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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

AĞUSTOS 2021 
 

 

01 Ağustos Türk Mukavemet Teşkilatı Kuruluş Yıldönümü görseli paylaşıldı 
 

 
 

KTTO, Amerika Birleşik Devletleri'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber 
onuruna akşam yemeği verdi 
 

 
 
2 Ağustos 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve heyeti Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith G. Garber onuruna akşam yemeği verdi. Yemekte Oda başkanı 
Deniz'e Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin, Ali Başman, Evren Günsel 
Erçelik, Genel Sekreter Aysun Önet ileri ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 

 

 
 
KTTO, Amerika 
Birleşik Devletleri'nin 
Lefkoşa Büyükelçisi 
Judith G. Garber 
onuruna akşam 
yemeği verdi 

 
 
EÖP Başkanları, 
Başbakanlık’ta TC 
Yangın Felaketine 
Yardım Kampanyası 
Toplantısına katıldı 
 
 
KKTC Washington 
Temsilcisi Oda’ya 
ziyarette bulundu 

 
 
KTTO, Sağlık Bakanını 
ziyaret etti 

 
 
Oda, ‘Sosyal Sigorta 
Primlerini 
Ödemiyoruz’ Adı 
Altında Basın 
Açıklaması yaptı 
 
 
KTTO, Kıb-Tek 
Başkanını ziyaret etti 
 
 
Oda, ‘Bu Ülkede Kaos 
Yaratılmasına, 
İşsizler Ordusu 
Yaratılmasına Göz 
Yummayacağız’ Adı 
Altında Basın 
Açıklaması yaptı 

 
 
58. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi 



2 
 

 

 

EÖP Başkanları, Başbakanlık’ta TC Yangın 
Felaketine Yardım Kampanyası Toplantısına 
katıldı 
 

4 Ağustos 2021 tarihinde; Toplantıda Türkiye’de çeşitli bölgelerde 
meydana gelen yangınlardan etkilenen kişilere yardım amaçlı 
düzenlenecek olan Destek Kampanyası hakkında istişarede 
bulunuldu. 
 

Türkiye’de gerçekleşecen yangın felaketlerine 
yönelik KKTC adına dayanışma göstermek için 
‘Haydi Kıbrıs Türk Halkı’ görseli paylaşıldı 
 

5 Ağustos 2021 tarihinde; Türkiye’de yaşanan orman yangınları, 
hepimizin yüreğini dağladı. Orman yangınlarına karşı verilen zorlu 
mücadelede yaşanan can kayıpları ve binlerce insanın konutları ile 
yaşam olanaklarını kaybetmesi acımızı derinleştiriyor, 
üzüntümüzü daha da artırıyor. 
Kaybedilen canlar geri gelmez ama Türkiye’nin bütün diğer 
kayıpları telafi edeceğine, yurttaşlarının yaşam koşullarını 
iyileştirmek yolunda kararlı ve büyük adımlarla ilerleyeceğine 
inancımız tamdır. Bu inancın kaynaklarından biri de Türk halkının 
yardımseverliğine olan güvenimizdir.  
Tarihinin her döneminde Türkiye’nin desteğini yanında hissetmiş 
ve bulmuş olan Kıbrıs Türk halkı, bu acı gününde Türkiye’nin 
yanında olacak, desteğini verecek, dayanışmasını ve 
duygudaşlığını mutlaka ifade edecektir. Cumhurbaşkanımız, 
hükümetimiz, siyasi partilerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz, 
yaptıkları açıklamalarla bu dayanışmayı ortaya koymuş, 
Hükümetin üretmiş olduğu kararla yangın ekiplerimiz Türkiye’deki 
mücadeleye katkıda bulunmak üzere görevlendirilmiştir. 
Şimdi sıra bizdedir! Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz  
önderliğinde   organize ettiğimiz  destek kampanyamız 
başlamıştır. Halkımızın desteği ile büyüyeceğine inandığımız bu 
kampanyada toplanacak bağışlar ile konutlarını yitirmiş olan 
yangınzedelere toplanacak bağışla konutlar inşa ederek 
yaşamlarına bir nebze de olsa destekte bulunmayı  hedefliyoruz. 
Şimdi dayanışma zamanıdır. Şimdi Türkiye’nin yanında 
olduğumuzu gösterme zamanıdır. 
HAYDİ DAYANIŞMAYA! 

 

 

KTTO, Mesleki Eleman Yetiştirilmesi Projesi 
ile ilgili Mobilya Sanayicileri Derneği Başkanı 
ve Yönetim Kurulu Üyelerini Ziyaret etti 
 

 
 

KKTC Washington Temsilcisi Mustafa 
Lakadamyalı, Oda’ya ziyarette bulundu 
 

 
 

9 Ağustos 2021 tarihinde; KKTC Washington Temsilcisi Mustafa 
Lakadamyalı Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda 
Başkanı Turgay Deniz ile görüştü. Görüşmede Deniz’e Oda Başkan 
Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin ve 
Ali Başman ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. Görüşmede Amerika ile 
ilişkiler konusunda istişarelerde bulunuldu. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Ada TV’nin konuğu oldu 
 

10 Ağustos 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz,  Ada 
Tv’de saat 15:30’da  Cüneyt Oruç’un  sunduğu ‘Gündem Özel’ 
programının konuğu oldu. 
Deniz istihdamın korunabilmesi ve işsizliğin önlenebilmesi için 
işverene sosyal sigorta prim desteğinin devam etmesi gerektiğini 
ifade etti. Turgay Deniz, ‘Bu yapılmazsa işsizlik artar. Salgın 
ortamında yaşanabilecek en kötü şey işsizliktir’dedi. Yurtdışında 
kayıtlı olmayan paraları ülkeye getirmeyi amaçlayan ‘nakdi 
varlıklara’ ilişkin yasa gücünde kararnameye ilişkin de 
değerlendirmelerde bulunan Deniz, ’Devletin burada aldığı pay 
en  yüzde 10 olmalıydı. Yüzde 2.5 vergi alınması hiç de adil 
olmadı. Vergisini zamanında ödeyen kurallara uyan iş dünyası bu 
kararnameyle cezalandırılmış oldu’ dedi. 
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Covid-19 salgını süresince özel sektörde işletmelerinde 
istihdamı korumak amacıyla sağlanan Sosyal Sigorta Prim 
Desteği, Temmuz ayı itibarıyla sona ermiştir. Odamız tarafından 
yapılan ısrarlı girişimlere karşın, bu desteğin sürdürülmesi 
konusunda hükümetin tutumunun olumsuz olduğu 
görülmüştür. 
Sosyal Sigorta Prim Desteği’nin devam ettirilmemesi halinde; 
-İstihdamın azalmasına, 
-İşsizliğin artmasına, 
-Sosyal Sigortalar prim ödemelerinin azalmasına, 
-İşsizlik ödeneği yükümlülüğünün artmasına, 
-İş yerlerinin kapanmasına ve daha başka ekonomik ve sosyal 
sorunlara yol açacağı aşikârdır. Hükümet tarafından bu desteğin 
sürdürülmesi için ileri sürülen ‘kaynak yoktur’ gerekçesi kabul 
edilemez bir cevaptır. Bu kaynağın bulunmaması halinde 
doğacak ekonomik ve sosyal sorunları gidermek için çok daha 
büyük kaynaklara ihtiyaç duyulacağı açıktır ve hükümet de bu 
gerçeği görmemezlikten gelmektedir. 
Bütün bu sorunlar hükümete anlatılmaya çalışılmış ancak 
hükümet bunları dikkate almamakta direnmiş  ve bizleri, 
çalışanlarımızı işten durdurmak ya da sosyal sigorta primlerini 
ödememek seçenekleri ile karşı karşıya bırakmıştır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak üyelerimizi, çalışanlarını değil, 
sosyal sigorta primlerini  ödemeyi durdurmaya çağırıyoruz. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu konudaki girişim ve çalışmalarını 
devam ettirmekte kararlıdır. Hükümet, kendi ödemelerini 
yapacak kaynakları oluşturmaya devam edebilmek istiyorsa iş 
dünyasının sesine de kulak vermek zorundadır. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, gerekli uyarıları yapmaya ve kamuoyunu 
bilgilendirmeye devam edecektir. 
HÜKÜMET GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLAMADIĞI SÜRECE, SOSYAL 
SİGORTA PRİM ÖDEMELERİNİ ÖDEYEMEYİZ VE ÖDEMEYECEĞİZ! 
 

KTTO, Kıb-Tek Başkanı Turan Büyükyılmaz’ı 
Ziyaret etti 
 

16 Ağustos 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs 
Türk Sanayi Odası Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan 
Eryılmaz’I ziyaret ederek Kıb-Tek’le ilgili sorunları istişare etti. 
Görüşmeye Oda Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Aziz 
Limasollu ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri katıldı. 
 

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs 
Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal’a 
Ziyarette bulundu 
 

 

 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Kıbrıs TV’nin konuğu oldu 
 

11 Ağustos 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz,  KTV’de 
Çarşamba  saat 9:00’da  Ali Haluk Yerli’nin sunduğu ‘Sabah Sabah’  
programının konuğu oldu. 
Turgay Deniz  Türkiye’de yaşanan orman yangınları nedeni ile  
KTTO, KTSO, KITOB, KTİMB’le birlikte Cumhurbaşkanı  ve 
hükümetin katkıları  ile  organize ettikleri  bağış kampanyasından 
bahsederek , ‘Halkımızın desteği ile büyüyeceğine inandığımız bu 
kampanyada toplanacak bağışlar ile konutlarını yitirmiş olan 
yangınzedelere yadımda bulunmayı ve en az 50 konut inşa etmeyi 
hedefliyoruz.’dedi. 
 

KTTO, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i Ziyaret etti 
 

 
 

11 Ağustos 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz beraberindeki heyetle, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i  
ziyaret etti. Ziyarette ithalat ön izin süreçlerinde yaşanan sorunlar 
ve öneriler hakkında istişarelerde bulunuldu. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Kanal T’nin konuğu oldu 
 

12 Ağustos 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz,  Kanal 
T’de  12 Ağustos 2021 saat 08:30’da Pınar Gözek’in sunduğu 
‘Günaydın Kıbrıs’  programının konuğu oldu. 
Turgay Deniz, sigorta teşvik primlerinin durdurulması ile ilgili 
verilen kadarın kabul edilmez olduğunu belirtti. 
Geçen Haziran ayından başlayıp bu Haziran sonu biten teşvik 
priminin  özel sektöre yapılan en doğru destek olduğunu bunun 
sona ermesinin de bir çok felakete yol açacağını söyledi. Sigorta 
teşvik priminin devam etmemesi demek hükümetin özel sektöre 
bu pandemi döneminde özel sektörden tüm desteğini kestiğinin 
bir göstergesidir dedi. 
 

Oda, ‘Sosyal Sigorta Primlerini Ödemiyoruz’ 
Adı Altında Basın Açıklaması yaptı 
 

13 Ağustos 2021 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki 
gibidir; 
 

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NDAN ÜYELERİNE VE İŞ DÜNYASINA 
ÇAĞRI: “SOSYAL SİGORTA PRİMLERİNİ ÖDEMİYORUZ” 
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KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Ses Kıbrıs’ta Kıbrıs’ın Nabzı programının 
konuğu oldu 
 

17 Ağustos 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Ses 
Kıbrıs’ta  saat 10:30’da Aytuğ Türkkan’ın sunduğu  Kıbrıs’ın Nabzı 
programının konuğu oldu.  
Deniz, sosyal sigorta primlerini yatırmama eyleminin işsizlikle 
mücadele için yapıldığını söyledi, bu konuda kendilerini eleştiren 
bazı sendika başkanlarını da hükümetin sözcülüğünü yapmakla 
suçladı 
Başkan Deniz, “Hükümet sosyal sigorta primleri ile ilgili kararı 
alırken 1 yıl süreyle almıştı ancak pandeminin ortadan kalktığını 
kimse söyleyemez. Dolayısıyla 1 sene önce iş dünyasının içinde 
bulunduğu sıkıntılar, bunu yanında turizm ve yüksek öğretimin ağır 
aksak çalıştığını biliyoruz. Biz son 3 aydır hükümet ile yaptığımız 
görüşmelerde bunun sene sonuna kadar devam ettirilmesini talep 
ettik. Bize her seferinde kaynak yoktur dendi ama biz bunu kabul 
etmiyoruz” dedi. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Kanal T’de Mahmut Doğan’ın konuğu oldu 
 

17 Ağustos 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kanal T’de  
saat 11:20’da Mahmut Doğan’ın  sunduğu  programın konuğu 
oldu.  
Deniz, sosyal sigorta prim desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
Kurum olarak aldıkları eylem kararının arkasında olduklarını 
söyleyen Deniz, istihdamın korunabilmesi, işsizliğin önlenebilmesi 
için desteğin devam etmesi gerektiğini belirterek aldıkları karardan 
dönmeyeceklerini söyledi. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
BRT’de ‘+45’ programının konuğu oldu 
 

18 Ağustos 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası’nın (KTEZO) da  düzenlediği eylemle birlikte duyurduğu 
“çalışanların sigorta primlerini ödememe” kararına KTTO olarak 
desteklediklerini ve iş dünyası olarak bu konuda ‘bayrak açtıklarını’ 
ifade eden Deniz, iş dünyasından ciddi katılım beklediklerini 
vurguladı. 
Yeterli katılım olması durumunda ‘sigorta primi ödememe’ 
eyleminin henüz başlangıç olduğunu söyleyen KTTO Başkanı Deniz,  
“Yarın öbür gün Katma Değer Vergisi (KDV) de ödenmeyecek ve 
devlete yapılan diğer ödemelere gelecek sıra...” dedi. 
Prim yatırmama durumunda sigorta primi borcuna ceza faizinin 
uygulanacağı ile ilgili yaratılan tartışmalara da cevap veren Deniz, 
“Ceza kısmı ödenemeyecek külfette değildir, bunu gerekirse biz 
ödeyeceğiz! Gecikme faizi ciddi oranlarda değil” ifadelerini 
kullandı. 

 

KTTO YK Üyesi Ali Başman, Ada TV’de 
‘Gündem Özel’ programının konuğu oldu 
 

18 Ağustos 2021 tarihinde; Ada TV’de Cüneyt Oruç’un sunduğu 
Gündem Özel programına katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Başman, sosyal sigorta prim desteğinin devam 
ettirilmesini zorlamak için yapılan eylem çağrılarını değerlendirdi. 
KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Başman, “Sivil itaatsizlik çağrısını 
yaparken amacımız insanlara sahip çıkmaktı. İşsizliği önlemek 
adına çıkan devletin vereceği şartlı katkıdan ötürü istihdamımızı 
koruyacaktık. Dolayısı ile de işsizliğin önüne geçmek adına Devlet 
adına yapılan bir uygulama idi” diye konuştu. 
Sosyal sigorta prim desteğinin Ocak ayında şekil değiştirdiğini 
belirten Başman, bu konuda yaptıkları temasları şöyle anlattı: 
“Özellikle küçük işletmelerle alakalı bu desteğin devem etmesi 
gerektiğini söylemiştik. Haziran ayında bu bitti. Biz defalarca 
Hükümet yetkilileri ile görüşmelerde bulunduk. Bunların şeklini, 
şemalini anlattık. Katkı payının sonlandırılmasının işten çıkarılmaya 
sebebiyet vereceğini de anlatmaya çalıştık, rakamlarla bunu ortaya 
koyduk. En azından küçük işletmelerle bunu devam ettirin dedik. 
Kaynak yok cevabını hep alıyorsunuz.” 
 

Oda, ‘Bu Ülkede Kaos Yaratılmasına, İşsizler 
Ordusu Yaratılmasına Göz Yummayacağız’ Adı 
Altında Basın Açıklaması yaptı 
 

19 Ağustos 2021 tarihinde; KTTO Başkanı  Turgay Deniz katıldığı bir 
TV programında sosyal sigorta prim desteği ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Kurum olarak aldıkları eylem kararının arkasında 
olduklarını söyleyen Deniz, istihdamın korunabilmesi, işsizliğin 
önlenebilmesi için desteğin devam etmesi gerektiğini belirterek 
aldıkları karardan dönmeyeceklerini söyledi. 
ÇARKLAR DÖNMÜYOR 
Pandemi süresince hükümetin vermiş olduğu  sosyal sigorta prim 
desteği özel sektör için yapmış olduğu elle tutulur tek 
uygulamadır. Çarkların dönmediği ve pandeminin devam ettiği  bir 
ortamda en azından yıl sonuna kadar  sosyal sigorta prim 
desteğinin devam ettirilmesi gerekmektedir. 
İSTİHDAMIN KORUNMASI GEREKMEKTEDİR 
KTTO olarak pandeminin başından beri savunduğumuz istihdamın 
korunması gerekliliğidir. Pandemiden en çok etkilenen özellikle 
küçük işletmelerdir. Önce onların desteklenmesi gerekmektedir. 
Gelinen noktada görüyoruz ki sosyal sigorta prim desteğinin 
durdurulması ile zaten darda olan küçük esnaf daha da zor duruma 
düşecek yükümlülüklerini yerine getirmekte büyük zorluklar 
yaşayacaktır. Ve bu durum çığ gibi büyüyecektir. 
BUNA GÖZ YUMMAYACAĞIZ 
Biz tabiki kimsenin işsiz kalmasını istemiyoruz. Bu yüzden de 
alacağımız cezayı da göz önünde bulundurarak sigorta destek 
primlerini ödememe kararı aldık. 
ÇALIŞANLARI GÜVENCESİZ BIRAKACAK DEĞİLİZ 
Biz bu eylemi yaparken çalışanları güvencesiz bırakacak değiliz. 
Ödemediğimiz primleri ödemek boynumuzun borcudur.  Eğer 
eylemimiz sonunda hükümetimizden olumlu bir cevap alamazsak 
ülkede bir kaos ortamı doğacaktır. 
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KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Gündem Kıbrıs Web TV’nin konuğu oldu 
 

19 Ağustos 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem 
Aydın’la Günaydın programına katılarak gündeme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Kamu ve Özel sektör arasındaki adaletsizlik üzerine konuşan Deniz, 
“Bugün esnaf ve zanaatkarlar odasının başlattığı, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odasının ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri birliğinin de 
destek verdiği sivil itaatsizlik aslında bir güç denemesidir. Bu gücün 
oluşması durumunda ilerideki hükümetlerin de elini 
güçlendireceğiz. Bugün en çok ses çıkaran ve bir eylem yaptığı 
zaman hayatı durdurabilecek olan kamu sendikalarıdır. Kamu 
sendika yapıları bugün ülkede aslan kesildiler. Dedikleri dedik, 
istedikleri istedik. Bunun karşısında hükümetler bugüne kadar 
duramadı. Ama bu ülkede gerçek güç ve gerçek aslan olması 
gereken iş dünyası ve özel sektör. Biz ekonomik örgütler 
platformunda herkesin kendi çıkarını korumaya çalıştığını 
görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bu zihniyetten 
vazgeçmediğimiz ve iş dünyası olarak kenetlenmediğimiz sürece, 
toplumsal menfaatleri ön planda tutmazsak biz bu manzaraları 
görmeye devam edeceğiz ve hangi hükümet gelirse gelsin aslana 
uyacak” dedi. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
TV 2020’nin konuğu oldu 
 

20 Ağustos 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da 
aralarında bulunduğu çok sayıda örgütün, sosyal sigorta primlerini 
ödeyemeyeceklerini ve ödemeyeceklerini açıklamaları, bazı 
çevrelerde yanlış anlaşılmış veya istisamar edilmeye çalışılmıştır. 
Buna göre, sosyal sigorta primlerinin ödenmemesinin çalışanları 
güvencesiz ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakacağı ileri 
sürülmüştür. 
Çeşitli örgütler tarafından gündeme getirilen sosyal sigorta 
primlerini ödememe eylemi ile ilgili karar, KKTC Hükümeti’nin 
salgın sürecinde istihdamın devam etmesini sağlamak bakımından 
hayata geçirdiği en yararlı katkı olan sosyal sigorta prim desteğini 
yürürlükten kaldırması üzerine alınmış bir karardır.   
Bu eylemin amacı, çalışanları güvencesiz bırakmak değili tam 
tersine çalışmaya devam etmelerini sağlamaktır, dedi. 
 

SOS Çocuk Köyü Oda’ya ziyarette bulundu 
 

23 Ağustos 2021 tarihinde; SOS Çocuk Köyü Fon Geliştirme 
Müdürü Cemil Hafız ve Simge Özkan Oda’yı ziyaret ederek Genel 
Sekreter  Yardımcısı Mustafa Ergüven ile görüşme gerçekleştirdi. 
Görüşmede SOS Çocuk Köyü’nün yılda 6 tane eğitimleri  olacağını 
bu eğitimleri Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeleri ile paylaşılması ve 
Oda’nın Sosyal Yardım Komitesi ile de  görüşülmesi ile ilgili 
konuşuldu. 
 

 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
Başbakanlık’ta Ekonomik Kurul Toplantısına 
katıldı 
 

24 Ağustos 2021 tarihinde; Toplantı sonucunda Başbakanlık 
Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu tarafından tek gündemli Sigorta Prim 
Desteği konulu bir toplantı organize edilmiştir. 25 Ağustos 
Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan toplantıya KTTO, KTSO, 
KITOB, KTİMB ve KTEZO Başkanları ile Maliye ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Müsteşarları davet edilmiştir. 
 

KTTO Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık’ta 
Sigorta Prim Desteği ile ilgili Toplantıya katıldı  
 

Arkın Group Direktörü Sinan Arkın, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven’e 
Kurumsal Eğitim ile ilgili Ziyarette bulundu 
 

Ekonomik Paydaşlar ile Toplantı yapıldı 
 

26 Ağustos 2021 tarihinde; Toplantıda, işveren sosyal sigorta prim 
desteğinin yeni asgari ücretin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle 6 
ay süreyle; 1 ile 10 (10 dahil) arasında çalışanı olanlar için işveren 
prim desteğinin %100’nün karşılanması, 11 ile 20 (20 dahil) 
arasında çalışanı olanlar için işveren prim desteğinin %50’sinin 
karşılanması, 21 ve üzerinde çalışanları olanlar için işveren prim 
desteğinin %35’nin karşılanmasına karar verilerek EÖP Başkanları 
kararı imzalamıştır. 
 

NICO Misafir Girişimciler Patricia Devine ve 
David Bradshaw, KTTO’yu Ziyaret etti 
 

 
 

26 Ağustos 2021 tarihinde; Ziyarette İnovatif Girişimcilik ve Dialog 
Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve iş birlikleri 
görüşüldü. Bu aşamada, ilk olarak finansal destek paketleri ile hibe 
programları değerlendirildi. İkinci olarak, İşini Kur Programı 
hakkında görüşüldü ve programın ilerleme süreci değerlendirildi. 
Akabinde, İnovatif Girişimcilik ekibi tarafında KTTO üyelerine ve 
personellerine verilecek olan eğitim konuları değerlendirildi. 
Ardından, Start Ups 4 peace programı detayları görüşüldü. Son 
olarak, Kuzey İrlanda Ticaret Odasının desteği ile ithalat ve 
ihracatta ticaret kapasitesinin nasıl arttırılabileceği, Brexit sonrası 
İngiltere piyasasına ulaşımın nasıl sağlanabileceği ve Kuzey İrlanda 
Ticaret Odası ile potansiyel iş birliklerinin neler olabileceği istişare 
edildi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve İş 
Geliştirme Uzmanı Alara Ataç katıldı. 
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58. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi 
 

 
 

28 Ağustos 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan 
Genel Kurulu’u, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü (bugün) saat 
10:00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirdi. 
Kovid-19 salgın önlemlerine uygun olarak gerçekleştirilen Genel 
Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık 
Divanı’nın oluşturulması ile devam etti. Divan Başkanlığına Atay 
Cafer Ürel, Divan Başkan Yardımcılığına  Pınar Başman Süren ve 
Divan sekreterliklerine de  Nilay Onbaşı Üresin  ve Sonay Özmen 
getirildi. 
Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla 
devam etti. Turgay Deniz, geçen bir yıllık sürede salgının şekil 
değiştirdiğini, aşılama başlamış olsa da salgının sona ermediğini 
belirtti. Deniz konuşmasına şöyle devam etti: ‘Mart-2020’den beri 
yaşamakta olduğumuz koşullar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
yapısal sorunlarını yeniden ve acımasız bir şekilde gözler önüne 
sermiştir. KKTC’de egemen olan kamu ağırlıklı yapı, salgının etkisi 
ile çok zor günler geçiren özel sektör çalışanlarını ve işletmeleri 
korumakta çok ama çok yetersiz kalmıştır. Siyasi hayata egemen 
olan popülizm, bu zor koşullarda bile terk edilmemiş, siyasilerin 
gündeminde sadece ve sadece “kamu görevlililerinin maaş ve 
özlük haklarını ödeme” olmuştur. Bu süreçte yaşanan 
Cumhurbaşkanlığı seçimleri, kurultay ve hükümet değişimleri de 
bu süreci salgın yokmuş gibi körüklemiş, KKTC’nin özel sektörden 
kaynak çekerek kamu sektörünü yaşatmak üzerine kurulu bir yapı 
olduğunu hepimizin gözlerine sokarcasına bir kez daha 
göstermiştir.’ 
Deniz, salgının başlamasından bu yana geçen 18 aylık süre içinde 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, salgından etkilenen sektörlerimizin, bu 
sektörlerde çalışan emekçilerimizin ve bu sektörlerde faaliyet 
gösteren işletmelerimizin korunması için çalışmıştır ve 
çalışmaktadır derken, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın salgın 
sürecindeki önceliğinin “çalışanların ve özel sektör işletmelerinin 
korunması” olduğunu genel bir yaklaşım olarak daima dikkate 
aldıklarını belirtti. Oda Başkanı Turgay Deniz, değişen salgın 
koşullarına denk düşecek öneriler geliştirerek hükümete yön 
vermeye çalıştıklarını, bu çabalarının sadece işletmeleri değil, aynı 
zamanda çalışan insanları da koruyucu olacağına inanıp 
mücadelelelerini kararlıkla sürdürdüklerini belirtti. 

 

Deniz, Oda’nın ayrıca; 
• Salgın döneminde online satışlar yapılmasını sağlayacak 
düzenlemeler yapılması 
• Çek bekleme sürelerilerinin yeniden düzenlenmesi 
• Temaslı olan çalışnalar karantina ödeneği verilmesinin 
sağlanması 
• Yeşilhat ticaretinin temassız olarak sürdürülebilmesi 
• Kara kapılarından geçişlerin sağlık önlemlerine uygun olarak 
düzenlenmesi ve başlatılması 
• İş yerlerinin açılmasını sağlayacak sağlık önlemlerinin teknik 
olarak belirlenmesi, kontrol listelerinin oluşturulması ve gerekli 
önlemlerin alınması için yoğun çaba sarf etmiş, salgın önlemleri ve 
düzenlemeleri üyelerimiz ile en iyi şekilde paylaşıldığını belirtti. 
Deniz, bunların yanısıra, pandemi  ile mücadelede düzenlenen 
kampanyalar ile Devlet, neye ihtiyaç hissediyorsa o ihtiyaçların 
temini için katkıda bulunmaya çalıştıklarını,  test kitleri, cihazlar ve  
devlet okullarının uzaktan eğitim yapabilmesine destek olmak 
amacıyla tablet alımları bunlardan sadece bazıları olduğunu 
belirtti. Aşılama için tarafımızdan da yoğun gayretler sarfedilmiş 
olmasına karşın, hala daha aşılama oranının yeterli seviyeye 
ulaşamamış olmasını görmek bizim için de üzücüdür. Son günlerde 
bu konuda alınan önlemler konusunda da bir karmaşa 
yaşanmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun aldığı son karar ile çalışanların 
PCR testlerinin bile ücretli yapılmak istenmesi, bu karmaşanın çok 
güzel bir örneğini teşkil etmektedir.  
Deniz, ‘KKTC devletinin zayıflıklarının ortadan kaldırılması için ciddi 
bir reform sürecine girmemiz gerekiyor. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
yıllardan beri bu ihtiyacı dile getirmektedir. Salgın ortamında bu 
sorunu gündeme getirmek ne kadar mümkündür bilemiyorum 
ama şimdi değilse bile salgının etkilerini atlatır atlatmaz bu sorunla 
ilgilenmek sadece bizim değil, bütün toplumsal güçlerin önceliği 
olmak zorundadır. Odamız bütünlüklü bir ekonomik anlayışla 3 
yıllık Orta Vadeli bir Program hazırlamaktadır ve en kısa sürede 
bunu kamuoyu ile paylaşacaktır.’ diyerek sözlerini ‘bütün bu 
faaliyetleri iş hayatlarından veya özel yaşamlarından fedakarlık 
yaparak sürdüren arkadaşlarımıza, yönetim kurulu, oda meclisi ve 
komitelerde görev alan üyelerimize, bize profesyonel destek 
sağlarken fedakarca ve çoğu zaman mesai kavramına bağlı 
kalmadan çalışan oda personelimize huzurunuzda teşekkür etmek 
istiyorum.’cümleleriyle tamamladı. 
Oda Başkanı’nın konuşması ardından önceden kaydedilen protokol 
konuşmaları gösterildi 
. Protokol konuşmaları kapsamında TDP Genel Başkanı Cemal 
Özyiğit, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Dursun 
Oğuz, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, 
Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan H. 
Ersan Saner ve Cumhurbaşkanı Ersin R. Tatar Genel Kurul’a hitap 
etti. 
Genel Kurul toplantısı, 57’nci Dönem Faaliyet Raporu ve 57.’nci 
Dönem Mali Rapor’nun takdim edilerek aklanması ile devam 
etti.Oda murakıbı olarak belirtilen süre içerisinde başvuru yapan 
tek şirket olan  D. K. Deniz & Co. tayin edildi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 58. Olağan Genel Kurulu dilek ve 
temenniler ile sona erdi. 
 


