelişi ve yabancı öğrencilerin 
yerinde öğrenim için KKTC’ye geri dönmesi, KKTC ekonomisinin 
diğer tüm sektörlerine yayılma etkisi yaratacak, çok ihtiyaç 
duyulan iç ve dış talebi canlandıracak ve salgının kamu maliyesi 
üzerindeki yükünü hafifletecektir. 
 
• İstihdam Desteği: 
o Açıklanan Ekonomik Destek Paketi kapsamında işverene sosyal 
sigorta prim desteğinin, 10 
kişi üzerinde istihdam yaratan işletmelere, %50 ile %70 
oranlarında azaltılması istihdamın devamına vurulmuş büyük bir 
darbedir. Pandemi nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntı yaşayan 
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• Kamuya olan Yükümlülükler: 
İşletmeler, kapalı olduğu sürece gelir elde edemeyeceği ve nakit 
akışının duracağından dolayı 
giderlerini karşılamakta zorluklar yaşayacaktır. Kapanma sürecinde 
kesilen çekler, taksitler, kiralar, 
sosyal sigorta ihtiyat sandığı ve vergi ödemeleri vardır. 
o Vergi beyannameleri ile tüm vergi ve harç ödemeleri, açık/kapalı 
tüm işletmeleri kapsayacak 
şekilde en az altı ay süreyle gecikme zammı olmadan ertelenmeli 
ve taksitlendirilmelidir. 
o Kapalı olan günlerde (27 Ocak’tan itibaren) tüm vergi 
yükümlüklerinin ödenmemesi 
sağlanmalıdır. 
o Paye oranları, geçici bir süre için yarıya düşürülmelidir. 
o İşletmelerin kesinleşmiş KDV alacakları, diğer vergi borçlarına 
mahsup edilmelidir. 
o Fonlar (başta gıda ve temizlik maddeleri olmak üzere) ve Stopaj 
düşürülerek 90 günlük vadeler ile ödenmesi sağlanmalıdır. 
 

• Kira Düzenlemeleri: 
o Devlet Kurumlarına ve/veya Vakıflar İdaresine Ait Kira/İcar vb. 
için: 
-Açıklanan Ekonomi Paket’te Vakıflar İdaresi tarafından konut ve 
bazı istisnalar hariç işyerleri kira bedellerinde 2021 yılına yönelik 
olarak her ay düzenli ödenmesi kaydıyla yüzde 25 indirim 
yapılacağı yer almaktadır. Önerimiz, Devlet Kurumlarına ve/veya 
Vakıflar İdaresine ait kira/icar vb. Ödemeler, Faizsiz/cezasız olarak 
6 ay süreyle ertelenmesidir. Kapatılan işletmelerden bu sürelerde 
kira/icar bedeli talep edilmemelidir. 
 

o Özel Kira Düzenlemeleri için: 
-Şubat ayı kiralarının ödenmemesi, mal sahiplerinin Mayıs 2021 – 
Ocak 2022 döneminde kira stopajı yatırmayarak, bu miktarın 
devlet tarafından finanse edilmelidir. Bu tutarı kiradan mal sahibi 
kiracı lehine düşmelidir. 
-Mart ayı kiralarının, Nisan 2021 – Eylül 2021 arasında eşit taksitle 
ödenmesi sağlanmalıdır. 
 

• Elektrik Maliyetleri: 
o 2021 yılı Şubat, Mart, Nisan aylarına ait elektrik faturalarının 
normal ödeme dönemi içinde ödenmemesi halinde elektrik 
faturasını ödemeyen tüm işletmelerin/kişilerin elektriğinin 
kesilmemesi ve ceza uygulanmaması sağlanmalıdır. 
o KIB-TEK en düşük kademeden tek bir tarifeye geçerek, bunu 
kamuoyuna açıklamalıdır. 
 

• Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Primleri: 
o Sosyal Sigorta ve ihtiyat sandığı beyanname ve ödemelerinin 
açık/kapalı tüm işletmeler için en az 6 ay süreyle ertelenmeli; bu 
süre içinde yapılacak ödemelerde % 10 indirim uygulanmalıdır. 
o Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin ödenmesiyle ilgili 
süre; 27 Ocak’tan beri kapalı olan işletmelerin nakit akışının 
durması nedeniyle yasal olarak 15 Şubat da yapılması yerine 1 ay 
ötelenerek, 15 Mart’a ertelenmesi sağlanmalıdır. 
o Bu kapsamdaki uygulamalar, çalışan sayısı ve sektör ayrımı 
yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest 
çalışanları kapsamalıdır.  

 

o Kapalı olan işletmeler kapalı oldukları dönem için sosyal sigorta 
ödemesinden muaf tutulmalıdır. 
 

• Kredi Yapılandırma: 
Kredi yapılandırma isteyen işletmelere gerekli kolaylık 
sağlanmalıdır. 
o Kredi faiz oranları yeniden düzenlenmeli, ödeme zorluğu yaşayan 
tüm işletmelere/kişilere kredilerini düşük bir faiz oranıyla en az 6 
ay boyunca erteleme olanağı sağlanmalıdır. 
o 27 Ocak tarihinden itibaren kredi borçlarına faiz işlemeyeceği, 
kredi erteleme veya yapılandırma talep eden işletmelere bu 
imkanın sağlanacağı açıkça ifade edilmelidir. 
o İşletmelerin kredi borç vadelerinin uzatılması ve faiz indirimleri 
için girişimler yapılmalıdır. 
o Kalkınma Bankası ve kamu bankaları kredi borç geri ödemelerinin 
ötelenmesi, faizlerinin düşürülmesi ve gecikme faizi 
uygulanmaması gerekmektedir. 
o Bankaların dosya ve işlem masrafı alınmaması sağlanmalıdır. 
o Ödenmesi gereken borç faizlerinin ötelemesinden dolayı 
kaynaklanan süre için faiz çalıştırılmaması, borç faizi ötelenmesinin 
bir sürece yayılması sağlanmalıdır. 
o Gecikme faizi uygulaması durdurulmalıdır. 
o Bankalarla istişare edilerek, bankaların belli bir süre uygun 
kampanyalar sağlayarak, ücretsiz taksitlendirme yapmasının 
sağlanmalıdır. 
o Bankaların faizleride kapsayan net bir ödeme koşulları tablosu ile 
kamuoyunu bilgilendirmesi sağlanmalıdır. 
 

• Devletin Özel Sektöre Olan Yükümlükleri: 
Devletin özel sektöre olan mali yükümlülüklerini yerine getirmesi 
gerekmektedir. Bu ödemelerin yapılmasının piyasaya 
kazandıracağı hareketliliğin işletmelerin devlete olan 
yükümlülüklerini yerine getirmelerini kolaylaştıracağı da dikkate 
alınmalıdır. 
 

• Hibe Desteği: 
Salgınından en çok etkilenen mikro ve küçük işletmelere kapanma 
dönemi için ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamaya yönelik 
acil likidite desteği sağlanmalıdır. Bu kapsamda 1-9 çalışanı olan 
3,000 işletme için aşağıdaki kapsamda işletme başına 20,000 TL’ye 
kadar hibe desteği sağlanmalıdır. 
o Kamuya olan vergi, harç ve diğer yükümlülüklerin ödenmesi 
o Kira ödemesi 
o Elektrik fatura ödemesi 
o Kredi faiz ödemesi 
 

• İş Yerlerinin Kısıtlı Çalışma Düzeni ve Çalışma Saatlerine İlişkin 
Öneriler: 
 

o Amaçlanan Unsurlar 
- Güvenli bir şekilde işyerlerinin pandemi ile mücadeleye katkı 
yaparak çalışması 
- Teması en düşük seviyeye getirmek 
- Çalışanların ve müşterilerin bulaş riskini azaltmak  
- Ekonomi çarklarını güvenli bir şekilde çalıştırmak 
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o Süre 
Bu kapsamda kısıtlı işyeri çalışma saatlerinin 15 Mart 2021 tarihine 
kadar uygulanması ve salgının seyrine göre çalışma saatlerinin 
yeniden belirlenmesi 
o Çalışma Düzeni 
- Kapatılan işletmelerin çalışanlarına, işyerleri açılmadan önce PCR 
testi yapılması şartı getirilmesi. 15 günde bir PCR testi yapılması, ilk 
15 gün için işletmelere hazırlık yapmaları için fırsat verilmesi ve 
kontrol ve denetimlerin 15 gün sonra yapılmalıdır. Aynı zamanda, 
test sırasında yığılmaların olmaması için test programı 
düzenlenmesi gerekmektedir. 
- Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde 
içeriye müşteri alınması ve bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisinin 
kapıya görünür şekilde asılması 
- Personelin ve müşterilerin geliş, gidiş ve mola saatlerini 
ayarlayarak, personel kapasitesinin asgaride tutulması 
- Süpermarketlerde müşterilerin alışverişlerini tek başlarına 
yapması 
- İşyerlerinde maske, hijyen ve mesafe kuralı uygulaması 
- İş yeri denetimlerinin yapılması ve denetimler sırasında 
uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda cezai miktarının artırılarak 
uygulanması 
- Üyelerden gelen şikayetlerin otoritelere raporlanması 
 

o Hafta İçi Çalışma Saatleri 
 

Süpermarketler 
Pazartesi-Cuma süpermarketlerin çalışma saatlerinin 08:00-18:00 
olması 
 

Perakende Mağazacılık ve İşyerleri (Süpermarketler ve tüm 
sektörlere tedarik sağlayan 
işyerleri hariç) 
Pazartesi-Cuma çalışma saatlerinin 10:00-18:00 olması 
 

Tedarikçiler 
Pazartesi-Cuma Tedarik zinciri sipariş alma, raf tazmin ve teşhir 
olmak üzere yapılmaktadır. 08:00-18:00 saatleri arası sipariş, sıcak 
satış ve dağıtım yapılması ve 18:00’dan sonra raf tanzim 
 

• Kamu ve Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Sektörü 
Mesai saatlerinin pandemi şartlarına göre kademeli olarak 
düzenlenmesi 
 

• Sokağa Çıkma Yasağı 
Hafta içi 20:00-06:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının 
uygulanması 
 

• Hafta Sonu Çalışma Saatleri 
Cumartesi günü market ve nöbetçi eczaneler hariç tüm işyerlerinin 
kapalı olması Pazar günü sadece nöbetçi eczanelerin açık olması 
 

Sayın Cumhurbaşkanım, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu zor dönemde, halkın sorunlarının 
çözümlenmesi hedefi doğrultusunda sizinle istişarelerde 
bulunmaya ve işbirliği içerisinde çalışmaya devam edecek ve 
elinden gelen tüm çabayı ortaya koyacaktır. 

 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Ada Tv’nin konuğu 
oldu 
 

17 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz saat 14:00'da 
Ada Tv’de Cüneyt Oruç'un sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Oda, Sağlık Bakanı’na ekonomik hayatın 
sağlığı tehdit etmeden sürüdürülmesine ilişkin 
öneri yazısı gönderdi 
 

17 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Sağlık 
Bakanı Ali Pilli’ye gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Yaşamakta olduğumuz salgın sürecinde; ekonomik yaşamı ve 
temas olasılığını miniöize ederek sürdürmek önemli bir sorumluluk 
olarak ortaya çıkmış bulunmaktradır. Ekonomik yaşamı ve diğer 
insan ilişkilerini salgın yokmuş gibi yürütmek sağlığımız için çok 
büyük bir tehdit oluşturmakta ancak salgını tamamen kapanarak 
ve ekonomik ihtiyaçları dikkate elmeden yönetmeye çalışmak da 
ailelerin gelirlerini ve sosyo-ekonomik yapımızı çökertmek tehlikesi 
taşımaktadır. Ekonomik hayatın ve onun gerektirdiği ilişkileri en az 
temas ile sürdürecek koşulları yaratmak, gerekli önlemleri 
saptamak ve uygulanmasını denetlemek en önemli görevimiz 
durumuna gelmiştir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, gerek dünya 
örneklerini ve bu kapsamdaki referans dokümanlarını dikkate 
alarak, gerekese sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunarak, 
ekonomik hayatın sağlığımızı tehdit etmeden sürdürülebilmesine 
yönelik olarak perakende mağazacılık alanında faaliyet gösteren iş 
yerlerinin Ek1’de sunulan çalışma düzeni ve saatleri kapsamında 
açılımını önermektedir. Amaç yaşamakta olduğumuz kapanma 
sürecinde elde ettiğimiz vaka sayılarındaki düşüşü korumak, 
işyerlerinin faaliyetlerini kısıtlı da olsa bile sürdürülebilir hale 
getirmek ve sağlık ekiplerinin görevlerini daha az baskı altında 
kalarak yerine getirmelerine olanak sağlamaktır. Hi. Kuşku yok ki, 
bu önlemlerin karar haline getirilip ilan edilmesi kadar 
uygulamanın denetlenmesi de gerekmektedir. 
Odamız bu süreçte, sizlerle işbirliği içerisinde çalışmaya devam 
edecek ve elinden gelen tüm çabayı ortaya koyacaktır. 
Görüşlerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, SES Web Tv’nin 
konuğu oldu 
 

18 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz saat 10:20'de 
SES WEB TV’de Aytuğ Türkkan'ın sunduğu programın konuğu oldu. 
 

‘İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek 
Paketi’ sosyal medyadan duyuruldu 
 

18 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da iş birliği 
ile yönetilecek olan Avrupa Birliği finansmanlı ‘İş İstihdamını 
Koruma ve Yaratma Destek Paketi’ AB İnovatif Girişimcilik ve 
Diyalog Projesi kapsamında Northern Ireland-Cooperation 
Overseas (NI-CO) tarafından açıklandı. 
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Oda Başkanı Turgay Deniz, Kanal T’nin konuğu 
oldu 

 

19 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz saat 16:30'da 
Kanal T'de Mahmut Doğan’ın sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Perakende mağazalar ve iş yerlerinin 
Koronavirüse (Covid-19) karşı alması gereken 
önlemler kontrol listesi sosyal medyadan 
paylaşıldı 
 

19 Şubat 2020 tarihinde; Yaşamakta olduğumuz salgın, ekonomik 
hayatın ve onun getirdiği ilişkilerin en az temas ile sürdürülmesini 
gerekli kılmıştır. Dolayısıyla, teması en düşük seviyeye getirerek, 
çalışanların ve müşterilerin bulaş riskini azaltmak ve güvenli bir 
şekilde iş yerlerinin pandemi ile mücadelesine katkı yaparak 
çalışmalarına olanak sağlamak için işyerlerinde bir takım tedbirler 
alınması önem arz etmektedir.  
Odamız, Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek perakende mağazalar 
ve iş yerlerinin Covid-19 salgınına karşı alması gereken tedbirlere 
ilişkin bir kontrol listesi hazırlamıştır. Hazırlanan Kontrol Listesi için 
lütfen tıklayınız. 
https://www.ktto.net/.../uploads/2021/02/Kontrol-Listesi.pdf 
 

Oda, II. Küçük Esnaf, Tarım ve Hayvancılık 
Kredi Portföyü ile Turizm Taşımacılığı Kredi 
Portföyü kullandırım şartları taslağı ile ilgili 
öneri yazıları gönderdi 
 

19 Şubat 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Başbakanlık 
Müsteşarı Ömer Köseoğlu’na, KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat 
Günay’a, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’a 
gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 
KKTC Merkez Bankası tarafından II. Küçük Esnaf, Tarım ve 
Hayvancılık Kredi Portföyü kullandırım şartları taslağı ve Turizm 
Taşımacılığı Kredi Portföyü kullandırım şartları Odamız ile 
paylaşılmıştır. Ancak bu düzenlemeye göre tahsili gecikmiş borcu 
olan işletmeler ve çek yasağında bulunan işletmeler kredi kapsamı 
dışında bırakılmıştır. Bu sebeple, söz konusu kredi portföyü 
kullandırım şartlarına göre, pandemi döneminde önemli 
mağduriyetler yaşayan işletmeler bahsekonu kredi paketlerine 
ulaşamayacaktır. 
Dolayısıyla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, Kredi paketi 
kapsamlarının 10 Mart 2020’den itibaren bugüne kadar geçen 
pandemi süresince çek yasağına girmiş işletmeleri ve tahsili 
gecikmiş borcu yine bu süre içerisinde oluşmuş işletmeleri de 
kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 
Önerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

Oda, açılma süreci ve denetimi ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı 
 

21 Şubat 2021 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

“BU SINAVI YARDIMLAŞARAK GEÇECEĞİZ” 
Bir yıldan beri devam eden Covid-19 salgınında bugün itibarıyle 
yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Bakanlar Kurulu’muzun 
Ocak ayında başlattığı “kapalılık durumu”, bugünden sonra yerini 
“kısmi açılmaya” bırakıyor. 
Kapalı kalmak, sağlığımız açısından bazı güvenceleri sağlamış olsa 
bile, ailelerimizin gelirlerini yok etmiş; hane halkını çok zor 
durumda bırakmıştır. Devletimizin, hepimize yardım etme 
olanağına sahip olmadığı ise bu süreçte bir kez daha açığa 
çıkmıştır. Bu süreç, Covid-19 salgını ortamında bile çalışmak ve 
ailemizin geçimini sağlamak zorunda olduğumuzu da göstermiştir. 
Başka yolumuz yoktur: Çalışmak için açılacak, işyerlerimizi 
çalıştıracak; ama sağlığımızı koruyacak önlemleri de alacağız. 
Sağlıklı koşullarda çalışmanın kriterleri belirlenmiştir: İşyerlerimizi, 
mümkün olan en az temasla çalıştıracak; müşterilerimize temassız 
bir şekilde hizmet vereceğiz. İşyerlerinde, sokakta ve hatta aile 
hayatı içinde “maske, mesafe ve hijyen” kurallarına en yüksek 
seviyede uyacağız. 
Bu kuralları uygularsak virüsü yeneceğiz; uygulamazsak virüs bizi 
yenecek! 
Bu kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek elbette kamu 
otoritesinin sorumluluğundadır. Bu denetlemeyi yapmalarını 
onlardan bekliyoruz. Bu denetimin gerçekleşmesine yardımcı 
olmak ve bu kurallara uyulmasını sağlamak ise TOPLUMSAL BİR 
GÖREVDİR. Bu sınav, başka türlü bir sınavdır. Doğru yanıtları 
kopyalamak serbettir. Komşumuzdan öğrenelim; arkadaşımızdan 
yardım alalım... Bu zor sınavı hepbirlikte ve yardımlaşarak 
başaracağız. 
 

Oda, pandemi dönemi için başlatılan yardım 
kampanyasıyla ilgili basın açıklaması yaptı 
 

21 Şubat 2021 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

“BİR ELDEN YARDIM”LA BAŞARACAĞIZ 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı pandemi döneminde ihtiyaçlı 
duruma düşenlerin taleplerini karşılamak amacıyla ‘Bir elden 
yardım’ kampanyası başlatmıştır. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu 
zor günlerde, ihtiyaçlı olan herkese el uzatmak en önemli insanlık 
görevimizdir. 
KTTO üyesi tedarikçilerin katkılarıyla ihtiyaçlı kişilere ulaştırılmak 
üzere  3000 paket bulgur, 3000 paket nohut, 3000 paket pirinç, 
3000 paket mercimek, 3000 kg patates ve 3000 kg soğan,180 
paket makarna,180 adet şampuan, 360 adet çorba, 360 paket 
zeytin, 360 adet sabun, Demirhan Çemberi’nde bulunan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait Engelsiz Yaşam Evi’ne teslim 
edilmiştir. Bu zorlu süreçte ‘birlik olmak’ dayanışmanın ilk şartıdır. 
KTTO yardımlarına her zaman olduğu gibi devam edecektir.  
İhtiyaçlı kişilere yardım etmek isteyen değerli üyelerimizin, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ait 0539 103 22 65 telefona 
başvuru yapmaları rica olunur. 
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Oda, Kadın Girişimciler Komitesi’nin 
faaliyetlerine başlamasıyla ilgili basın 
açıklaması yaptı 
 

22 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Kadın Girişimciler Komitesi Başkanı 
Meryem Çerkez Gürtunç: “Kadının toplumdaki sosyal, siyasi ve 
ekonomik statüsünü iyileştirici çalışmalar yapmak ve kadının iş 
dünyasındaki görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması odağı ile 
çalışmalarımızı yürütürken, ülkemizde kadın politikalarının 
geliştirilmesine öncülük etmek, yön vermek de önceliğimiz 
olacaktır.” 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Meclis Üyeleri ve sektörde faaliyet 
gösteren başarılı girişimcilerin de içerisinde yer aldığı iş 
insanlarından oluşan ve kısa bir süre önce kurulan KTTO Kadın 
Girişimciler Komitesi Meryem Çerkez Gürtunç başkanlığında 
faaliyetlerine başladı.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası çatısı altında kurulan Kadın Girişimciler 
Komitesi, kadını hayatın her alanında destekleyerek; kadının 
özellikle iş dünyasındaki  statüsünü, bilincini ve üretkenliğini 
geliştirmek, ülke ekonomisine katkısını sağlamlaştırmak için bizzat 
faaliyetlerde bulunmayı, ayrıca bu hedefleri içeren faaliyetleri 
desteklemeyi amaçlıyor.  
Komite Başkanı Meryem Çerkez Gürtunç, kadının iş dünyasındaki 
konumunu yücelten ve ona değer katan, bu hedefler 
doğrultusunda yaratıcı ve inovatif fikirler ortaya koyan vizyoner bir 
kuruluş olmak amacında olduklarını belirtti. Gürtunç ayrıca, 
“Kadının toplumdaki sosyal, siyasi ve ekonomik statüsünü 
iyileştirici çalışmalar yapmak ve kadının iş dünyasındaki 
görünürlüğünün ve etkinliğinin artırılması odağı ile çalışmalarımızı 
yürütürken, ülkemizde kadın politikalarının geliştirilmesine 
öncülük etmek, yön vermek de önceliğimiz olacaktır. Bu bağlamda 
amaçları kadın çalışmaları olan dernek, vakıf, kurum ve kuruluşlar 
ile dayanışma içerisinde bir güç birliği yaratmanın öneminin 
farkındayız. Bu yönde de kısa süre içerisinde adımlar atacağız” 
dedi.  
Komite olarak ortaya koydukları hedefleri hayata geçirmek amacı 
ile komite üyeleri ile yoğun çalışmalar ve emekler sarf etmekte, 
somut adımlar atmakta olduklarını belirten Gürtunç komitenin 
kurumsallaşması yönünde de ciddi adımlar atmaya başladıklarını 
ifade etti. Bu amaçla Avrupa Birliği'nin Kıbrıslı Sivil Toplum İş 
Başında VII projesine yapmış oldukları başvurunun ilk aşamasının 
kabul edildiğini belirten Gürtunç, proje kapsamında komitenin 
kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, eğitimler verilmesi, 
Avrupa'da iş gezileri düzenlenmesi, ülkemizde önemli bir eksiklik 
olarak görülen istihdam alanındaki istatistiki verilerin derlenmesi 
gibi bir çok önemli faaliyetin bulunduğunu söyledi.  
Özellikle içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde kadın 
girişimcilere katkı ve destek sağlamak amacı ile önemli projelere 
imza atmayı hedeflediklerini de belirten Meryem Çerkez Gürtunç, 
KTTO Kadın Girişimciler Komitesi'ne tüm iş dünyasından etkin 
katılım sağlamasının önem arz ettiğini belirterek, girişimciliğin 
ülkemizde tanıtılması, yaygınlaştırılması, teşvik edilmesi için 
gönüllü olarak çalışmak isteyen tüm iş insanlarına işbirliği çağrısı 
yaptı. 

 

Oda Başkanı Deniz, AK Parti Dış İlişkiler 
Başkanı’nı ziyaret etti 
 

 
 

25 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTTO 
Ankara Temsilcisi Burcu Kayan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan 
Ala ziyaret etti. 
 

EÖP, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürü’nü ziyaret etti 
 

 
 

25 Şubat 2021 tarihinde; Ekonomik Örgütler Platformu, TC 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürü 
Abdülkadir Uraloğlu ziyaret etti. 
 

EÖP, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
Karayolları Genel Müdürü’nü ziyaret etti 
 

 
 

25 Şubat 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz,  KTSO 
Başkanı Candan Avunduk KTTO Ankara Temsilcisi Burcu Kayan ile , 
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü 
Soner Erkek  ve TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü Sektör 
Koordinatörü Volkan Tuncay ile bir araya geldi. 
 



12 
 

 

 

Ekonomik Örgütler Platformu Başkanları, ATO 
Başkanı ve Meclis Yönetim Kurulu'nu  ziyaret 
etti 
 

 
 

25 Şubat 2021 tarihinde; Ekonomik Örgütler Platformu Başkanları, 
ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Yönetim ve Meclis Yönetim 
Kurulu'nu  ziyaret etti. ATO ve Ekonomik Örgütler Platformu 
görüşmesinde ekonomik ilişkiler ve yatırımların geliştirilmesi 
konuları ele alındı. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu Başkanları, 
TOBB Başkanı’nı, TKO Türkiye Eş Başkanı’nı ve 
AB Daire Başkanı’nı ziyaret etti 
 

 
 

25 Şubat 2021 tarihinde; EÖP Başkanları,  TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu  , TKO Türkiye Eş Başkanı Cihat Lokmanoğlu ve AB 
Daire Başkanı Mustafa Bayburtlu ziyaret ederek görüş alışverişinde 
bulundu. 
 

Oda, 'Açılım Döneminde İşletmelerin Alması 
Gereken Önlemler ve Bunların Önemi' konulu 
canlı yayın gerçekleştirdi 
 

25 Şubat 2021 tarihinde; 'Açılım Döneminde İşletmelerin Alması 
Gereken Önlemler ve Bunların Önemi' konulu sohbet, KTTO 
Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin ile  KTTO Meclis Üyesi ve Yönetim 
Sistemleri Uzmanı Emre Olgun tarafından facebook canlı yayını 
üzerinden yapıldı. 

 

Oda, Kuzey-Güney geçişleri hakkında Sağlık 
Bakanlığı’na yazı gönderdi 
 

25 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Sağlık 
Bakanı Ünal Üstel’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 40 sayılı 19 
Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de üretmiş olduğu kararlara göre, 
Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta 
ikamet edip Kuzey’de çalışan kiişiler son 7 gün içerisinde yapılmış 
negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina 
uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. 
 

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 salgını süresince toplamda 33 bini aşkın 
vaka sayısına ulaşıldığı ve günlük vaka sayılarında azalma eğilimi 
olmadığı göz önünde bulundurulduğunda, karantinasız giriş için 
son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarının ibraz 
edilmesi bulaş riski açısından sakıncalı ve endişe verici bir 
uygulama olarak değerlendirilmektedir.Virüs kişinin ülkeye 
gelmeden ne gün bulaşabileceği kesin olmadığından, Güney 
Kıbrıs’tan geçişlerde geçerlilik süresi daha kısa olan PCR sonucu 
sunulması ve geçmesi gerekenler için aşılama koşulunun 
getirilmesi bulaş riskinin azami olarak kontrol altında 
tutabilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu durum içinden 
geçmekte olduğumuz kademeli açılım sürecinin başarıyla 
yönetilmesi ve sürdürülebilirliği için olmazsa olmaz koşuludur. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; Güney Kıbrıs’tan 
geçişlerde karantinasız girişler için (Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 
ticaret yapanlar da dahil) son 3 gün içerisinde yapılmış PCR test 
sonuçlarının ibraz edilmesi uygulaması ve geçmesi gerekenler için 
aşılama koşulunun getirilmesidir. 
 

Oda, hellimin tesciliyle ilgili –Avrupa 
Komisyonu’na öneri yazısı gönderdi 
 

26 Şubat 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Avrupa 
Komisyonu Yapısal Reform Destek Servisi Direktörü Mr. Mario 
Nava’ya  gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 
On behalf of the Turkish Cypriot Chamber of Commerce (KTTO), I 
would like to thank you for the efforts that you and your 
colleagues in DG Reform continue to make to finalise the 
registration of Hellim/Halloumi as a PDO and at the same time 
enable our producers to trade their Hellim/Halloumi across the 
Green Line. 
 
Hellim is a common tradition belonging to both Communities on 
the island and is our most significant economic product, 
constituting 40% of our total exports. Thus, it is vital that the PDO 
registration is finalised to give the Turkish Cypriot producers the 
same protection and economic benefits as are being sought by the 
Greek Cypriot producers. This is what is aimed with the 2015 
Common Understanging on Hellim/Halloumi and w would like to 
see the continued commitment of European Commission to the 
full implementation of the Common Understanding. - 
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Following the discussion that we had during our meeting last week, as agreed, please find below our comments and questions on the file.  
As the text of a draft Comission Desicion introducing an annex into Decision 2007/330 amending the Green Line Regulation (GLR) is not 
yet shared with us, our feedback is provided on the basis of an limited to the draft PDO implementing Regulation on Hellim/Halloumi and 
the information provided to us verbally on the text amending the GLR. 
 

The draft PDO Implementing Regulation 
 

In the recital 44 of the draft PDO Implementing Regulation, there is reference made to the Turkish Cypriot Chamber of Commerce and it 
reads “Should it be deemed appropriate, Bureau Veritas may liaise with the Turkish Cypriot Chamber of Commerce”. The cooperation 
suggested here is only optional and is not binding. In view of the clear political and practical reasons underlying the need for the 
involvement of the Chamber as the counterpart of Bureau Veritas in the Nprt, the cooperation of the latter with the Chamber should be 
compulsory. Therefore, we suggest that the relevant text is changed to read “Bureau Veritas will liaise with the Turkish Cypr iot Chamber 
of Commerce”. 
 

Due to the exceptional and unique situation in Cyprus  and suspension of the acquis in the North, it is alsoimperative that special mention 
is made to the role of the Chamber. The Chamber should be tasked with the monitoring role to ensure that Turkish Cypriot Hellim 
producers comply with the PDO specifications and help to address issues of non-compliance in the nOrth. Addressing this nedd is 
indispensable to achieve our common goal of enabling the establisment of an objective and effective control mechanism ensuring 
compliance by the operators in the North. 
 

As of today, we do lack essential information on how Bureau Veritas will operate in the North and how the inspections will be carried out. 
We do not have clear answers even to the very practical questions such as: 
 

1-Do the Turkish Cypriot Hellim producers make teir applicatiıns to the Chamber for the PDO inspections? 
2-Will it be the Chamber’s responsibility to prepare the inspection program for the relevant producers? 
3-How long do the inspections take? 
4-Will it be the Bureau Veritas or the Commission who will authorise the producers compliant with the specifications to use the PDO name 
and logo? 
5-What will be the validity preiod for the PDO certificates? Is there any periodical furter inspections? 
6-Should Bureau Veritas report instances of non-compliance and should the producers fail to remedy the said instances of non-
compliance, who will give the final decision with regard to the punitive measures to be applied to the concerned producer/s? If there is an 
objection by the producers to the decision taken, what is the procedure that will be followed? 
7-What will be the bi-communal Working Group’s role in the procedure? 
8-Who will finance the PDO inspections? 
 

I would apperciate if you could provide answers to these questions and also ensure that a copy of the terms of reference and the contract 
for the appoinment of Bureau Veritas as the control body for the Hellim/Halloumi PDO, is provided to us without furter delay. The 
provision to us of the terms under which the control body is to operate are fundamental to the proper functioning of the PDO and, in 
particular, to our work with Bureau Veritas in ensuring effective controls and enforcement mechanisms in the North. The 2015 Common 
Understanding on Hellim/Halloumi confirmed to us the willingness of the two Communities to work together with the help of the 
Commission to build confidnece across the divide. In this context, I would like to underline that ensuring transparency, in particular with 
regard to the terms of the contract signed with Bureau Veritas is essential. 
 

Recital 41 refers to the possinle constitıtion of bi-communal groups in relation to Hellim/Halloumi. I believe what is being referred to inthis 
Recital is the Working Group that we have discussed between us and it will have the mandate to review the implementation of the PDO 
on the island. Considering, the important role that the Working Group will play in taking up and trying to resolve the issues of concern 
regarding the implementation of PDO, we are not clear why the Recital does not affirm that these groups will be constituted as opposed 
to “could be” constituted. We suggest that the text should provide “will” be constituted. We also consider that the powers of the Working 
Group should be referred to as well. 
 

Recital 59 and Article 2, provide that the Hellim producers are granted a period of transition until 9 July 2024 by virtue of the Greek 
Cypriot “ministerial decision” no 325/2014 of 9 July 2014. We understand that there are derogations made to the PDO specifications that 
need to be complied with. We assume that these derogations are with respect to the cow/goat/sheep ratio required for the spefications, 
however, as we do not have the “ministeral decision”, we do lack clear information about its content. Our producers need to know which 
product specificatiıns they need to fulfill during the transition period as well as after that. Ensuring transparency in this regard is vital and 
would like to ask you kindly to share with us the relevant “ministerial decision.” 
 

Also, taking into account that it has been 7 years since the inital Hellim/Halloumi PDO application is made at the Comission, and in view of 
the fact that until to date, the Turkish Cypriot Hellim producers are yet to be informed about the content of derogatşons mentioned in the 
“ministerial decision”, is it being contemplated to extend the time for the transition period? - 
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The text amending the Green Line Regulation 
 
According to the information you have conveyed to us verbally at last week’s meeting on the legislative text amending the Green Line 
Regulation, our understanding is that the independent body responsible for carrying out the sanitary and phytosanitary inspections in the 
North will be requiredto address to anfa collabrote with the Chamber, and this will be provided for in the articles of the text. Furtermore, the 
reports prepared by the SPS inspection body will also be sent to the Chamber who will be responsible for issuing the accompaying documents 
as a usual practice in the Green Line Regulation. If our understanding is correct, overall, we appreciate the recognition that there must be a 
role for the Chamber in the implemention of the Commission Decision lifting the prohibition of trade of Hellim/Halloumi. However, below, we 
have some comments and questions that we would like to raise with you: 
 

1-How often will the SPS inspections be carried out for the companies which will trade Hellim products across the Green Line? Will it be 
carr,şed out for each delivery or will it be carried out at certain intervals and be valid for a certain period? 
2-Will it be the Chamber’s responsibility to prepare the program for the inspections which will be carried out by the inspection body? 
3-Should the PSP inspections body report instances of non-compliance, who eill give the final decision with regard to punitive measures to be 
applied to the concerned producer/s? If there is an objectiın by the producer/s to the decision taken, what is the procedure to be followed? Is 
it going to be similar as in fish and honey? 
4-Who will finance the inspectiıns that will be carried out by the independent control body? 
 

Whilst I am looking forward to receiving the text amending the GLR as soon as possible, I would appreciate your answers to the 
abovementioned questions. 
 

As you well know we consider that the procedures for clearing Hellim to cross the Green Line should be modelled on the framework set out in 
the Annex 1 and Annex 2 of the Commission Decision 2007/330. This would allow our producers to fully benefit from the trade of Hellim 
throughout the Union without fear of administrative disruption. Should the Commission continue to consider that it is necessary to deviate 
from the existing procedures concerning the appoinment of the SPS inspections, Which result in the Greek Cypriot authorities extending their 
authority or jurisdiction to North Cyprus, we cannot accept such as proposal which also contradicts Protocol No. 10. Having said that, we 
consider the joint appointment of the SPS body by the Turkish Cypriot Leader and Greek Cypriot Leader to be an acceptable alternative, 
following which the body will continue to function within the existing procedures. We will only be in a position to revisit the issue when we are 
provided with the details of the Annex 3 of the Comission Decision 2007/330. 
 
Mr. Nava, 
 
Before I conclude, I would like to underline once again that is is of paramount importance that the two legislative texts, namely the PDO 
implementing Regulation and the Commission Decision to enable trade of Hellim/Halloumi across the Green Line are adopted simultabeously 
by the Commission and published together in the Offical Journal. The Turkish Cypriot Hellim/Halloumi producers will enjoy the real benefits of 
the PDO registration only if the necessary legal framework enabling their access to the EU markets is established. Therefor, I ask for your 
continued commitment to keep these two texts together and prevent any likelihood of their decoupling as this would deprive our producers of 
the opportunity to trade their Hellim/Halloumi to the EU markets. In this context, as I also mentioned in our previous discussions, a cross 
reference between the two texts could be made to achieve this objectives. 
 
I remain confident that our comments will be taken into consideration and will contribute to the Comission’s work on the two legislative texts. 
The Chamber remains committed to continue working and cooperating with you in order to ensure that the Turkish Cypriot Hellim producers 
in the North can equally and fully benefit from the PDO registration. 
 
I am looking forward to your response and our upcoming discussions. 
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Oda, kısmi açılım kararı ardından basın açıklaması yaptı 
 

27 Şubat 2021 tarihinde; yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir; 
 

DENETİM NEREDE? 
 

KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi artan yerel vakalar nedeniyle 26 Ocak’ta başlayarak ikinci kez kapanma kararı almıştı. 24 
gün kapalı kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta kısmi açılım kararı hepimize bir umut olmuştur. Fakat denetimlerdeki yetersizlikler bir süre sonra 
vaka sayılarının daha da artmasına sebebiyet vereceği gibi, yine tüm ülkeyi çıkmaza  sürükleyecektir. 
KTTO olarak tüm basın bildirilerimizde denetime büyük  önem verilmesi konusunda defalarca uyarı yapmamıza rağmen özellikle marketlerde 
yapılmayan denetimlerin bedelini yine biz ödeyeceğiz! 
5m2 başına 1 kişi olarak açıklanan kuralın özellikle bazı marketlerde 1m2 de 5 kişi olarak görüldüğü ve bunun hiç bir şekilde denetlenmediği 
aşikardır. Ancak iş yerlerinin marketlerle aynı saatte kapanması da yoğunluğu arttırmaktadır. Marketlerin kapanış saatlerinin  de  19.00 olarak 
değiştirilmesi önlem olarak alınabilecek alternatiflerdendir. 
Gerek kamu gerek özel sektör çalışanımızın bir kez daha kapanmaya dayanacak gücü kalmamıştır. Açılım süreci boyunca tüm çalışma 
düzenlerine ve kısıtlı çalışma saatlerine riayet etmemiz sürdürülebilir açıķ kalmanın şartıyken ne yazık ki insanımız da bu kurallara uymamakta 
diretmektedir. 
Öyleyse devlet tüm gücü ile denetlemesini tam anlamıyla yapmalı gerekli gördüğü yerleri kapatmalıdır. Bu virüsten kurtulmamızın başka çaresi 
yoktur! Kurallara uymayan tüm işletmeler derhal kapatılmalı ve bu denetimsizliğin önüne geçilmelidir. 


