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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

EYLÜL 2021 
 
 

Ekonomik Paydaşlar ile Toplantı yapıldı 
 

Önceki toplantıda Turgay Deniz, alınan ve hükümet ile görüşülen sigorta prim desteği kararları ile ilgili kısa 
bilgi verdi. Pandemi döneminde açık olan iş yerlerinin kapsam dışı kalacağını, kapalı olan yerlere destek 
verilmesini önerdiklerini dile getirdi. Deniz’in ardından söz alan KTSO Genel Sekreteri Doğa Dönmezer, 
üyelerinin çoğunluğunun sigorta prim desteğinden yararlanamayacağını aktardı. KTSO Başkanı Ali 
Kamacıoğlu da söz alarak adaletten yana olduğunu, mevcut ö neride üyelerinin çoğunluğunun 
yararlanamayacagını ve destek oranı azaltılarak daha çok kurumun yararlanabileceğini belirtti. Esnaf ve 
Zanaatkarlar Odası temsilcisi Hürrem Tulga, %50 oranın üyelerini kurtarmadığını en az %75 olması 
gerektiğini ifade etti. Toplantıda ekonomik örgütlerin konuya dair görüşleri değerlendirildi. 
 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri ve KKTC heyeti 
KTTO’yu Ziyaret etti 
 

 
 
3 Eylül 2021 tarihinde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri ve KKTC heyeti Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı olarak değerlendirmelerde bulunuldu. 
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AB Koordinasyon Merkezinde Toplantı 
gerçekleştirildi  
 

6 Eylül 2021 tarihinde Hellim’in Coğrafi İşaret Tescili ile ilgili 
gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven ve Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu katıldı. 
Toplantıda Hellim Koordinasyon Kurulu’nun toplanmasının 
Başbakanlık’a önerilmesi ve bu toplantıda hafta içerisinde ülkeye 
gelecek olan AB Misyon ekibi ile yapılacak görüşmelerle ilgili ön 
değerlendirme yapılması kararlaştırılmıştır. 
 

Başbakanlık’ta Gerçekleşen Hellim 
Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılım 
sağlandı 
 

7 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen Toplantıda, Hellim’de gelinen 
son gelişmeler üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Başbakanlık 
Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya Oda 
Başkanı Turgay Deniz, KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven ile Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu katıldı.  
 

Avrupa Reform Genel Müdürlüğü Müdür 
Yardımcısı Kjartan Bjornsson ve heyeti 
KTTO’yu Ziyaret etti 
 

 
 

7 Eylül 2021 tarihinde; Avrupa Komisyonu Reform Genel 
Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek Birimi 
Başkanı Kjartan Björnsson heyeti ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nı ziyaret etti. Hellim’in Avrupa Birliği’nde Menşe Korumalı 
Ürün olarak tescili sürecinin değerlendirildiği ziyarette Oda 
Başkanı Turgay Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven, Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu, İş Geliştirme 
Uzmanı Alara Ataç ve Üye Hizmetleri Görevlisi Şeniz Avcıoğlu eşlik 
etti. 
 

 

2021 2. Çeyrek Ekonomi Bülteni kamuoyu ile 
paylaşıldı 

 

8 Eylül 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) “2021 2. 
Çeyrek Ekonomi Bülteni”ni kamuoyu ile paylaştı. KTTO Başkanı 
Turgay Deniz, “2021 2. Çeyrek Bülteni’nin Nisan, Mayıs, Haziran 
aylarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak “KKTC ekonomisinin 
bir fotoğrafını çektiğini” kaydetti. KTTO tarafından, Digi Veri 
Araştırma Merkezi'nin işbirliğiyle hazırlanan bültende, küresel 
ekonomi, KKTC, Türkiye ve GKRY’deki makroekonomik 
gelişmelere yer verildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay 
Konferans Salonu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 
KTTO Başkanı Deniz, Oda tarafından hazırlanan Ekonomi 
Bülteninin dördüncü sayısını kamuoyu ile paylaşmak için bu 
toplantıyı düzenlediklerini belirtti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak 
ekonomik verilerin izlenmesi konusuna büyük önem verdiklerini 
ifade eden Deniz, bu sayede kısa ve orta vadede ülke ekonomisini 
iyileştirmek için hangi alanlara yoğunlaşılması gerektiği 
konusunda daha kolay politika önerileri geliştirebileceklerine 
inandıklarını söyledi. Deniz, 2021 2. Çeyrek için hazırlanan 
Ekonomi Bülteninin yedi ana başlıktan oluştuğunu belirtti.  
KÜRESEL EKONOMİ  
Bülteninin içeriğinden de bahseden Deniz, şunları kaydetti: 
‘Küresel ölçekte şiddetli bir şekilde hissedilen eko sağlık kriziyle 
geçen bir yılın ardından, küresel ekonomi nihayet Kovid 19 
salgınının en kötü evrelerinden çıkmaya başlamıştır. Dünya 
genelinde krizin şiddetini azaltmayı hedefleyen hızlı politika 
tepkileri muhtemel daha kötü sonuçları önlemiştir. Uluslararası 
kuruluşlar da küresel büyüme tahminlerinde salgının ilk 
evrelerine göre daha güçlü bir toparlanma olacağına yönelik 
beklentilerini ortaya koymuştur. OECD, IMF ve Dünya Bankası 
yayımladıkları son raporlarda 2021 yılında küresel büyümenin 
sırasıyla %5,8, %6 ve %5,6 olacağını tahmin etmiştir. Ancak geçen 
bu sürede sosyal ve ekonomik zorluklar artmış, milyonlarca insan 
işsiz kalmıştır. Şüphesiz ki gelecek, önemli zorlukları beraberinde 
getirmektedir. Salgının halen devam etmesi ve yeni varyantların 
ortaya çıkmasıyla oluşabilecek dalgalanmalar önemli risk 
oluşturmaktadır. Bu dönemde aşının ulaşılabilirliğinde zorluk 
yaşayan, sınırlı politika desteği sağlayan ve başta turizm olmak 
üzere hizmet sektörüne bağımlılığı yüksek olan ülke 
ekonomilerinin olumsuz ayrışacağı tahmin edilmektedir. Salgınla 
birlikte artan dijitalleşme ve otomasyon işgücünün sektörler 
arasında yeniden tahsisini gerektirecektir.’  
“YELKENLERI AYARLAMA PROGRAMI”  
KTTO Başkanı Turgay Deniz, ‘Yaşanacak dalgalanmalara karşı 
rotayı doğru belirlemek bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da önemlidir. KKTC’de yürütülen aşılama çalışmalarının etkisiyle 
ekonomik canlanmanın 2021’de hız kazanacağı 
değerlendirilmektedir. Salgının neden olduğu dalgalanmalara 
karşı doğru bir rota belirlemek için yapısal tedbirlerle birlikte 
hanehalkı ve işletmelere yönelik destek paketlerinin etkin ve 
verimli bir şekilde planlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
bağlamda orta ve uzun vadeli bir planlamanın yapılması 
önümüzdeki sürece ışık tutacak bir imkân sağlayacaktır. 
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KTTO Orman Arazisi yerinin belirlenmesi ile 
ilgili Tepebaşı’ndaki Ormanlık alan ziyaret 
edilerek Orman Dairesi Müdürü Cemil 
Karzaoğlu ile görüşüldü 
 

    
 

KTTO Anı Ormanı projesinin yer alacağı araziyi görmek üzere 
Tepebaşı bölgesine ziyarette bulunulmuştur. 
Arazide KTTO heyetine Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu 
ve ekibi eşlik etmiştir. Tepebaşı bölgesinde yol üzerinde 
bulunması planlanan anı ormanında 4500-5000 adet civarı fidan 
dikimi için 3 hektarlık bir alana gerekli olacağı bilgisi 
aktarılmıştır. Anı ormanı oluşturmak isteyen kurumların Orman 
Dairesi ile protokol imzalayarak bazı yükümlülükleri kabul 
ettiğini bu kapsamda fidan dikimi, söz konusu bölgenin 
tellenmesi (yaklaşık 20 dönüm) fidanların doğada kendi kendine 
yaşayacak kadar büyümesine kadar (5 senelik ) bakımı ve 
sulanması gibi yükümlülüklerin Ticaret Odası’na ait olacağı, 
fidan temini, arazinin sürülmesi, yangın tedbirlerinin alınması 
gibi sorumlulukların da Orman Dairesi’ne ait olacağı 
belirtilmiştir. Orman Dairesi Müdürü tarafından alanda selvi ve 
çam ağaçlarının dikileceği söylenmiştir. 
Bölgenin yol boyunca 300 metre uzunluğunda ve 100 metre 
derinliğinde olabileceği ve anı ormanının başlangıç ve bitiş 
noktasına emniyet şeridi dışında 2 metreye 1 metre ölçülerinde 
KTTO ve Orman Dairesi’nin de logolarının bulunduğu ahşap 
levhalar bulunacağı bilgisi de verildi. 
 

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

KTTO Başkanı Turgay Deniz, 9 Eylül 2021’de Ali Haluk Yerli’nin 
sunduğu ‘Sabah Sabah’ programının konuğu oldu. Turgay Deniz 
okulların açılmasına çok özen göstermemiz gerektiğini ve 
okulların kademeli olarak açılması gerektiğini belirtti. Okulları 
ayni gün ve ayni saatte açılması kararı hem öğrenci hem 
velilerin okullara yığılmasını sağlar. Fakat hükümetin 
kendilerinin yaptıkları tüm önerileri dinlemediklerini 
kendilerinin seçilmiş kişi olarak karar verebileceklerini açıkça 
belirttiklerini söyledi.  
‘Sırf açmak için mi açıyoruz?’ bunu da hükümete soruyoruz 
diyen Deniz , yaptıkları önerilerin dikkete alınmadığını ve bunun 
da sonucunda yine bir kaos olacağını belirtti. 
 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası bu ihtiyacın karşılanmasına katkıda 
bulunmak amacıyla önümüzdeki günlerde “Yelkenleri Ayarlama 
Programı” adı altında 3 yıllık bir orta vadeli program önerisini 
kamuoyu ile paylaşacaktır.’ diyerek DPÖ tahminlerine göre 2020 
yılı sonunda %11,04 civarında küçüleceği öngörülen KKTC 
ekonomisi, İstatistik Kurumu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı 
verilere göre 2020 yılında %16,2 küçüldüğünü de belirtti. KKTC’de 
işsizlik oranının da 2020 yılında 9 yıl sonra ilk defa %10,1 ile çift 
hanelere çıktığını belirten Deniz, pandeminin istihdam yapılarında 
dijitalleşme ve uzaktan çalışmaya bağlı yol açtığı değişiklik 
önümüzdeki süreçte hassasiyetle izlenmesi gereken bir durum 
haline geldiğini de sözlerine ekledi.  
POLİTİKA ÖNERİLERİ  
2021 2. Çeyrekte Oda tarafından gündeme getirilen ve bültende 
yer verilen politika önerilerinden bazılarını dile getiren Deniz, 
şunları kaydetti:  
1. Salgın ortamında istihdamın korunmasına yardımcı olmak 
amacıyla uygulamaya giren sosyal sigorta işveren prim desteğinin, 
yeni asgari ücretin yürürlüğe gireceği tarih itibariyle 6 ay süreyle 
devam ettirilmesi.  
2. Aşılama oranının %70 olması halinde ülkeye giriş koşullarını 
yumuşatacağımız aşikârdır. Dolayısıyla, aşılanmanın teşvik 
edilmesine yönelik aşısız olanlara sıkı kurallar uygulanmalıdır. Bu 
bağlamda; turizm sektörünün geri kazanılması, yükseköğretim 
öğrencilerinin adaya getirilerek yüz yüze eğitime geçilmesi, gayri 
menkul ve diğer yatırımcıların gelişi ve böylece dış talebin canlı 
tutulması hedefine yönelik olarak;  
• Ülkeye giriş koşullarında Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve 
Malta gibi bölge ekonomileri ile benzer açılış uygulamalarının 
hayata geçirilmesi,  
• Tarifeli sefer sayılarının artırılmasının sağlanması,  
• Öğrenci Dostu Ada Projesinin bütün sektörlerin desteğiyle 
yaygınlaştırılması ve tanıtımı sağlanması. Mali kaynak 
gerektirmeyen bu önlemler; KKTC ekonomisinin diğer tüm 
sektörlerine; tarıma, sanayiye ve ticarete yayılma etkisi yaratacak, 
çok ihtiyaç duyulan iç ve dış talebi canlandıracak ve salgının kamu 
maliyesi üzerindeki yükünü hafifletecektir. 3. Aşılanmanın teşvik 
edilmesine yönelik aşısız olanlara sıkı kurallar uygulanması. 
Ekonomik bültenin sunumu soru ve cevapların ardından sona erdi. 
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KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, 
BRT’nin konuğu oldu 
 

10 Eylül 2021 tarihinde; Sonay Orbay tarafından sunulan 45+ 
programına konuk olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, KKTC ekonomisinin durumunu değerlendirdi. 2019 ‘u 
yakalamanın çok zor olacağını belirten Deniz, son iki yılda kamu 
bütçesinin devamlı olarak açık vermekte olduğunu ve bunun 
giderek de çoğaldığını belirtti. Başkan Deniz ekonominin canlaması 
içinadaya giriş koşullarının yumaşaması gerektiğini belirtirken, çok 
sert tedbirlerin olduğunu ama içteki uyum ve denetimlerin ayni 
oranda yapılmadığını belirtti. Başkan Deniz, aşılamanın da bu işin 
kildi olduğunu söyledi. Toplumu aşılamanın önemine vurgu 
yaparak, açılımın kuralsız olarak gerçekleşmesinin buna bağlı 
olduğunu belirtti. 

Garanti Bankası Yöneticisi Sadun Çağlar, 
KTTO’yu Ziyaret etti 
 

 
 

13 Eylül 2021 tarihinde; Garanti Bankası yöneticisi Sadun Çağlar, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyarette 
bulunarak görüş alışverişinde bulundu. 
 

İngiliz Yüksek Komiserliği Birinci Sekreterlik 
görevine atanan Luke Gibbon ile görüşme 
gerçekleştirildi 
 

16 Eylül 2021 tarihinde; Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven’in katıldığı görüşmede Hellim’in AB’de PDO tescili ve 
ticareti ile ilgili sorun ve beklentiler İngiliz muhatabımıza aktarılmış 
destek talebinde bulunulmuştur. Yine aynı konuda devamla 
Hellim’in Brexit sonrası İngiltere’ye ticaretinin de önünün açılması 
için değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bununla birlikte Hellim 
dışında da ihraç ürünlerimizin İngiltere pazarına girişinin temini 
için gerekli sağlık ve hijyen denetimlerinin yapılmasına yönelik 
Odamızın alternatif düşüncelerimiz tekrardan paylaşılmış ve 
konunun ileriye götürülmesi için merkez teşkilatı ile istişarede 
bulunmamız için yardımda bulunmaları talep edilmiştir. Asya 
Bebek konusunda kendilerine iletilen yazımızla ilgili olarak da 
Yüksek Komiser’in yazılı olarak geri dönüş beklendiği 
hatırlatılmıştır. 

 

KTTO Fransız Büyükelçiliği Baş Katibi ve 
Ekonomi Danışmanı ile görüşme gerçekleştirdi 
 

17 Eylül 2021 tarihinde; Fransız Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Kilian 
Vivien ve Ekonomi Danışmanı Atene Pialla ile gerçekleştirilen 
görüşmeye Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven katılmıştır. 
Görüşmede Hellim’in PDO süreci ve Yeşil Hat üzerinden ticaretine 
ilişkin yaşanan sıkıntılar aktarılmış ve bu sorunların aşılması için 
Avrupa Komisyonu ve Bureau Veritas nezdinde girişimlerde 
bulunmaları muhatabımızdan talep edilmiştir. Hellim konusunda 
özetle PDO denetleme mekanizmasının kurulması için Bureau 
Veritas’ın Odamız ile bir an önce iletişime geçmesi ve Yeşil Hat 
ticaretini mümkün kılacak hijyen ve sağlık denetimleri için 
atanması beklenen denetleme kuruluşunun bir an önce atanması 
gerekliliği muhatabımıza aktarılmıştır. 
Covid-19 salgınının ülkemizdeki seyri ile alakalı bilgi verilmiş ve 
ekonomik durum ile alakalı sorunlar ve beklentilerimiz 
aktarılmıştır. 
Görüşmede görevine yeni atanan Ekonomi Danışmanı ile de 
tanışılmış ve ileriki işbirlikleri için kurulan kontağın sürdürülmesi 
konusunda mutabık kalınmıştır. 
 

YHT Kapsamında Domates Geçişi hakkında 
Toplantı gerçekleştirildi 
 

22 Eylül 2021 tarihinde; Domates üreticisi ve YHT kapsamında 
ülkede bulunan AB tarafından görevlendirilen uzman ile birlikte 
domatesin Güney Kıbrıs'a satılması için gerekli koşullar ve şartlar 
hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıya Ticaret 
Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu katıldı. 
 

Dünya Bankası Uzmanları, KTTO’yu Ziyaret etti 
 

23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen toplantıda, son dönemki 
ekonomik gelişmeler ve Oda’nın bakış açısı hakkında yetkililere 
bilgi verildi. Ayrıca, Oda’nın mevcut çalışmaları ve öncelikleri 
hakkında da görüş paylaşıldı. Toplantıya Dünya Bankası 
Uzmanlarından Mollaoğlu, İzge Arısal ve Merthan Hamit katıldı. 
KTTO’dan Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Ticaret Geliştirme 
Uzmanı Nilay Onbaşı Üresin ve Ekonomi Uzmanı Gözde Erkanat 
katıldı. 
 

İsveç Büyükelçiliği Misyon Yardımcısı Bengt 
Baedecke Ziyaret edildi 
 

24 Eylül 2021 tarihinde; Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven tarafından gerçekleştirilen ziyarette, görevine yeni 
başlayan Misyon Yardımcısı’na Oda ve faaliyetleri tanıtıldı ve 
Oda’nın belirli konulardaki görüş ve beklentileri aktarıldı. 
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Oda, KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve 
Sağlık İşleri Komitesi Toplantısına katıldı 
 

28 Eylül 2021 tarihinde; KKTC Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve 
Sağlık İşleri Komitesi Toplantısı'nda Belediyeler Yasa Tasarısı 
görüşüldü. Toplantıda İçişleri Bakanlığı temsilcileri, Vergi Dairesi 
Temsilcileri, Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını temsilen 
Ticaret Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen, Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
ve daha önceleri davetli olmayan Hayvancılar Birliği, Çiftçiler Birliği 
ve Casinocular Birliği katılım sağlamıştır. Söz konusu toplantılar 
hayvancılar, çiftçiler ve kasinocular üzerine uygulanacak ek vergiler 
hakkında tartışma gerçekleşti. Bahsekonu birlikler vergilere yönelik 
itirazlarda bulundu. İki saat süren toplantı sonucu ilgili tarafların 
bir araya gelerek ortak bir fikirde anlaşmasına karar verilmiştir. 
İlgili tarafların vergiler konusunda anlaşmaya varmasının ardından 
komite yeniden toplanmaya karar verdi. 
 

Dünya Bankası Yetkilileri, KTTO’yu Ziyaret etti 
 

   
 

29 Eylül 2021 tarihinde; Dünya Bankası Güney Avrupa Programı 
Yöneticisi Goran Tinjic beraberindeki heyetle Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay Deniz ile görüştü. 
Ekonomik Analiz Programı'nın değerlendirildiği görüşmede Oda 
Başkanı Deniz’e Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Ticaret Geliştirme 
Uzmanı Nilay Onbaşı Üresin ve Ekonomi Uzmanı Gözde Erkanat 
eşlik etti. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Yaşlı Hakları ve Ruh 
Sağlığı Derneği’nin Ödül Törenine katılım 
gösterdi 

          
 

 

 

İspanya Lefkoşa Büyükelçisi Alvaro Castillo 
Aquilar, Oda’yı Ziyaret etti 
 

  
 

29 Eylül 2021 tarihinde; İspanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Alvaro 
Castillo-Aguilar Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda 
Başkanı Turgay Deniz ile görüştü. Güncel ekonomik konuların 
değerlendirildiği görüşmede Hellim’in PDO Tescili ile alakalı 
Oda’nın ve Kıbrıslı Türk üreticilerin Avrupa Komisyonu’ndan 
beklentileri de aktarıldı. Görüşmede Oda Başkanı Deniz’e Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 
 

KTTO, Avrupa Komisyonu DG Reform 
Koordinasyon, Doğal Kaynaklar ve Yardım 
Programı Direktörü Direktörü Judit Rozsa ve 
Kıbrıs Çözüm Destek Ofisi Birimi Başkanı 
Kjartan Bjornsson ile Akşam yemeğine katıldı 
 

30 Eylül 2021 tarihinde; Oda Başkanı Turgay Deniz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Omaç Cin ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven’in katıldığı yemekte Hellim’in PDO tescili ve Yeşil Hat’tan 
ticareti konularında karşılıklı görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu. 
 
 


