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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

NİSAN 2020 

 

Mustafa Güner’in vefatıyla ilgili görsel paylaşıldı – 3 Nisan 2020 

 

 

Seyfi Akdeniz’in vefatı için baş sağlığı mesajı yayınlandı – 7 Nisan 2020 
 

 

 
 
 
Oda Başkanımız 
Turgay Deniz, çok 
saydıa programa 
konuk oldu 
 
 
Sağlık ekipmanlarının 
yetkililere teslim 
edilmesiyle ilgili 
basına açıklama 
yapıldı 
 
 
Gümrüklerde banka 
onaylı çek talebi ile 
ilgili basın açıklaması 
yapıldı 
 
 
Başbakan’a Poliçeler 
Yasası Hakkında Yasa 
Gücünde 
Kararname’ye ilişkin 
değerlendirme ve 
öneri yazısı 
gönderildi 
 
 
Başbakan’a 
Ekonomik ve Mali 
Kriz Koordinasyon 
Merkezi 
oluşturulmasına 
ilişkin öneri yazısı 
gönderildi 
 
 
Maliye Bakanı’na 
KDV ödemeleriyle 
ilgili öneri yazısı 
gönderildi  
 
Başbakan’a ve 
Başbakan Yardımcısı 
ve Dışişleri Bakanı’na 
faaliyete başlayacak 
sektörlerin 
belirlenmesine ilişkin 
değerlendirme ve 
öneri yazısı 
gönderildi 
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Oda Başkanımız Turgay Deniz, Genç TV’ye 
program konuğu oldu 

 

 
 
8 Nisan 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz,  iş dünyasının karşılaştığı zorlukları değerlendirdi. 
Mağdur olan işletmelerin korunması gerektiğini ve hesabı müsait 
olan işletme sahiplerinin de çeklerini ödemesi gerektiğini belirten 
Deniz, gümrüklerde istenen banka onaylı çek talebi konusuna 
işaret etti. Deniz, turizm, yükseköğretim sektörlerinin darbe aldığı 
bir dönemde hükümetin iç borçlanmaya gitmesi gerektiğini 
belirtti. 
 

Sağlık ekipmanlarının yetkililere teslim 
edilmesiyle ilgili basına açıklama yapıldı 
 
8 Nisan 2020 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kendi bütçesinden ayırdığı ve iş 
insanlarının katkıları ile güçlendirdiği kaynak ile sağlanan sağlık 
ekipmanları devlet yetkililerine teslim edildi. 
Oda’nın girişimleri ve sağladığı kaynak ile satın alınan 600 adet 
PCR test kiti, 20 adet hastabaşı invazivli monitör ve 2500 adet hızlı 
test kiti Lefkoşa’da Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından ayrılan ve iş insanlarımızın 
desteği ile güçlendirilen kaynaktan geriye kalan kaynak da Sağlık 
Bakanlığı ile istişare içinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanın 
alımında kullanılacaktır. 
COVID-19 virüsüne karşı yürütülen mücadele kapsamında Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası tarafından oluşturulan kaynağa aşağıdaki hesap 
numaraları aracılığıyla destek olunabilir. 
Türkiye İş Bankası Hesap Numarası: 6801-0275674 
IBAN: TR43 0006 4000 0016 8010 2756 74 
Limasol Türk Kooperatif Bankası Hesap Numarası: 10-304-
0003324510 
UBAN: 75123029100103040003324510 

 

 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kanal T’ye 
program konuğu oldu 

 

 
 

9 Nisan 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, ekonomik anlamda sağlıklı hareket edilmesi için bütçe 
düzenlemesinin yapılması yerine kaynak yaratılması gerektiğini 
vurguladı. Deniz, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, devletin 
sektör ayrımı yapmaksızın iç borçlanma yoluyla kaynak yaratması 
gerektiğini söyledi. Çek takas konusunda yaşanan sıkıntıları 
değerlendiren Deniz, hükümetin bir an önce özel sektör 
temsilcileriyle birlikte Ekonomik ve Mali Kriz Koordinasyon 
Merkezi oluşturması gerektiğini belirtti. 
 

Gümrüklerde banka onaylı çek talebi ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı 
 
10 Nisan 2020 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 
Covid-19 salgını tehlikesine karşı alınan önlemler ekonomik 
yaşamı durgunluğa itmiş; buna karşın halkımızın temel 
ihtiyaçlarının karşılanması görevini üstlenen işletmelerin 
çalışmalarını zorunlu hale getirmiş ve zorlaştırmıştır. Bu arada 
hükümet, takasa sunulan ve ilgili hesaplarda karşılığı olmayan 
çeklerin yeniden takasa sunulması süresini 15 iş gününden 90 
güne çıkarmış ve bu kararı ile piyasadaki bazı aktörleri 
rahatlatırken nakit akışında önemli bazı sorunlara neden 
olmuştur. Piyasamız bu zorluklarla mücadele ederken, KKTC 
halkının başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamakla 
görevli şirketlerin ithalat işlemleri sırasında Gümrük Müdürlüğü’ne 
yapacakları ödemeler için banka onaylı ‘good for payment’ nitelikli 
çeklerin talep edilmesi ise büyük bir çelişkidir ve kabul edilmesi 
mümkün değildir. Devlet alacakları zaten önceliklidir ve devlete 
verilen bir çekin karşılıksız kalması, ilgili işletme veya kişinin ticari 
hayatının sona ermesi ile eş anlamlıdır. Durum bu olduğu halde, 
devletin ticari faaliyetleri zorlaştırıcı bu uygulaması çok zamansız 
olmuştur ve derhal geri alınmalıdır. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 



3 

 

 

İş dünyasına çağrı için ilan verildi 
 
10 Nisan 2020 tarihinde; Kıbrıs, Diyalog, Haber Kıbrıs ve Kıbrıs 
Postası gazetelerine ilan olarak gönderilen çağrı aşağıdaki gibidir; 
 
Covid-19 salgını tehlikesine karşı alınan önlemler yurttaşlarımızın 
evlerinde kalmalarını gerektirmektedir. Yaşamsal bir öneme sahip 
olan bu uygulamanın ekonomik aktiviteleri büyük ölçüde durma 
noktasına getirdiği de hepimizin malumudur. Bu durgunluk 
ortamında, açık veya kapalı bütün işletmelerimizin geçmiş 
taahhütlerine sadık kalmaları ise bu durgunluğun en az zarar ile 
atlatılabilmesi için bir zorunluluktur. 
Hükümetin takasa sunulan ve ilgili hesaplarda karşılığı olmayan 
çeklerin yeniden takasa sunulması süresini 15 iş gününden 90 
güne çıkarması, bazı kişilere bunu istismar etme ve ödeyebilecek 
durumda oldukları çeklerini bile ödememe ve bu ödemeyi en 
azından 90 gün daha erteletme olanağı sağlamıştır. Unutmamak 
gerekir ki, hükümetin aldığı bu karar, iş yeri kapatma nedeniyle 
mali durumu müsait olmayan ticari kurumları ve onların 
direktörlerini korumayı amaçlamaktadır. Bu karar, mali durumu 
uygun olan işletmelerin günü gelen ödemelerini yapmamaları için 
bir araç olarak görülmemelidir. Bu ödemelerin yapılmasının, 
Covid-19 mücadelesi nedeniyle durgunluğa itilmiş olan 
ekonomimizin çarklarının yavaş da olsa dönmesini sağlayacağını 
unutmamamız gerekir. 
Ticari ahlak ilkeleri, bu zor günlerde bizi ayakta tutacak en önemli 
erdemimizdir. Bu erdeme sahip olduğumuz oranda ayakta 
kalabilecek ve Covid-19 mücadelesinden başarı ile çıkabileceğiz. 
Bu zor günlerin atlatılmasında gösterilen mücadeleye katkı koyan 
tüm meslektaşlarıma teşekkür eder, saygılar sunarım. 
Turgay DENİZ 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 

Başbakan’a Poliçeler Yasası Hakkında Yasa 
Gücünde Kararname’ye ilişkin değerlendirme 
ve öneri yazısı gönderildi 
 
10 Nisan 2020 tarihinde; Başbakan Ersin Tatar’a gönderilen yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 
Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zor 
günlerden geçmekteyiz. Koronavirüs salgınının ne kadar süreceği 
belli olmamakla birlikte, bütün ekonomide zincirleme bir daralma 
yaşanmasına ve ekonomik durgunluğa yol açacağı aşikaradır. 
Kapalı olan işletmeler mal ve hizmet satışı yapamamakta, açık 
olanlar ise en az personelle sadece temel ihtiyaçların karşılanması 
için çok kısıtlı şekilde faaliyette bulunmaktadır. Yeterince satış 
yapılamadığı için, mal alımı ve tedariğinde ciddi azalmalar ve 
tedarik zincirinde aksamalar olurken, alacakların tahsil 
edilmesinde yaşanan sıkıntıların da etkisiyle nakit akışı da her 
geçen gün bozulmaktadır. Salgının ekonomik anlamda yarattığı 
tahribatları asgariye indirebilmek için işletmelerin nakit akışında 
yaşanan sıkışıklığı giderecek ve istihdamın korunmasını sağlayacak 
önlemler hayati önem arz etmektedir. 

 

Odamız, 31 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Poliçeler 
Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname’yi alacakların tahsilinde 
önemli bir ödeme aracı olan çekin ticari hayattaki itibarını 
zedeleyen ve ödeme aracı olma özelliğini bozan bir düzenleme 
olarak değerlendirmektedir. Bu kararname ile ülkenin temel 
ihtiyaçlarını karşılayan tedarikçiler başta olmak üzere piyasaya 
vadeli satış yapan firmaların alacak vadeleri 90 gün daha 
uzatılmıştır. Bu durumda, çeklerin tahsil edilmesini bekleyen 
firmalar nakit sıkıntına girecek, ithalat yapmada ve mal tedarik 
etmede zorlanacaklardır. Ayrıca, gerek bu süreçte gerekse 
normalleşmeye başlandığında vadeli ödeme yerine peşin ödeme 
talep edilecektir. Bu durumda zaten daralan piyasa daha da 
daralacak, kapasite düşecek, işsizlik artacak ve ekonomik aktivite 
gerileyecektir. Bu uygulamanın diğer bir sakıncası ise haksız veya 
kötü bir şekilde kullanılmaya müsait olmasıdır. Gerçekte zor 
durumdaki kişi ve işletmeleri rahatlatmak için alınan bu karar, 
ödeme gücü olan, çalışmaya devam eden ve limiti müsait olanların 
da yükümlülüğünü yerine getirmekten kaçınmalarına ve dolayısı ile 
piyasadaki para dolaşımının azalmasına, telafisi olmayacak 
suistimal ve adaletsizliklere neden olmaya başlamıştır. Yürürlükte 
olan bu düzenlemenin; çekin ödeme aracı olma özelliğini 
koruyacak, tedarik zincirini ve nakit akışını bozmayacak ve 
suistimallere sebebiyet vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. Odamızın bu konudaki önerileri aşağıda 
bilgilerinize arz edilmektedir. 
 

• Açık olan işletmelerin çekleri bu kararname kapsamının dışında 
bırakılmalıdır. 
• Yürürlükte olan kararnamede belli bir başlangıç ve bitiş tarihi 
olmalı, kararnamenin ne zaman yürürlükten kaldırılacağı da 
belirtilmelidir. 
• İade edilen çeklerin tekrar ibrazı 90 gün değil, 60 gün olarak 
değiştirilmelidir. 
• İade edilen çeklerin tekrar ibrazı, gerçekte karşılığı 
olmayan/hesabı ödeme için müsait olmayan çekler için olmalı, 
olası suistimaller mümkün olduğunca engellenmelidir. Şöyke ki; 

 

o 13 Mart 2020 ve öncesinde bankalara teminat olarak 
yatırılmış ileri tarihli çekler takasa gidip ödenmemesi 
durumunda krediyi kullanan müşteri teminat açığına 
düşürülüp hesaplarının bloke edilmesi engellenmeli ve 
ilgili çekler 60 gün sonrası keşide tarihi ile tekrar teminata 
kabul edilmesi yasa ile zorlanmalıdır. 

 

o Kararnamenin geçtiği tarihten itibaren, çekleri ödeme gücü 
olduğu halde, karanameyi suistimal ederek , keşide 
tarihinde çeklerini ödemeyen şahıs ve şirketlere caydırıcı 
ceza verilmelidir. 

 

• Kredi Paketine başvuru ve kullanım koşulları için süreçler 
hızlandırılmalı ve zorlayıcı şartlar getirilmelidir. 
 

o Başvuru süresi öne çekilmeli ve bir an önce başvuru 
yapmaya zorlayıcı olmalıdır. Örneğin çeki bozulmayan 
firma en geç bir hafta içinde bankasına kredi 
başvurusunda bulunmalı ve banka en geç bir hafta içinde 
bu başvuruyu neticelendirmelidir.  
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o KOBİ Destek Paketi ile kullandırılacak toplam 1 Milyar TL 
kredi tutarı, öncelikle yeterli bakiyesi olmadığı için çeki 
takastan geçmeyen şirketlere, karşılığı olmayan çeklerin, 
çeki elinde bulunduran şahıs ve şirketlere ödenmesi için 
zorunlu hale getirilmeli ve kullandırılmalıdır. 

o Kredi paketi tutarı artırılmalıdır. 
o Devletin sübvansiye ettiği faiz oranı 2 puan artırılmalıdır. 
o Kredi paketine başvuru yapmayan ve karşıksız çeklerini 

ödemeyen firmaların, KOBİ destek paketlerinden, 
istihdam destek paketlerinden ve erken ödeme teşviği 
niteliğinde olan vergi vb. İndirimlerinden 
faydalanmayacağı koşul olarak getirilmelidir. 

 

• Çek konusu sektörel olarak da değerlendirilmeli, gerekirse 
sektörel bazda finansal paketler hazırlanmalıdır. 
 

Yürürlükte olan bu yasa gücünde kararnameyle bir taraftan 
çeklerin tahsil edilmesini bekleyen firmaların alacakları 90 gün 
ertelenirken, diğer taraftan ithalat işlemleri için gümrüğe verilen 
çeklerde “good for payment” istenmesi kabul edilebilir ve adaletli 
bir uygulama değildir. Bu uygulamaya ivedilikle son verilmelidir. 
 

Başbakan’a Ekonomik ve Mali Kriz 
Koordinasyon Merkezi oluşturulmasına ilişkin 
değerlendirme ve öneri yazısı gönderildi 
 

10 Nisan 2020 tarihinde; Başbakan Ersin Tatar’a gönderilen yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu Covid-19 salgın tehlikesine karşı 
alınan önlemler ekonomik hayatı büyük ölçüde etkilemiştir. 
Hükümetimizin ekonomik daralmaya karşı insanlarımızı ve 
işletmelerimizi korumak amacıyla sürdürdüğü çalışmaları yakından 
takip eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, iş insanlarımızın görüşlerini de 
dikkate alarak hazırladığı önerilerini sizlerle paylaşmaya büyük 
önem vermektedir. Bu bağlamda hazırladığımız görüşlerimizi 
sizinle bir kez daha paylaşırken üzerinde çalışıldığını anladığımız 
2’nci Ekonomik Paket konusunda daha yakın işbirliği talebimizi 
iletmek isterim. 
Bu bağlamda, ekonomik kararların alınmasına ve uygulamanın 
izlenmesine yardımcı olacak bir Ekonomik ve Mali Kriz 
Koordinasyon Merkezi oluşturulması gerektiğini düşündüğümüzü 
ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın böyle bir merkezde aktif görev 
üstlenmeye hazır olduğunu sizlerle paylaşır, bu zor günlerde 
üstlendiğiniz görevinizde başarılar dileriz. Odamızın bu konudaki 
görüş ve önerileri ekte bilgilerinize arz edilmektedir. 
 

Ekonomik önlemlere ilişkin Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Görüş ve 
Önerileri  
 

Kira Konusu: 
 

Devlet Kurumlarına ve/veya Vakıflar İdaresine Ait Kira/İcar vb. İçin: 
• Devlet Kurumlarına ve/veya Vakıflar İdaresine ait kira/icar vb. 
Ödemeler, faizsiz/cezasız olarak 6 ay süreyle ertelenmelidir. 
Kapatılan işletmelerden bu sürelerde kira/icar bedeli talep 
edilmemelidir. 

 

Özel Kira Düzenlemeleri İçin: 
• Nisan ayı işyerleri ve konut kiralarının ödenmemesi sağlanmalı; 
bu bedellerin, mal sahiplerinin Temmuz 2020 – Mart 2021 
döneminde kira stopajı yatırmaması sağlanarak devlet tarafından 
finanse edilmesi sağlanmalıdır. 
• Mayıs ayı kiralarının kararnamede olduğu şekliyle, Haziran 2020 
– Kasım 2020 arasında eşit taksitle ödenmesi hükme 
bağlanmalıdır. 
 

Vergi Düzenlemeleri Konusu 
• 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. 
• Kapalı olan günlerde (14 Mart’tan itibaren) tüm vergi 
yükümlüklerinin ödenmemesi sağlanmalıdır. 
• Paye oranları, geçici bir süre için yarıya düşürülmelidir. 
• İşletmelerin kesinleşmiş KDV alacakları, diğer vergi alacaklarına 
mahsup edilmelidir. 
• Fiyat İstikrar Fonuna tabi gıda ve hijyen ürünlerinin fonları, geçici 
olarak kaldırılmalıdır. 
• Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi 
sağlanmalıdır. 
• Stopaj ve Fonlar düşürülerek 90 günlük vadeler ile ödenmesi 
sağlanmalıdır. 
 

Çekler Konusu: 
 

Poliçeler Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, 31 Mart 2020 
tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, 
yeterli bakiyesi olmadığı için çeki takastan geçmeyen şirketler için 
düşük faizli Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bir milyar Türk Lirası 
tutarında bir kredi paketi hazırlamıştır. Bu konudaki görüşlerimiz 
aşağıda sunulmaktadır. 
 

• Açık olan işletmelerin çekleri bu kararname kapsamının dışında 
bırakılmalıdır. 
• Yürürlükte olan kararnamede belli bir başlangıç ve bitiş tarihi 
olmalı, kararnamenin ne zaman yürürlükten kaldırılacağı da 
belirtilmelidir. 
• İade edilen çeklerin tekrar ibrazı 90 gün değil, 60 gün olarak 
değiştirilmelidir. 
• İade edilen çeklerin tekrar ibrazı, gerçekte karşılığı 
olmayan/hesabı ödeme için müsait olmayan çekler için olmalı, 
olası suistimaller mümkün olduğunca engellenmelidir. Şöyke ki; 
 

o 13 Mart 2020 ve öncesinde bankalara teminat olarak 
yatırılmış ileri tarihli çekler takasa gidip ödenmemesi 
durumunda krediyi kullanan müşterinin teminat açığına 
düşürülüp hesaplarının bloke edilmesi engellenmeli ve 
ilgili çeklerin 60 gün sonrası keşide tarihi ile tekrar 
teminata kabul edilmesi yasa ile zorlanmalıdır. 

o Kararnamenin geçtiği tarihten itibaren, çekleri ödeme gücü 
olduğu halde, karanameyi suistimal ederek keşide 
tarihinde çeklerini ödemeyen şahıs ve şirketlere caydırıcı 
ceza verilmelidir. 
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• Kredi Paketine başvuru ve kullanım koşulları için süreçler 
hızlandırılmalı ve zorlayıcı şartlar getirilmelidir. 

o Başvuru süresi öne çekilmeli ve bir an önce başvuru 
yapmaya zorlayıcı olmalıdır. Örneğin çeki bozulmayan 
firma en geç bir hafta içinde bankasına kredi 
başvurusunda bulunmalı ve banka en geç bir hafta içinde 
bu başvuruyu neticelendirmelidir. 

o KOBİ Destek Paketi ile kullandırılacak toplam 1 Milyar TL 
kredi, öncelikle yeterli bakiyesi olmadığı için çeki takastan 
geçmeyen şirketlere, karşılığı olmayan çeklerin, çeki 
elinde bulunduran şahıs ve şirketlere ödenmesi zorunlu 
olacak şekilde kullandırılmalıdır. 

o Kredi paketi tutarı artırılmalıdır. 
o Devletin sübvansiye ettiği faiz oranı 2 puan artırılmalıdır. 
o Kredi paketine başvuru yapmayan ve karşıksız çeklerini 

ödemeyen firmaların, KOBİ destek paketlerinden, 
istihdam destek paketlerinden ve erken ödeme teşviği 
niteliğinde olan vergi indirimlerinden faydalanmayacağı 
hükme bağlanmalıdır. 

 

• Çek konusu sektörel olarak da değerlendirilmeli ve sektörel 
bazda finansal paketler hazırlanmalıdır. 
 

Elektrik Maliyetleri Konusu: 
• 2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturalarının 
normal ödeme dönemi içinde ödenmemesi halinde elektrik 
faturasını ödemeyen tüm işletmelerin/kişilerin elektriğinin 
kesilmemesi ve ceza uygulanmaması sağlanmalıdır. 
• Elektrik tarifelerinin gün boyunca en düşük tarifeden 
ücretlendirilmelidir. 
• Enerji üzerindeki vergi yükü, petrol fiyatlarındaki düşüş de 
dikkate alınarak azaltılmalıdır. 
 

Ücret Desteği Konusu 
 

Ücret desteği, Sosyal Sigortalara kayıtlı tüm özel sektör 
çalışanlarını (3’ncü ülke vatandaşları da dahil), 
açık/kapalı işletme ayrımı yapılmaksızın kapsamalı, aylık 2,000 TL 
olarak düzenlenmeli ve kapalı bulunan günler dikkate alınacak 
şekilde Mart ayını da kapsamalıdır. 
 

Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı Primleri: 
 

• 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. 
• Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin ödenmesiyle ilgili 
süre; 14 Mart’tan beri kapalı olan işletmelerin nakit akışının 
durması nedeniyle Mart ayından kaynaklanan ödemelerin yasal 
olarak 20 Nisan da yapılması yerine 25 gün ötelenerek, 15 Mayıs’a 
ertelenmesi sağlanmalıdır. 
• Bu kapsamdaki uygulamalar, çalışan sayısı ve sektör ayrımı 
yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest 
çalışanları kapsamalıdır. 
• Sosyal sigorta priminde indirim yapılmalıdır. 

 

Kredi Paketleri: 
 

İşletmeler açıldıkları zaman kaynağa ihtiyaç duyacaklardır. İşletmeler 
açıldıktan sonra kullandırılmak üzere; reeskont kredi faiz oranları 
mümkün olan en düşük seviyeye çekilmeli ve bu kredilerin bankalar 
tarafından kullandırılması teşvik edilmelidir. 
 

Bankacılık Konuları: 
• Bankalardan ikinci çeyrek TMSF priminin alınmaması sağlanmalıdır. 
• Kredi Ödemeleri 

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 Bakanlar Kurulu’nun salgına ilişkin ilk kararları aldığı 
13/03/2020 tarihinden itibaren kredi borçlarına faiz 
işlemeyeceği, kredi erteleme veya yapılandırma talep eden 
işletmelere bu imkanın sağlanacağı açıkça ifade edilmelidir. 

 

• İşletmelerin kredi borç vadelerinin uzatılması ve faiz indirimleri için 
girişimler yapılmalıdır. 
• Kalkınma Bankası ve kamu bankaları kredi borç geri ödemelerinin 
ötelenmesi, faizlerinin düşürülmesi ve gecikme faizi uygulanmaması 
gerekmektedir. 
• Bankaların dosya ve işlem masrafı alınmaması sağlanmalıdır. 
• Bankalar Birliği’nin yapmış olduğu açıklamada Mart sonu ödenmesi 
gereken borç faizlerinin ötelemesinden dolayı kaynaklanan süre için 
faiz çalıştırılmaması, borç faizi ötelenmesinin bir sürece yayılması 
sağlanmalıdır. 
• Gecikme faizi uygulaması durdurulmalı, faiz oranları gözetim altına 
alınmalıdır. 
• Bankalar, pos cihazları ile taksitlendirme seçeneklerini devreye 
almalı ve 3-6 ay taksitlendirme imkanı vermeli, verimsiz pos cihazına 
bedel alınmaması ve komisyonluk kesilmemesi sağlanmalıdır. 
• Bankalarla istişare edilerek, bankaların belli bir süre uygun 
kampanyalar sağlayarak, ücretsiz taksitlendirme yapmasının 
sağlanmalıdır. 
• Kredi kartı limitlerinin bankaya verilen teminata göre belirlenmesi 
sağlanmalıdır. 
 

Devletin Özel Sektöre Olan Yükümlükleri 
 

Devletin özel sektöre olan mali yükümlülüklerini gerekirse Merkez 
Bankası’ndan borçlanarak yerine getirmesi gerekmektedir. Bu 
ödemelerin yapılmasının piyasaya kazandıracağı hareketliliğin 
işletmelerin devlete olan yükümlülüklerini yerine getirmelerini 
kolaylaştıracağı da dikkate alınmalıdır. 
 

Ekonomik ve Mali Kriz Koordinasyon Merkezi Kurulması 
 

Alınan önlemlerin uygulanmasının ve sonuçlarının izlenmesi, ekonomik 
hayatın gerektirdiği yeni kararların alınması ve salgın önlemlerinin 
hafifletilmesi süreci ile birlikte iş hayatının canlandırılması için gerekli 
kararların alınmasına yardımcı olmak bakımından Ekonomik ve Mali 
Kriz Koordinasyon Merkezi kurulmalı ve ekonomik sektörlerimizi 
temsil eden sivil toplum örgütlerinin bu kurulda temsil edilmesi 
sağlanmalıdır. 
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Esnek Çalışma İmkanı 
 

Mevcut personeli işten çıkarma yerine, gerekli durumlarda esnek 
çalışma imkanı sağlanması için gerekli yasal düzenleme 
yapılmalıdır. 
 

Tapu İşlemleri Konusu 
 

Tapu ve ipotek işlemlerinin yapılması ve ihtiyaç duyan işletmelerin 
finansmana erişimine olanak sağlayacaktır. Bu işlemlerin 
yapılabilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 

Parasal Hükümlerin Ertelenmesi 
 

Halihazırda verilmiş olan tüm parasal mahkeme hükümleri (icra, 
taksit, hapislik, mazbata dahil) ile konut ve işyerlerinin tahliyesine 
ilişkin hükümlerin icrası Haziran ayı sonuna kadar ertelenmelidir. 
 

Maliye Bakanı’na Katma Değer Vergisi 
ödemeleriyle ilgili öneri yazısı gönderildi 
 

10 Nisan 2020 tarihinde; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na 
gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere İndirim Yapılmasını 
Sağlayan Yasa Gücünde Kararname 27 Mart 2020 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
kararnameye göre ödeme süreleri 31 Mart 2020 tarihinden 30 
Haziran 2020 tarihine kadar olan (her iki tarih dahil) ödemelerin 
zamanında yapılması durumunda ödenecek tutar üzerinden %10 
vergi indirimi yapılacaktır. 
Katma Değer Vergisi ödemesini 31 Mart 2020 tarihinden önce, 
ama zamanında yapan işletmeler maalesef bu indirimden 
faydalanamamıştır. Bu durumun yaratmış olduğu haksızlığın 
giderilmesine yönelik önerimiz; 13 Mart 2020 tarihi ile 30 Mart 
2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) Katma Değer Vergisini 
zamanında ödeyen işletmeler için bu dönemde ödemiş oldukları 
KDV’nin, işletmelerin devlete olan vergi yükümlülüklerinden 
mahsup edilebilmesi veya indirilebilmesini sağlayacak bir 
düzenlemenin yapılmasıdır. 
Buna ilaveten, bazı üyelerimizden almış olduğumuz bilgilere göre 
vergisini zamanında ödeyen ve beyan eden bazı işletmeler, 2018 
yılının Mayıs ayında açıklanan %5 oranındaki vergi indiriminden 
maalesef faydalanamamıştır. Vergisini zamanında ödeyen ve 
beyan eden ancak geç yada zamanında sisteme girilemeyen 
nedenlerden dolayı faydalanamayan işletmeler için de geriye 
dönük olarak, devlete olan vergi yükümlülüklerinden mahsup 
edilebilmesi veya indirilebilmesini sağlayacak bir düzenleme 
yapılmalıdır. 
 

Görüşlerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, BRT TV’ye 
program konuğu oldu  
 

11 Nisan 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, BRT TV’de Selda İçer’in sunduğu Küresel Sınav Corona Virüsü 
programında, iş yerlerinin açılma süreci ve sağlık altyapısının 
geliştirilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın sağlığı ön planda tuttuğuna işaret 
ederek, bu bağlamda açık olan veya açılacak olan işyerlerinde 
alınması gereken tedbirler ve standartlarla ilgili hükümete sunmak 
üzere bir kılavuz hazırlandığını söyledi. Ayrıca Deniz, Ekonomik 
Örgütler Platformunun pandemi hastanesi yapımı için tüm 
imkanlarını seferber etmeye hazır olduğunu kaydetti. 
Deniz, iş yerlerinin devamlılığı ve istihdamın sürekliliği konusunda 
hükümetle görüşmelere devam edildiğini söyledi. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu’nun Sağlık Bakanı 
ile görüşmesi hakkında basın açıklaması yapıldı 
 

13 Nisan 2020 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Salgına Karşı Mücadelede Doğru Adımlar Atılıyor 
 

Ekonomik Örgütler Platformu temsilcileri olarak bugün Sağlık Bakanı 
Sayın Ali Pilli ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Covid-19 virüsüne 
karşı mücadeleyi değerlendirme fırsatı bulduk. Bu mücadelede doğru 
adımlar atılmakta olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet 
duyduk. Görüşmede, iş dünyamızın mücadeleye nasıl katkı 
koyabileceği konusunda görüş alış-verişi yaparken, bu mücadeleye 
olanaklarımızı seferber ederek destek olmaya hazır olduğumuzu 
Sayın Bakan’a bir kez daha iletme olanağı da bulduk. 
Platform temsilcileri olarak Sağlık Bakanımız ile gerçekleştirdiğimiz 
görüşmede bakanlık tarafından uygulamaya konulan her önlemin 
iyice düşünülmüş ve farklı açılardan değerlendirilmiş olduğunu 
görmek bizleri memnun etmiş ve sürdürülen mücadeleye 
duyduğumuz güveni artırmıştır. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız 
görüşmede, öncelik sağlık sorunlarında olmak üzere hayatın 
normalleşmesi ve iş yerlerinin kontrollü olarak açılması konusunda 
neler yapılabileceğini de ele aldık. Bu aşamada en doğru çabanın 
hastalığı yenebilecek bir altyapı yaratmak ve ekonomik sorunları 
hafifletecek önlemleri almak olduğuna yürekten inanmaktayız. 
Ekonomik Örgütler Platformu olarak sağlık altyapısının 
güçlendirilmesi için seferber olmaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile 
bir kez daha paylaşırken, bu mücadeleyi kahramanca sürdüren sağlık 
ekiplerimize başarılar diler ve bir kez daha teşekkür ederiz. 
 

Saygılarımızla, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
Kıbrıs Türk Sanayi Odası 
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği 
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Oda Başkanımız Turgay Deniz, Diyalog TV’ye 
program konuğu oldu  
 

14 Nisan 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Diyalog Tv’de Çiğdem Aydın’ın sunduğu Güne Merhaba 
programında, ekonominin yaşatılması ve korunabilmesi yapılması 
gerekenlere ilişkin konuştu. 
İş dünyasına fiyatların sabit tutulmasına ilişkin çağrı yapan Deniz, 
Ticaret Dairesinden gelen talep üzerine gıda ithalatçıları ile de 
toplantı düzenleyeceklerini belirtti. 
İşletmelerin faaliyet süreci ve açılma stratejisine ilişkin Odanın 
hükümete hazırladığı kılavuzu değerlendiren Deniz, iş yerlerinin 
kademeli olarak kontrol altında açılması gerektiğini söyledi. 
Deniz, az temas ile çalışacak sektörlere ilişkin Odanın hazırlamış 
olduğu raporu açıkladı ve bu kapsamda bilgiler verdi. 
 

Hükümetin yayınladığı maaş desteği tüzüğü ile 
ilgili basın açıklaması yapıldı 
 
15 Nisan 2020 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 
Hükümet, Covid-19 salgın tehlikesi nedeni ile çalışanlara maaş 
desteği verilmesi ile ilgili çalışmalarını somutlaştırmış ve tutumunu 
bir tüzük değişikliği ile resmi hale getirmiştir. 
 

Bu tüzük ile maaş desteğine hak kazanacak olanların kapsamı 
alabildiğine daraltılmıştır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maaş desteğinin, 
iş yerlerinin açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın kayıtlı bütün özel 
sektör çalışanlarına verilmesi gerektiğine ilişkin görüşünü hükümet 
ve kamuoyu ile daha önce paylaşmıştı; bu görüşünde ısrar 
etmektedir. Bu desteğin kapsamı konusunda hükümet tarafından 
getirilen kısıtlamalar büyük adaletsizlikleri içerdiği gibi, ailelerin 
salgına karşı mücadelenin gerektirdiği harcamaları yapamaması gibi 
vahim bir sonuç da doğuracaktır. Bu kısıtlamalar tarafımızdan büyük 
bir üzüntü ile karşılanmıştır ve kabul edilmemektedir. 
 

Tüzük, işletmelerimizi açık ve kapalı olarak ayırmakla kalmamış, 
hükümet kararı ile kapatılmış bulunan iş yerlerinin çalışanları 
arasında da ayrıma gitmiştir. Çalışanlar, çalıştıkları iş yerinden 
bağımsız olarak çeşitli haklara sahip olan, ailelerine ve topluma karşı 
yükümlülükleri olan kişilerdir. Bakanlar Kurulu, kapattırdığı iş 
yerlerinin çalışanlarına maaş desteği verecekse, tümüne vermek 
zorundadır. Onlar arasında yapılacak ayrımlar için mantıklı bir 
gerekçe bulmaya çalışmak bile abesle iştigaldir. Bu ayrımlar da 
tarafımızdan kabul edilmemiştir ve edilmeyecektir. 
 

Hükümet, çalışanlara maaş desteği verilmesi için işverenleri bazı 
yükümlülükler altına sokmaya çalışmakla da büyük bir yanlışa imza 
atmıştır. İşverenler, iş yerlerini ve çalışanlarını olanakları ölçüsünde 
korumak ve kendi özgül koşullarının gerektirdiği kararları almakla 
yükümlüdürler. Çalışanlara verilecek destek, işverenlerin kararlarını 
tahakküm altına almaya veya onları taahhüt altına sokmaya hak 
kazandırmaz. İlgili tüzüğün bu anlamdaki hükümleri hem hukuksuz, 
hem de kabul edilmezdir. Hükümet, Sosyal Sigortalar Yasası ile 
İhtiyat Sandığı Yasası’nın kendisine yüklediği sorumlulukları - 

 

birtamam yerine getirmekle yükümlüdür. Maaş desteği, hükümetin 
bu yasalardan kaynaklanan bu sorumluluklarını ertelenmesini veya 
geçersiz sayılmasını da gerektirmemektedir. Hükümetin bu 
sorumluluklardan kaçınmak için atmaya hazırlandığı adımlar da 
tarafımızdan kabul edilmeyecektir. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu zor günlerde çalışanları desteklemenin 
başlıca görev olduğunun altını ısrarla çizerken, hükümete, özel sektör 
çalışanlarına maaş desteği verilmesini öngören tüzük değişikliğini bu 
görüşler ışığında yeniden şekillendirmesi gerektiği konusunda ısrar 
edecektir. 
Tüm ilgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Genç TV’ye 
program konuğu oldu  
 

15 Nisan 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Genç Tv’de Emin Akkor’un sunduğu Ayrıntı programında, 
ekonomide küçülmenin kaçınılmaz olduğunu söyleyen Deniz; en çok 
turizm, yükseköğretim ve inşaat sektörleri ile Güney ile yapılan 
ticaretin darbe alacağını ifade etti. 
Ekonomide yaklaşık %50 küçülme beklendiğini belirten Deniz, iş 
yerlerinin kapatılmaması ve işsizliğin önlenmesi adına sürdürülebilir 
ekonominin sağlanması için hükümete Ekonomik ve Mali Kriz 
Koordinasyon Merkezinin kurulması için talepte bulunulduğunu 
belirtti. 
Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının, Dünya Sağlık Örgütü ile Dünya 
Ticaret Odasının çalışmalarını inceleyerek hazırlamış olduğu 
işletmelere yönelik tedbirler çalışması hakkında bilgi verdi ve 
değerlendirmelerde bulundu. 
 

Başbakan’a ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı’na faaliyete başlayacak sektörlerin 
belirlenmesine ilişkin değerlendirme ve öneri 
yazısı gönderildi 
 

16 Nisan 2020 tarihinde; gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Covid-19 virüsüne karşı sürdürülen toplumsal mücadelede Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası olarak salgının ekonomide yarattığı etkilere yönelik 
çalışmalarımızın yanısıra sağlık odaklı mücadeleye de sunduğumuz 
katkıları başlangıçtaki kararlıkla devam ettiriyoruz. Ekonomik hayatı 
tümüyle durdurmak, bugün için imkânsız olduğu gibi geleceğe dönük 
de büyük kayıplara neden olacak ve mücadele uzadıkça ekonomiyi 
ayağa kaldırmak giderek zorlaşacaktır. Ekonomik kayıpların sağlık 
alanında verilen mücadeleyi olumsuz bir şekilde etkilemesi de söz 
konusu olabilecektir. 
  
Bu bağlamda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı uzmanları 
ve Bilim Kurulu arasında oluşturulan ve önümüzdeki günlerde 
faaliyete başlayacak sektörlerin belirleneceği kurulun çalışmalarında 
katkı sağlayacağını değerlendirdiğimiz Üyelerimizden gelen öneriler 
gerekçeleri ile birlikte ilişikte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
Bunun yanında şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz iş yerlerinin - 
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açılması sonrasında uygulanması gereken standartlara dair çalışma 
tamamlandığı zaman Odamız tarafından bilahare bilgilerinize 
sunulacaktır. 
 
Açılması Muhtemel Potansiyel Sektör ve İşletmelere İlişkin KTTO 
Üyelerinden İletilen Talep ve Görüşler 
 
1. İşletmlerin muhasebe birimleri: Müşteri ile temas yok. Hijyen 
kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
2. Muhasebe firmaları: Toplu hizmet söz konusu değil. Hijyen 
kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
3. Kırtasiye, kitap, aile oyunu: Evde kalanlar için kitap ve kırtasiye 
ihtiyacı karşılanacak. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe uygulanabilir. 
4. Araçların bakım ve onarım sektörü: makinist, kaporta, boya, 
doğrultma, araba lastikçileri, araç yıkama, araç detaylı temizlik, 
araç servisi ve benzer atölyeler. Sektörle bağlantılı tedarik 
zincirindeki işletmleler: Müşteri ile temas az olmaktadır. Toplu 
hizmet söz konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
5. Demirci, çeşitli tamir işleri yapan atölyeler: Çalışan sayıları azdır. 
Bireysel müşteriye hizmet veriliyor. Müşteri ile temas az olmaktadır. 
Toplu hizmet söz konusu değildir. 
6. Yapı malzemeleri, hırdavat: İş yeri içinde yoğunluk azdır. Hijyen 
kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
7. Beyaz eşya ve elektronik eşya sektörü ve atölyeleri: Evlerde 
kullanılan  temel beyaz eşyalara yönelik ihtiyaçlar karşılanacak. 
Bozulan kırılan eşyalar tamir edilebilecek. İş yeri içinde yoğunluk 
olmaz. Yeri geldiğinde bireysel hizmet verilmektedir. Hijyen kuralları 
ve sosyal mesafe kolaylıkla uygulanabilir. 
8. Off-licence  / Büfe: Marketlerde satılan bezner ürünler satılacak. 
Marketlere yoğunluğun azalmasına katkısı olacak. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe uygulanabilir. 
9. Su tesisatçıları: Bireysel  hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz konusu 
değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
10. Elektrik malzemesi satışı ve tamir işlerini yapan yerler, Enerji 
Sektörü: Bireysel  hizmet veriliyor. Yoğunluk olmamaktadır. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe uygulanabilir. 
11. Kozmetik / Parfümeri sektörü: Hijyenik kurallara ve sosyal 
mesafeye uygun şekilde açılacak. 
12. Mobilya sektörü: Toplu hizmet yerine bireysel hizmet 
verilmektedir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
13. Tek başına bireysel çalışan ve personeli olmayanlar iş yerleri ve 
sektörler: Bireysel hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz konusu değildir. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
14. Toptancılar, başka iş yerlerine dağıtım yapan işletmeler: 
Bireysel  hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz konusu değildir. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
15. İnşaat sektörü: Olumlu ekonomik etkisi geniş olacaktır. Kısıtlı 
izinlendirme yapılabilir. Yarım kalan inşaatlar devam edebilir. Yeni 
projeler yapılmayacak. Bu koşullarda denetim daha kolay 
yapılabilecek bulaş engellenebilecektir. 
16. Havuz, bahçe/peyzaj bakım ve düzenleme: Bireysel  hizmet 
veriliyor. Toplu hizmet söz konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal 
mesafe kolayca uygulanabilir. 

 

17. Üniforma tederik eden işletmeler: Sağlık, asker ve polis 
personelinin üniforma ihtiyacı karşılanacak. Toplu hizmet sektörü 
değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
18. Bilgisayar-Programcılar, Bilgisayar ve İletişim Sektörü: Bireysel 
hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz konusu değildir. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
19. Giyim, ayakkabı, tekstil, ev tekstili ve konfeksiyon sektörü: Bu 
sektörde yoğunluk azdır. Stoklar ekonomiye kazandırılabilir. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
20. Su arıtma cihazları ve bakım hizmetleri: Bireysel  hizmet 
veriliyor. Toplu hizmet söz konusu değildir. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
21. İlaç olmayan, sağlık ürünleri tedarik firmaları: Toplu hizmet 
verilmiyor. Marketler ve eczaneler gibi satış noktalarına tedarik 
edilmektedir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
22. Perakende satış yapmayan online satış kapsamında evlere 
tedarik eden işletmeler. (kozmetik ürünler, kişisel bakım, kolonya 
ve hijyen ürünleri): Bireysel  hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz 
konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
23. Üretim / imalat / sanayi sektörü: Toplu hizmet verilmiyor. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe uygulanabilir. 
24. Kafeler, restorantlar, paket servisler: Hijyen kuralları ve sosyal 
mesafe uygulanacak (örnek: masa mesafesi). ISO22000 ve HACCP 
gıda hijyen kurallarının uygulanmasıyla risk en az seviyede olacaktır. 
''Paketini gel al'' teşvik edilebilir. Marketlerdeki yığılmanın 
azalmasına olumlu etkisi olacaktır. 
25. Temizlik şirketleri: Evlerdeki ve iş yerlerindeki hijyenin 
sağlanmasına önemli bir destek olacaktır. Bireysel  hizmet veriliyor. 
Toplu hizmet söz konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe 
kolayca uygulanabilir. 
26. Kargo ve lojistik sektörü: Tüm sektörlerin ihtiyaç duyduğu ortak 
hizmettir. Tedarik zincirinde önemli bir yer tutmaktadır. 
Toplu hizmet verilmemektedir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe 
uygulanabilir. 
27. Güvenlik Sektörü (özellikle elektronik güvenlik hizmetleri): 
Bireysel hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz konusu değildir. 
Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
28. Terziler ve Ayakkabı tamircileri: Bireysel hizmet veriliyor. Toplu 
hizmet söz konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
29. Sigorta şirketleri: Bireysel hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz 
konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
30. Döviz Büroları: Yoğunluk az olmaktadır. Hijyen kuralları ve sosyal 
mesafe uygulanabilir. 
31. Emlak Sektörü: Bireysel hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz 
konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
32. İlaçlama şirketleri: Bireysel hizmet veriliyor. Toplu hizmet söz 
konusu değildir. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
33. Cep telefonu ithalatçıları, satış yerleri ve cep telefonu 
tamircileri: Yoğunluk az olmaktadır. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe 
uygulanabilir.  
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34. Bebek ürünleri (bebek mobilyaları, kıyafetleri, bebe araç ve 
gereçler, emzirme ekipmanları vb), çocuk ve bebek mağazaları: 
Yoğunluk az olmaktadır. Hijyen kuralları ve sosyal mesafe kolayca 
uygulanabilir. 
35. Optik sektörü ve gözlükçüler: Yoğunluk az olmaktadır. Hijyen 
kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
36. Araba galerileri: Yoğunluk az olmaktadır. Hijyen kuralları ve 
sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
37. Çiftciler için zirai aletleri ve yedek parça satışı ve bakım işleri 
yapan iş yerleri: Mevsimsel olarak bicerdover, balya makinesi vb 
aletler için ihtiyaç bulunmaktadır. Yoğunluk az olmaktadır. Hijyen 
kuralları ve sosyal mesafe kolayca uygulanabilir. 
 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
görseli paylaşıldı 
 

 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın maaş 
desteği ödemeleri ve işsizlik ödeneğini 
düşürme girişimleri hakkında basın açıklaması 
yapıldı 
 

23 Nisan 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;  
 

Kendi alacakları söz konusu olduğu zaman işverenleri sorumlu 
tutan ve cezai uygulamalar yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, salgın nedeni ile çalışanlara yapacağını açıkladığı katkıyı, 
çalışanlara nasıl aktaracağını hala daha sistemleştirememiş ve hem 
kendisine, hem bankalara, hem işverenlere, hem de çalışanlara 
gereksiz iş yükü aktararak tehlikeli bir hareketliliğe neden 
olmuştur. 
Çalışanları, bölünme ve tartışma yaratmadan desteklemesi 
gereken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz daha 
kasasından tek bir kuruş bile çıkarmadığı halde, büyük bir 
karmaşaya ve ek masraflarla yol açmaktadır. Bakanlar Kurulu’nu, 
işsizlik ödeneğini 1500 TL’ye indirmek gibi yeni ve çalışanların - 

 

aleyhine olacak kurallar geliştirmeye zorlamakta olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaşamakta olduğumuz salgın 
günlerinde aldığı önlemler ve bu önlemleri hayata geçirme 
yöntemleri yeterli değildir ve karmaşanın büyümesine, endişelerin 
artmasına neden olacaktır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın maaş desteğini çalışanlara 
doğrudan ulaştırma gayretinin, iş insanlarına karşı duyulan 
güvensizlikten kaynaklandığı açıktır. Vergi tahsildarı gibi KDV 
toplayıp yatıran, çalışanların sosyal güvenlik primlerinin 
yatırılmasının sorumluluğunu üstlenen iş insanlarımız, bu güvensizliği 
hak etmemiştir ve salgın günlerinden sonra bu güvensizliğin 
karşılığını verecek eylemleri geliştirmekten kaçınmayacaklardır. 
İlgililere ve kamuoyuna duyurulur. 
 

Oda Başkanımız BRT Tv’ye açıklamalarda 
bulundu 
 

29 Nisan 2020 tarihinder; BRT’ye açıklamada bulunan KTTO Başkanı 
Deniz, işletmelerin gerçek ihtiyaçlarının açılıştan sonra ortaya 
çıkacağını belirtti ve bu süreçte işletmelerin ve çalışanların mağdur 
edilmemesi gerektiğini vurguladı. 
Deniz, KTTO ve Ekonomik Örgütler Platformu’nun tüm kesimlerle 
birlikte çalışmaya devam ettiğini ve önerilerin hükümete 
sunulacağını belirtti. 
 

Oda duyuru yaptı 
 

29 Nisan 2020 tarihinde; Bakanlar Kurulu'nun işletmeleri 4 Mayıs'ta 
açma kararını değerlendiriyoruz. İhtiyatı elden bırakmayacak ve 
kurallara uyacağız. 
 

Oda Başkanımız Genç Tv’ye açıklamalarda 
bulundu 
 

30 Nisan 2020 tarihinde; Genç Tv’ye açıklamalarda bulunan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, karantina sürecinde kapalı 
kalan iş yerlerinin eski iş yapma kapasitesine tekrardan erişmesinin 
ve bu süreçteki kayıpların telafisinin kolay olmayacağını söyledi. 
İş yerlerinin 4 Mayıs’tan itibaren kademeli açılmasına ilişkin Deniz, 
ekonominin çarklarının dönebilmesi için hükümetin yayınladığı 
ekonomik önlemler paketinin yeniden ele alınıp değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtti. 
Adanın geleceğinin turizm ve diğer lokomotif sektörlerle eş değer 
olduğunu vurgulayan Deniz, bu süreçte herkesin çalışmaya devam 
etmesi sağlanarak birlik ve beraberlik ile güvenli ve sağlıklı ülke 
imajını verebilmemizin önemli olduğuna işaret etti. 
Ayrıca Deniz, yaraların daha çabuk sarılması için kaynağın esas 
olduğunu ifade ederek piyasaya ivedilikle kaynak enjekte edilmesi 
gerektiğini belirtti. 
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Oda Başkanımız Diyalog Tv’ye açıklamalarda bulundu 
 

30 Nisan 2020 tarihinde; Diyalog Tv’ye açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, başarılı bir şekilde seyreden 
sağlık grafiği olduğunu ve sektörlerin kademeli açılışıyla birlikte grafiğin bozulmasını istemediklerini belirtti. Hiçbir riske yer verilmemesi için 
açılması planlanan tüm iş yerlerinde testler yapılması gerektiğinin altını çizen KTTO Başkanı, gerekirse iş dünyasının personel için yapılacak 
testlere bedel ödeyebileceğini belirterek hükümete çağrıda bulundu. 
İş yerlerinin 4 Mayıs’ta açıldığı zaman 13 Mart’ta bıraktığımız noktada olmayacağını dolayısıyla iş hayatına başlanıldığında sorunlar ve 
engellerin net olarak ortaya çıkacağını ifade eden Deniz, sürecin en az kayıpla atlatılabilmesi için hükümetin formülleri ortaya koyup gerekli 
kararları cesurca alması gerektiğini söyledi. 
Karantina döneminde görev yapan kamu çalışanları gibi Kıbrıs Türk iş dünyasının da iş yerlerini kapatarak hükümete yardımcı olduğunu ve 
fedakarlık gösterdiğini vurgulayan Deniz, “Önce sağlık diyoruz ancak sağlığımızı koruduktan sonra yavaş yavaş ekonomimize yönelmemiz 
gerekiyor” dedi. 
 

1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı görseli paylaşıldı 
 

 
 


