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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

AĞUSTOS 2020 
 

 
Oda Başkanı Turgay Deniz Güneş Tv’nin konuğu oldu 
 
 

4 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Güneş Tv’ye ülkenin ekonomik 

durumu ve açıklanan ekonomik paketler hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
Deniz, 90 günlük ötelenen çek ödemelerinin tarihinin geldiğini hatırlatarak iş dünyasının kritik bir ayın içine 
girdiğini belirtti. 17 sivil toplum örgütüyle beraber gerçekleştirilen eylem hakkında konuşan Deniz, Kıbrıs Rum 
Yönetiminin üçüncü ülke vatandaşlarının Kuzey’e ve AB vatandaşlarının da Güney’e geçişlerinde engel 
koyduğunu belirtti. 
Turizm ve yükseköğretim sektörlerinin canlanması için uçuş seferlerinin artırılması gerektiğini ifade eden 
Deniz, Türk Lirası’nın değer kaybıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. 
 
 

Beyrut’ta meydana gelen patlama ile ilglii görsel paylaşıldı 
 
 

 

 
 
Sektörel Komite 
toplantıları yapıldı 
 
 
 
Lübnan Büyükelçisi’ne 
yazı gönderildi 
 
 
 
Maliye ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı 
ziyaret edildi 
 
 
 
Başbakan’a dövizin 
yükselmesine karşı 
alınabilecek önlemlere 
ilişkin yazı gönderildi 
 
 
 
Sosyal güvenlik 
primleri ile ilgili yeni 
düzenleme hakkında 
basın açıklaması 
yapıldı 
 
 
 
Ekonomik Örgütler 
Platformu; sosyal 
güvenlik primleri, 
karantina uygulaması 
ve devletin istihdamlar 
yapmasına yönelik üç 
farklı basın açıklaması 
yaptı 
 
 
 
‘Bir Tablet, Bir Çocuk, 
Güvenli Bir Gelecek’ 
kampanyası duyuruldu  
 
 
 
TC Cumhurbaşkanı 
Yardımcılığı Kıbrıs 
İşleri Koordinatörü 
KTTO’yu ziyaret etti 
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Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Sektörel 
Komite toplantısı gerçekleştirildi 
  

 
 

5 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Komite toplantısı 
gerçekleşti. Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletler Komitesi toplantı 
başkanlığı Zeynel Abidin Arar tarafından yapıldı. 
 

Lübnan Büyükelçisi’ne yazı gönderildi 
 

5 Ağustos 2020 tarihinde; Lübnan Büyükelçisi Claude El Hajal’a 
gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

On behalf of Turkish Cypriot Chamber of Commerce, I would like 
to express our deep sorrow for the devastating explosion that 
took place in Beirut, one of the most beautiful cities in our 
Mediterranean. May God have mercy on those who lost their 
lives. We convey our condolences to the families of those who 
lost their lives and wish urgent recovery for the injured people. 
I would like to expresss our solidarity as Turkish Cypriot Chamber 
of Commerce and hope Lebanon will heal its wounds as soon as 
possible. 
 

Kişisel Bakım ve Kozmetik Sektörel Komite 
toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 

6 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Kişisel Bakım ve Kozmetik Komite toplantısı gerçekleşti. 
Toplantı Kişisel Bakım ve Kozmetik Komitesi Başkanı Nilay Nizam 
Paralik başkanlığında gerçekleşti. 

 

Odanın paydaşı olduğu sahil temizliği 
duyurusu yapıldı 

 

 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kıbrıs Tv’ye 
program konuğu oldu 
 

3 Temmuz 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Kıbrıs Tv’ye pandemi süreci ve ülkenin ekonomik 
durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
 

Odanın sponsor olduğu sahil temizliği 
etkinliğinin duyurusu yapıldı 
 

 
 

9 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; Take 
Action Ekibi, 8. Sahil Temizliği etkinliği kapsamında Bedis ve Venüs 
Hotel yanındaki alanda Türk Bankası, Packsel LTD ve KTTO 
sponsorluğunda sahil temizliği düzenledi. 
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Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Sektörel 
Komite toplantısı gerçekleşti 
 

 
 

11 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 
üye firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve 
bu sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Bankacılık, Finans ve Sigortacılık toplantısı gerçekleşti. 
Bankacılık, Finans ve Sigortacılık Komitesi Başkanlığı Mehmet A. 
Kader tarafından yapıldı.  
 

Konaklama, Yolcu Taşımacılığı ve Seyahat 
Acenteleri Sektörel Komite toplantısı 
gerçekleşti 
 

 
 

11 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 
üye firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve 
bu sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Konaklama, Yolcu Taşımacılığı ve Seyahat Acenteleri 
Komite toplantısı gerçekleşti. Konaklama, Yolcu Taşımacılığı ve 
Seyahat Acenteleri Komitesi toplantısı Meryem Çerkez 
başkanlığında gerçekleşti. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz Kuzey Kıbrıs Tv’nin 
konuğu oldu  
 

12 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs Tv’nde ülkenin ekonomik durumu 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. 
 

Oda münhali sosyal medya üzerinden 
duyuruldu 
 

12 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na istihdam 
edilmek üzere aranan Medya ve İletişim Sorumlusu münhali 
hazırlanarak, sosyal medya üzerinden sponsorlu duyuruldu. 

 

Maliye Bakanı ziyaret edildi 
 

 
 

12 Ağustos 2020 tarihinde; KTTO Başkan ve yeni yönetim kurulu 
üyeleri Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ziyaret 
edildi 
 

 
 

12 Ağustos 2020 tarihinde; KTTO Başkan ve yeni yönetim kurulu 
üyeleri KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'na 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

Zirve Kıbrıs ziyaret edildi  
 

12 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Zirve Kıbrıs’a ziyarette bulunarak 
Mustafa Özsoy ile bir araya geldi. 
 

Olgun Şah’ın vefatı ile ilgili görsel paylaşıldı 
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Çevre, Hurdacılık ve Geri Dönüşüm Sektörel 
Komite toplantısı yapıldı 
 

 
 

12 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Çevre, Hurdacılık ve Geri Dönüşüm Komite toplantısı 
gerçekleşti. Komite toplantısı başkanlığı Necat Yüksel tarafından 
yapıldı. 
 

Başbakan’a dövizin yükselmesine karşı 
alınabilecek önlemlere ilişkin yazı gönderildi 
 

13 Ağustos 2020 tarihinde; Başbakan Ersin Tatar’a gönderilen yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 

Resmi para birimi olarak kullanmakta olduğumuz Türk Lirası’nın 
yabancı para birimleri karşısındaki değer kaybı sürmektedir. İçinde 
bulunduğumuz pandemi sürecinde yaşanan kur artışları, azalan ve 
ne zaman geri döneceği belirsiz talep, bozulan tedarik zinciri ile 
alacakların zamanında tahsil edilememesi işletmelerimizi olumsuz 
etkilemektedir. Yaşanan kur artışları, gelirleri TL ve yükümlülükleri 
döviz olan işletmelerde daha da fazlasıyla hissedilmektedir. Diğer 
taraftan mal ve hizmet üretim maaliyetlerindeki artışlar 
işletmelere ilave bir yük getirmiştir. Pandemi dönemi etkisiyle zayıf 
seyreden iç ve dış talep dolayısıyla, işletmeler bu krizle mücadele 
edemeyecek, iflaslar ve ekonomide ciddi bir daralma yaşanacaktır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, dövizin yükselmesine ilişkin 
alınabilecek önlemlere dair hazırlamış olduğumuz görüş ve 
öneriler aşağıda bilgilerinize arz edilmektedir. 
 
1. Kira sözleşmelerinde döviz kurunun sabitlenmesi (buna göre 
sterlin kurunun 7,50’den, dolar ve  euro kurlarının ise sterlin ile 
çarpaz kurdan sabitlenmesi) veya kira sözleşmelerinin Türk Lirası 
ile yapılmasını teşvik etmek amacıyla döviz cinsinden kira 
sözleşmelerinde kira stopajının %10’dan %20’ye çıkarılması, döviz 
cinsinden sözleşmelerin fesh edilmesi ve Türk Lirası ile yeni bir 
sözleşme yapılması suretiyle kira stopajının %10’dan %1’e 
düşürülmesi 
 
2. İthalatta ve limanlarda döviz endeksli olarak alınan harç ve 
vergilerin hesaplanmasında döviz kurunun sabitlenmesi (buna 
göre sterlin kurunun 7,50’den, dolar ve euro kurlarının ise sterlin 
ile çapraz kurdan sabitlenmesi) 
 
3. Halihazırda antrepolarda bulunan malların gümrük işlemlerinde, 
malların antrepoya alınma tarihindeki döviz kurunun uygulanması 
 

 

4. Antrepolara alınacak malların gümrük işlemlerinde, malların 
antrepoya alınma tarihindeki döviz kurunun uygulanması. Ancak 
gümrük işlemlerinin yapıldığı günkü döviz kuru, malların antrepoya 
alınma tarihindeki kurdan düşük olması halinde, gümrük işlemlerinin 
yapıldığı günkü döviz kuru üzerinden işlem yapılması. 
 

5. Temel tüketim, gıda, enerji testil ve kırtasiye gibi ürünlerde KDV 
indirimine gidilmesi ve stopaj vergisi üst limitinin %2 olarak 
uygulanması 
 

6. Devlet tarafından bağlanan ihalelerde, ihale bedellerinin geçerli 
teminat karşılığında, yüklenicilere peşin olarak ödenmesi 
 

7. 66/99 sayılı Yasa’nın yeniden revize edilerek, 2020 yılı hesaplarında 
uygulanacak şekilde enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi 
veya Vergi Usul Yasası’nda yapılacak bir değişiklikle kur gelirlerinin 
vergilendirilmesinin sağlanması 
 

8. İşletmelerin devletten olan kesinleşmiş alacaklarının diğer kamu 
alacaklarına mahsup edilebilmesi sağlanması 
 

Görüşlerimizi olumlu olarak değerlendireceğinize dair inancımı belirtir, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Sosyal güvenlik primleri ile ilgili yeni düzenleme 
hakkında basın açıklaması yapıldı 
 

13 Ağustos tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 

 
“İSTİHDAMIN KORUNMASINA YARDIMCI OLACAK” 

 

Başbakan Ersin Tatar tarafından 22 Haziran 2020 tarihinde açıklanan 
“Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek 
Paketi” içinde yer alan önemli önlemlerden biri olan sosyal güvenlik 
primlerinin ödenmesine devlet desteği verilmesi ile ilgili çalışmalar 
tamamlanmış ve yeni düzenleme resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 
Sosyal güvenlik primlerinin işletmeler üzerinde oluşturduğu baskıyı 
azaltarak istihdamın ve işyerlerinin korunmasına yardımcı olmayı 
amaçlayan düzenlemenin ilk şekli, uygulamada yarattığı sorunlar 
nedeni ile tam tersi sonuçlar verebilecek duruma gelmişti. 12 Ağustos 
2020 tarihinde yayınlanan yeni kararname ile yapılan düzenleme, 
sosyal güvenlik primlerinin işveren tarafından ödenen bölümünün, 12 
ay süreyle devlet tarafından karşılanmasını sağlanmış ve bu sakıncaları 
ortadan kaldırmıştır. Yeni düzenleme, çalışanların istihdam edilmeye 
devam ettirilmesini kolaylaştıracak, istihdamın korunmasına ve 
işyerlerinin devamlılığının sağlanmasına yardımcı olacaktır. 
Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine devlet desteği sağlanması ile 
ilgili düzenlemeyi bu yeni şekline getirmek için bizzat çalışan Başbakan 
Sayın Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faiz 
Sucuoğlu’na, bu düzenlemeye onay veren bakanlarımıza, bu 
mücadeleye katkı koyan sivil toplum örgütü yöneticilerimize teşekkür 
eder; Covid-19 salgınına ve ekonomik daralmanın yarattığı sorunlara 
karşı mücadele etmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurgularız. 
Tüm iş dünyasına ve halkımıza saygı ile duyurulur. 
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Ekonomik Örgütler Platformu sosyal güvenlik 
primleri ile ilgili basın açıklaması yaptı 
 

13 Ağustos tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

22 Temmuz tarihinde, Sosyal Sigortalar Prim Desteği konusunda 
Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar, Sayın Başbakan’ın II. 
Ekonomik Paketle söz verdiği şekilde sosyal güvenlik primlerine 
%75 destek oranını içermediği gibi, uygulamada yaratacağı 
sorunlar ile işletme muhasebelerinde ciddi sorunlar yaratacak ve 
karmaşaya neden olacaktı. Ekonomik Örgütler Platformu, 
saptamalarını hükümetle paylaşmış ve bu hatalı uygulamadan 
dönülmesini talep edilmiştir. 
Sn. Başbakan ve Sn. Çalışma Bakanı ile gerçekleştirdiğimiz yoğun 
temaslar neticesinde bir mutabakata varılmış ve Ekonomik 
Örgütler Platformunun ortaya koyduğu haklı istemler, hükümet 
ortakları tarafından 12 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanan yeni Bakanlar Kurulu kararı ile kabul görmüştür. 
Bu destek, 22 Temmuz tarihli karara kıyasen reel sektöre yönelik 
daha anlamlı bir ekonomik önlem olarak nitelendirilmektedir. Tüm 
iş dünyasını ilgilendiren bu destek ile, Covid-19’un yarattığı 
olumsuz ekonomik etkilere karşı mücadele biraz daha olanaklı hale 
gelmiştir. Bu destek, COVİD-19 pandemisinin yaratmış olduğu 
ekonomik krizde istihdamın korunması ve işletmelerin devamı 
açısından hayati önem taşımaktadır. 
Ekonomik Örgütler Platformu olarak, hükümet yetkilileri ile varılan 
mutabakatı olumlu karşılıyor, II. Ekonomik Paket ile açıklanan tüm 
ekonomik önlemlerin kısa sürede ve etkin bir şekilde uygulamaya 
alınması konusunda hükümetin gösterdiği hassasiyetin devam 
etmesini bekliyoruz. 
 

İnşaat ve Gayrimenkül Sektörel Komite 
toplantısı gerçekleştirildi 

 

 
 
14 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 
üye firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve 
bu sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı İnşaat ve Gayrımenkül Sektör Komite toplantısı 
gerçekleşti. Komite toplantısı başkanlığı Cemal İnce tarafından 
yapıldı. 

 

Süpermarket sektörünün ikinci komite 
toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 

14 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından 
üye firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve 
bu sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Süpermarket sektörünün ikinci komite toplantısı 
gerçekleşti. Komite toplantısı başkanlığı Ali Şah tarafından yapıldı. 
 

Serdar Denktaş nezaket ziyareti gerçekleştirdi 
 

 
 

17 Ağustos tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ramazan Gündoğdu ile Omaç Cin, Bağımsız 
Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş ile eski müsteşar ve Genel 
Koordinatör Çelebi Ilık'ı kabul etti. Nezaket ziyaretinde karşılıklı 
görüş alışverişi sağlandı. 
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Ekonomik Örgütler Platformu, Doğu 
Akdeniz’de yaşanan gelişmelere ilişkin basın 
açıklaması yaptı 
 

17 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

KIBRISLI TÜRKLERİN VE TÜRKİYE’NİN DENİZLERDEKİ 
HAKLARINI GASBETME GİRİŞİMLERİNİ ŞİDDETLE 
KINIYORUZ 
 

Merkezinde Kıbrıs’ın yer aldığı Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, 
endişe verici boyutlara ulaşırken bölge ekonomileri için Covid-19 
salgınından bile daha büyük bir tehdit haline geldi. Çevre 
denizlerimizdeki yetki alanlarının paylaşılması ile ilgili mücadele, 
Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklarını gasbetme çabası şeklinde 
ortaya çıkmış, şimdi ise ciddi bir savaş tehlikesine dönüşmüştür.  
Uzun yıllardan beri izlediğimiz gibi bu sorunun kaynağı, KKTC’nin 
ve Türkiye’nin  ‘yok sayılmak’ istenmesi ve paylaşım sürecinin 
dışında tutulmasıdır. Bazı bölge devletleri, özellikle Yunanistan ve 
Kıbrıs Rum tarafının kışkırtma ve gayretleri ile Kıbrıslı Türkler ile 
Türkiye’yi dışlayan anlaşmalar yapmakta ve bölge denizlerini kendi 
aralarında bölüşmeye çalışmaktadırlar. Buna karşın, Türkiye’nin 
dünyanın başka bölgelerinde de uygulanan uluslararası hukuk 
prensiplerine bağlı olarak hareket ettiği ve sorunu bu prensipler 
temelinde müzakereler yoluyla çözmek çabasında olduğu her gün 
tekrarlanan çağrılarla iyice netleşmiş durumdadır. 
Türkiye’nin tepkisine ve müzakere çağrılarına karşı bu gasp 
girişiminde ısrar etmek; bu gasbı gerçekleştirebilmek için Fransa 
gibi bölge dışı devletlerle işbirliği yapmaya kalkışmak veya Avrupa 
Birliği gibi oluşumları devreye sokmaya çalışmak tehlikenin ve 
çatışmanın boyutunu büyütmekten başka bir işe yaramayacaktır. 
Bu tehlikeli girişimler bizi ciddi bir savaş tehlikesi ile karşı karşıya 
bıraktığı gibi gelecekteki işbirliklerinin önünü de tıkamakta ve 
bölge ülkeleri arasına kalıcı düşmanlıklar yerleştirmektedir. 
Kıbrıs Türk halkının belli başlı ekonomik örgütleri olarak Mavi 
Vatan’ı savunma gayretlerinde Türkiye’nin ve Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin yanındayız. 
Bölge ülkelerinin hem güncel bir sorun olan Covid-19 salgınına 
karşı, hem de bölgedeki doğal kaynakları değerlendirmek 
konusunda işbirliğine yönelmeleri başlıca dileğimizdir. Bu 
bağlamda, başta Avrupa Birliği olmak üzere, dünyanın önde gelen 
devletlerini ve devletler üstü oluşumlarını, bu tehlikeli oyunu 
kurgulayan Rum ve Yunan devletlerine destek olmaktan 
vazgeçerek soruna müzakereler yoluyla çözüm bulunması için 
girişim yapmaya çağırıyoruz.  
Kıbrıs Türk siyasi kadroları, ister iktidarda isterse muhalefette 
olsunlar, Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını korumak ve savaş 
tehlikesini uzaklaştırmak için daha fazla çaba harcamalı ve 
girişimler yapmalıdırlar. KKTC makamlarını ve muhalefet 
partilerimizi, bu konuda işbirliği yaparak çabalarını arttırmaya 
davet ediyoruz. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

Cumhuriyet Meclisi’ne görüş ve öneri yazısı 
gönderildi  
  

17 Ağustos 2020 tarihinde gönderilen görüş ve öneri yazısı aşağıdaki 
gibidir; 
 
1. Yasa Önerisinin 7. Maddesinde Birliğe üyelik koşulları arasında 
Kıbrıs Türk Sanayi Odasına üyelik bulunmaktadır. Bu noktadan 
hareketle, 4000’i aşkın üyeleri arasında hazır beton imalatı yapan 
işletmelerin de bulunduğu Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeliğinin bu 
maddede kapsam dışında bırakılmasını önemli bir eksiklik olarak 
değerlendiriyoruz. Önerimiz, Yasa Önerisinin 7. Maddesinde belirtilen 
Oda üyeliği koşulunda Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeliği de yer 
almaktadır. 
2. Yasa Önerisinin 6. Maddesinde Birliğin görevleri arasında Kıbrıs 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve 
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile gerektiği zamanlarda iş 
birliği yapılarak birlikte etkinlikler düzenlenmesi öngörülmektedir. Bu 
bağlamda yukarıda belirtilen aynı gerekçelerle Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın da iş birliği yapılacakların arasında bulunması gerektiği 
inancındayız. Önerimiz Yasa Önerisinin 6. Maddesinin Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nı da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesidir. 
 

Cyprus Today KTTO'yu ziyaret etti 
 

 
 

18 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Cyprus Today Haber Merkezi Şefi Kerem Hasan'ın nezaket 
ziyaretini kabul etti. Ziyarette ülkenin güncel ekonomik durumu ele 
alındı. 
 

DHA KTTO'yu ziyaret etti 
 

 
 
18 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Demirören Haber Ajansı (DHA) Dış Haber Müdürü Emre Diner 
ile Yeni Medya ve Projeler Pazarlama Uzmanı Murat Gürkaynak’ın 
nezaket ziyaretini kabul etti. 
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Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na yazı gönderildi  
 

18 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı 
Candan Avunduk’a gönderilen yazı aşağıdaki şekildedir; 
Odamız ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında 2018 yılında 
kurulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası (TKO) Forumu’nun KKTC Tarafı 
olarak Odamız tarafından yeni dönem Yönetim Kurulu organları 
belirlenecektir. Yeni oluşturulacak Yönetim Kurulu’nda Kıbrıs Türk 
Sanayai Odası’ndan da bir üyenin temsik edilmesinin iki ülke 
arasında ticaret ve yatırımın geliştirilmesine katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda TKO Forumu Yönetim 
Kurulu’nda yer alması için Odanız tarafından bir görevlendirme 
yapılması rica olunur. 
 

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne ziyaret 
gerçekleştirildi  
 

 
 

19 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği 
Başkanı Dr. Özlem Gürkut’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. 
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. 
 

KTTO heyeti TAK'ı ziyaret etti 
 

 
 

19 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ajansı 
Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı'yı ziyaret etti. 
Görüşmede ülke durumu hakkında konuşuldu. 
 

 

Genç Girişimciler Komitesi ön toplantısı yapıldı 
 

  
 

19 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili Genç Girişimciler Komitesi 
ön toplantısı gerçekleşti. 
 

Kadın Girişimciler Komitesi ön toplantısı yapıldı 
 

 

 
19 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili Kadın Girişimciler Komitesi 
ön toplantısı gerçekleşti. 
 

Tarım Sektör Komitesi toplantısı yapıldı 
 

 
 

19 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Tarım Sektör Komitesi toplantısı gerçekleşti. Komite 
toplantısı başkanlığı  Müsteyde Onbaşı tarafından yapıldı.  
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Ekonomi Uzmanı mülakatları yapıldı 
 

20 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, 
Odaya istihdam edilmek üzere açılan Ekonomi Uzmanı münhaline 
ilişkin mülakatlar yaptı. 
 

Motorlu Araçlar ve Otomotiv Sektör Komite 
toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 
 

20 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Motorlu Araçlar ve Otomotiv Sektör Komitesi toplantısı 
gerçekleşti. Komite toplantısı başkanlığı Serhan Kombos tarafından 
yapıldı. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu karantina 
uygulaması ile ilgili basın açıklaması yaptı 
 

21 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tarihsel sorunlardan biri olan 
Covid-19 salgınına karşı KKTC’de alınan önlemlerin hala daha 
tartışılmaya devam etmesi ve bu tartışmaların geleceğe dair endişeleri 
büyütmeye yönelik olarak kullanılmak istenmesi tarafımızdan endişe 
ile izlenmektedir. Dünyadaki gelişmeler de göstermektedir ki; bir süre 
daha Covid-19 salgını ile birlikte yaşamak zorundayız. Mart ayından bu 
yana Kuzey Kıbrıs’ta yaşadığımız süreç ise, Covid-19 salgınına karşın 
ekonomik çarkları da döndürmek zorunda olduğumuzu ve KKTC 
devletinin hepimizi evlerine veya Kuzey Kıbrıs’a kapatarak yaşatmak 
ve salgın sonrasını beklemek olanaklarından yoksun olduğunu, çok 
açık bir şekilde ortaya koymuştur. Bu durumda yurt dışından gelişleri 
imkansızlaştıracak olan “karantina uygulamasına dönülmesi” gibi 
önlemler, çok sayıda iş yerinin kapanmasına ve binlerce çalışanın işsiz 
kalmasına yol açacaktır. Böyle bir önlemin, halkın sağlığını daha 
güvenli bir şekilde koruyacağı düşünülmüş olsa bile, işverenleri ve 
çalışanları ile birlikte özel sektörü kurban etmek anlamına gideceği 
açıktır. Diğer ülke örnekleri de incelendiği zaman, salgına karşı 
mücadelenin, işyerlerini ayakta tutacak ve çalışanları koruyacak 
şekilde sürdürülmeye çalışıldığı zaten görülecektir. Bugün yapılması 
gereken ülkemize giriş yapanların etkin denetim ve takibini yapmaktır. 
Bu amaçla daha sistemli çalışmak, tekonolojik takip olanaklarından 
yararlanmak ve ülkemize mutlaka ayrı bir pandemi hastanesi 
kazandırmaktır. Tüm ilgilileri, salgına ilişkin önlemleri tartışırken daha 
uzun bir süre Covid-19 salgını ile birlikte yaşayacağımızı ve işyerlerinin 
kapanmasına tahammül edilemeyeceğini dikkate almaya çağırır, 
salgına karşı vermekte olduğumuz mücadelede mutlaka başarıya 
ulaşacağına dair inancımızı halkımız ile paylaşmak isteriz. 
 

 

Klima sistemleri ve çalışma prensiplerini içeren 
eğitim duyuruldu 
 

 
 

21 Ağustos 2020 tarihinde; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 
“Nitelikli İş gücü, Başarılı Toplum” projesi kapsamında 27 Ağustos 
Perşembe - 9 Eylül Çarşamba tarihlerinde Doğu Akdeniz 
Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek “Klima Sistemleri Çalışma 
Prensipleri, Montajı ve Tamiri Eğitimi” sosyal medya üzerinden 
duyuruldu. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu devletin 
istihdamlar yapmasına yönelik basın 
açıklaması yaptı 
 

22 Ağustos 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Hükümetlerin, özellikle seçim dönemlerinde kamu yönetimine 
partizanca istihdam yapması özel sektör kuruluşlarımızı olumsuz 
yönde etkilemekte ve yıllardan beri yetiştirdikleri elemanları 
kaybetmelerine neden olmaktadır. Özel sektörde zaten çalışmakta 
olan kişilerin yerlerinden sökülerek kamuya partizanca istihdam 
edilmesi, KKTC yurttaşları arasında eşitsizlik yaratmakta olduğu 
kadar, özel sektörde biriktirilen bilgi ve deneyimin heba olmasına 
ve verimsizliğe de yol açmaktadır. Nitekim, son haftalarda yaşanan 
istihdamların çok sayıda şirketimizin işlerini emanet ettikleri 
elemanlarını kaybetmelerine ve yıpranmalarına neden olduğu 
gözlemlenmektedir. Kamu görevine eleman almak, ancak çok 
gerekli olduğu hallerde ve yasal prosedürler yerine getirilerek 
olmalı; böylece KKTC işgücü piyasasının kendi dengesini bulmasına 
yardımcı olunmalıdır. 
Yaşadıklarımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde etkili bir kamu 
reformuna ihtiyaç olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kapsamlı bir 
kamu reformu, kamusal işleri yeniden düzenlerken kamunun ciddi 
şekilde küçültülmesine ve işgücü de dahil olmak üzere toplumsal 
kaynakların mal ve hizmet üretilmesine tahsis edilmesine yardımcı 
olmalıdır. Ekonomik Örgütler Platformu olarak, kapsamlı kamu 
reformunun gerçekleştirilmeninin önemine dikkat çekerken 
kamuya istihdamların yasal çerçevede yapılması gerekliliğini 
hatırlatmak isteriz. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
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Turizm ve Çevre Bakanı ziyaret edildi 
 

 
 

24 Ağustos 2020 tarihinde; KTTO Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren'e nezaket ziyaretinde 
bulundu. 
 

Genç Girişimciler Komitesi ön toplantısı yapıldı 
 

 
 

24 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili Genç Girişimciler Komitesi 
ön toplantısı Mustafa Erk’in başkanlığında gerçekleşti. 
 

İş Geliştirme Uzmanı mülakatları yapıldı  
 

24 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, 
Odaya istihdam edilmek üzere açılan İş Geliştirme Uzmanı münhaline 
ilişkin mülakatlar yaptı. 
 

Eğitim Bilgi ve İletişim Teknoloji Komitesi ön 
toplantısı yapıldı 
 

 
 

25 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmaların karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili Eğitim Bilgi ve İletişim 
Teknoloji Komitesi ön toplantısı Selen Necat Gürkan başkanlığında 
gerçekleşti. 
 

 

TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri 
Koordinatörü KTTO’yu ziyaret etti 
 

 
 

25 Ağustos 2020 tarihinde; TC Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Kıbrıs İşleri 
Koordinatörü H. Halil Afşarata, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz ile Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 
 

Üye Sicil ve Ticari İşlemler Görevlisi mülakatları 
yapıldı 
 

26 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, 
Odaya istihdam edilmek üzere açılan Üye Sicil ve Ticari İşlemler 
Görevlisi münhaline ilişkin mülakatlar yaptı. 
 

Türkiye İş Bankası, Kıbrıs Türk Ticaret Odasını 
ziyaret etti 
 

 
 

26 Ağustos 2020 tarihinde; Türkiye İş Bankası Ülke Müdürü Serhan 
Akşahin ve Müdür Yardımcısı Şevket Fethi Cındık, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulunu ziyaret etti. 
 

Kadın Girişimciler Komitesi ön toplantısı 
gerçekleşti 
 
 

26 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmaların karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili Kadın Girişimciler Komitesi 
ön toplantısı gerçekleşti. 
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Lefkoşa Kaymakamlığı’na yazı gönderildi 
 

26 Ağustos 2020 tarihinde gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim 
ve Kültür Bakanlığı Uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duyulan 
teknolojik araç gereçlerin sağlanmasına destek olmak amacıyla kendi 
bünyesinde 100 bin TL’lik kaynak ayırmıştır. Teknolojik araç gereçlerin 
alımında kullanılması öngörülen konu kaynağın, Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığı ile işbirliği içinde yönetilmesi planlanmaktadır. 
KTTO’nun kendi birikimlerinden yaratılan bu kaynağın güçlendirilmesi 
bağlamında aşağıda bulunan hesap numaralarına katkıda bulunulması 
için çağrı yapmak üzere izniniz rica olunur. 
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: CT75123029100103040003324510 
 

Gıda, Alkollü-Alkolsüz İçecekler, Tütün 
Mamülleri ve Temizlik Malzemeleri toplantısı 
yapıldı 
 

 
 

27 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Gıda, Alkollü-Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamülleri ve Temizlik 
Malzemeleri toplantısı gerçekleşti. Komite toplantısı başkanlığı Orhan 
Şevket tarafından yapıldı. 

 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Diyalog Tv’ye 
konuk oldu 
 

27 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Diyalog Tv’de pandemi sürecinin en az zararla geçirilmesine 
yönelik değerlendirmelerde bulundu. Deniz, işsizliği önlemek ve 
işletmelerin kapanmamalarını sağlamak için gerekeli desteğin 
verilmesi gerektiğini belirtti. 
Ticaret sektörünün ithalat rakamlarında %35 oranında düşüş 
yaşandığını ifade eden Deniz, Türkiye’de uygulanan herhangi bir 
açılımın ülkemizde de uygulanabileceğini vurguladı. 

 

 

‘Bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Bir Gelecek’ 
kampanyası duyuruldu 
 

 
 

Üyeyle İlişkiler Görevlisi mülakatları yapıldı 
 

26 Ağustos 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu, 
Odaya istihdam edilmek üzere açılan Üyeyle İlişkiler Görevlisi 
münhaline ilişkin mülakatlar yaptı. 
 

30 Ağustos Zafer Bayramı görseli paylaşıldı 
 

 
 


