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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 

 FAALİYET RAPORU 

EYLÜL 2020 

 

 
İşletmelere ‘Can Suyu’ Desteği finansal destek programı duyuruldu 
 

1 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da iş birliği ile yönetilecek olan Avrupa Birliği finansmanlı, 
yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründeki şahıs, mikro ve küçük işletmelere yönelik ‘‘İşletmelere Can Suyu Desteği’’ 
finansal destek programı AB İnovatif Girişimcilik ve Diyalog projesi kapsamında Odanın sosyal medya hesaplarından 
duyuruldu. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Newcentury Online’da program konuğu oldu  
 

1 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Newcentury Online programına katılarak 
ticaret ve pandemi sürecindeki değişimleri değerlendirdi. Yurt dışından getirilen ürünlere ödenen kdv ve  stopaj 
ücretlerinin ciddi bir maliyet unsuru olduğunu söyleyen Deniz, iş insanlarının bu konuda sıkıntı yaşadığını ve satış 
avantajı elde etmeye çalışmakta çabaladığını söyledi. Ekonomik paketlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Deniz, 
Oda üyelerinin bir çoğunun pandemi sebebiyle kredi alamama ve borç alamama sıkıntısı yaşadığını belirtti. İş 
insanlarına mevduat faizlerinin altında çok cazip rakamlarla destek sağlanması gerektiğini, mali kaynak yaratılması 
gerektiğini belirtti. 
Tüm sektörlere dengeli bir biçimde katkısı olacak öğrencilere hepimizin kucak açması gerektiğini söyleyen Oda 
Başkanı, üniversite öğrencilerinin ülke ekonomisi için çok önemli katkılarda bulunduğunu belirterek bu konuda 
herkesin itina göstermesi gerektiğini söyledi. 
 

Odaya istihdamlar yapıldı 
 

1 Eylül 2020 tarihinde; Odanın açtığı münhallere yapılan başvurular neticesinde yapılan mülakatların ardından 
Ekonomi Uzmanı olarak Gözde Erkanat, İş Geliştirme Uzmanı olarak Alara Ataç, Üye Sicil İşleri ve Ticari İşlemler 
görevlisi olarak Şeniz Avcıoğlu ve Üye ile İlişkiler görevlisi olarak Nazlı İnçay istihdam edildi. 
 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine 
İlişkin Yasa hakkında sunum yapıldı 
 

 

2 Eylül 2020 tarihinde; KTTO eski başkanı Fikri Toros'un 
katıldığı "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman 
Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda 
gerçekleşti. 
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Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Sektörel 
Komite toplantısı gerçekleştirildi  
 

 
 

3 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmaların karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Elektrik ve İnşaat Malzemeleri Komitesi toplantısı 
gerçekleştirildi. Komite toplantısı başkanlığı Gökhan Necipoğlu 
tarafından yapıldı. 
 

Gönyeli Belediye Başkanı KTTO’yu ziyaret etti 
 

 
 

4 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Gönyeli Belediye 
Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Ziyarette Gönyeli Belediyesi tarafından yapımı planlanan fiber 
optik hat kurulumu ile ilgili sorunlar değerlendirildi. 
 

Maliye Bakanına KDV ve stopaj oranlarına 
ilişkin yazı gönderildi 
 

4 Eylül 2020 tarihinde; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na 
gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Malumunuz olduğu üzere Covid-19 salgını süresince eğitim 
faaliyetlerinin hükümetimiz tarafından yarı zamanlı olarak 
çevrimiçi yapılması planlanmaktadır. Bu durum da haliyle ilk, orta, 
lise ve üniversite düzeyinde eğitim gören öğrencilerimiz için Tablet 
ve Laptop gibi ürünlere yönelik var olan ihtiyacın artmasına 
sebebiyet verecektir. Hane halkının alım gücünün azalmakta 
olduğu bu zor dönemlerde hükümetiniz tarafından bu gibi ürünler 
üzerindeki Katma Değer Vergisi ve Stopaj oranlarının geçici olarak 
sınıflandırılması, yurttaşların söz konusu ürünlere erişimi 
noktasında olumlu katkı sağlayacağı tarafımızca 
değerlendirilmektedir. Eğitim döneminin başladığı bu günlerde 
konunun zaman kaybedilmeden değerlendirilmesini önemle rica 
eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

 

Maliye Bakanına pandemi sürecinde 
işletmelerin ekonomik faaliyetlerine ilişkin 
yazı gönderildi 
 

4 Eylül 2020 tarihinde; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na 
gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Mart ayından bu yana yaşadığımız Covid-19 salgını ve salgının 
ekonomi üzerindeki etkileri, KKTC ithalatında ve ticaretinde 
önemli bir daralmaya neden olmuştur. Bu daralma önemli 
boyutlara ulaşmış olmasına karşın, hükümetimiz kayıpların 
minimize edilmesini sağlayacak önlemleri almamış, tam tersine 
yeni fon ve vergilerle tüketim haçminin küçülmesine ve pahalılığa 
katkıda bulunmuştur. Döviz kurlarında yaşanan krizin de bu 
gelişmeye katkıda bulunduğu açıktır. 
Ekonomik daralma ve bunu izleyen ticari kayıplar, ithalata dayalı 
ekonomimizde ve şirketlerimizde ciddi sorunlara neden 
olmaktadır. Genel giderlerin maliyetlerimiz içindeki payı giderek 
artmakta, düşen en hacimlerle de operasyonlarımıza bu seviyede 
devam edemeyeceğimiz endişesi giderek artmaktadır. Durum 
böyle iken işletmelerimizin kendilerini yeni koşullara uyarlamak 
için küçülmeye, daha az personelle çalışmaya ve genel giderlerini 
kısmaya yönelik tedbirler alması zorunlu olacaktır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na üye olan ithalatçı firmaların katılımı ile 
gerçekleştirdiğimiz çalışmada, katılımcı firmalar perakente 
piyasasının ciddi şekilde daraldığını ve 2021 yılında da daralmaya 
devam edeceğinin öngörüsünü yapmış ve acil tedbir almanın 
gereğini bizlere aktarmışlardır. Böyle bir daralma ve daralmanın 
2021 yılında da devam etmesinin; 
 

1. Düşen hacimlerle birçok firmanın stopaj alacağının doğacağı; 
2. Ürün gamlarında daralmalara gidileceği, dolayısıyla alışveriş 
ortamının kötüleşeceği; 
3. İşletmelerin küçülmek ve kapatma suretiyle personel çıkarma 
yoluna gideceği; 
4. Artan kurlarla birlikte fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğu; 
5. Düşen hacimlerle de devlet gelirlerinde de ciddi düşüşler 
yaşanmasının kaçınılmaz olduğu toplantıda alınan önemli notların 
başında gelmektedir. 
 

Bu girdaba sürüklenmemek için pahalılığı engelleyecek, halkın 
tüketim gücünü, ve de işletmelerin iş hacimlerini 
korumaya yardımcı olacak önlemleri almak için her zamankinden 
daha detaylı bir çalışma yapılması gerekmektedir. 
Bu bağlamda devletin gelir olarak algıladığı fon, kdv ve stopaj 
uygulaması gibi vergileri gözden geçirmek, günün koşullarına 
uygun yeni yapılandırmalara yönelmek işletmelerimizin ayakta 
kalmasına, devlet gelirlerinin korunmasına ve pahalılığın 
azaltılmasına yardımcı olacaktır diye düşünmekteyiz. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bu gözlemi sizlerle paylaşmak ve 
alınabilecek önlemler üzerinde birlikte çalışma arzusundayız. 
Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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Oda Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Tv’ye program 
konuğu oldu 
 

7 Eylül 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs TV'de 
Parapolitik programına katılarak pandemi sürecindeki ticari hayatı 
değerlendirdi. Deniz, ekonomik önlemlere yönelik hazırlanan pakete 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 
 

‘Bir Tablet, Bir Çocuk, Güvenli Gelecek’ 
kampanyası görseli paylaşıldı 
 

 
 

KTTO ICCIA'da temsil edildi 
 

 
 

8 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, İslam Ticaret, 
Sanayi ve Tarım Odası’nın(ICCIA) 36. Genel Kurul Toplantısı’na 
katıldı. Genel Kurul Toplantısı Koronavirüs Pandemisi önlemleri 
çerçevesinde online platformda gerçekleştirildi. 
5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen 36. Genel Kurul toplantısında 
Şeyh Abdullah Salih Kamel İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası’nın 
üçüncü Başkanı olarak görevlendirildi. 

 

 

Odaya istihdam yapıldı 
 

8 Eylül 2020 tarihinde; Odanın açtığı Medya ve İletişim Sorumlusu 
münhaline yapılan başvurular neticesinde gerçekleştirilen 
mülakatların ardından Gizem Yeşilyurt Davulcu Medya ve İletişim 
Sorumlusu olarak istihdam edildi. 
 

Oda personeline PCR testi yapıldı 
 

8 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tüm personeline 
PCR testi yaptırdı. Testlerin sonucu negatif olarak açıklandı. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu, Fuat Oktay ile 
görüştü 
 

 
 

9 Eylül 2020 tarihinde; TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile 
Ekonomik Örgütler Platformu’nda bulunan sivil toplum örgütlerinin 
başkanları ve temsilcileri zoom toplantısı üzerinden bir araya geldi. 
Toplantı Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın koordinasyonunda 
gerçekleştirildi. Toplantıda işletmelerin yaşadığı sorunlar ve 
beklentiler aktarıldı. 
 

İmalat Sektörü Komitesi ilk toplantısı yapıldı 
 

 
 

10 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmaların karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı İmalat Sektörü Komitesi ilk toplantısı Meclis Üyesi Osman 
Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı Covid – 19 salgınına 
karşı alınan önlemler çerçevesinde online olarak düzenlendi. 
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Girişimcilik Eğitimi duyuruldu 
 

 
 

11 Eylül 2020 tarihinde; Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, 
“Nitelikli İş gücü, Başarılı Toplum” projesi kapsamında 21-29 Eylül 
2020 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek "Girişimcilik Eğitimi" 
sosyal medya üzerinden duyuruldu. 
 

Deniz: “Ülkede yapısal sorunlara neşter vuracak 
cesur yürek yok” 
 

11 Eylül 2020 tarihinde; Oda Başkanı Turgay Deniz Ada Tv’nin 
program konuğu oldu ve burada yaptığı açıklamalara ilişkin basına 
geçilen açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, pandemi sürecinde 
alınan kararları değerlendirerek, ülkemizdeki yapısal sorunlara 
neşter vurulmaması ile ilgili “ülkede bunları yapacak cesur yürek 
yok. Aynı şeyler devamlı tartışılıyor ama bir arpa boy yol alınmıyor” 
dedi. 
Ada TV’de konuşan Deniz, “Bizde hiçbir zaman uzun vadeli plan 
olmaz. Çünkü seçime endeksliyiz. Seçimden sonra Allah Kerim 
anlayışı… Uzun vadede kimse çalışma motivasyonu içinde değil. Orta 
uzun vadeli ekonomik planlar yapalım diyoruz ama olmuyor. Aynı 
şeyler devamlı tartışılıyor ama bir arpa boy yol alınmıyor. Bir 
çalışmayı ciddiye alacak birini göremiyorsunuz. Dengeler ben bunu 
yaparsam kaç oy kazanır kaybederim. Bunları yapacak cesur yürek 
yok” diye konuştu. 

 
 

 

 

Oda Genel Sekreterimizin babası İbrahim 
Önet’in vefatıyla ilgili görsel yayınlandı 
 

 
 
 

Erdal Kalkan’ın vefatıyla ilgili görsel yayınlandı 
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Oda, TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kıbrıs 
İşleri Koordinatörüne yazı gönderdi 
 

15 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası; ekonomi, sanayi ve 
ticaretin geliştirilmesi adına, TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Kıbrıs 
İşleri Koordinatörü Halil Afşarata’ya Odamıza 25 Ağustos 2020 
tarihinde yapmış olduğunuz ziyarete istinaden yazı gönderdi. 
Gönderilen yazıda; Odamız tarafından TC – KKTC Altyapı ve Reel 
Sektör için Mali İşbirliği Aracı (ARMA)’ya hazırlanan Proje Teklif 
Şablonu değerlendirmeye sunuldu. 
 

Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörü 
Komitesi ilk toplantısı yapıldı 
 

 
 

16 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Tekstil, Konfeksiyon ve Ayakkabı Sektörü Komitesi ilk 
toplantısı gerçekleşti. Komite toplantısı başkanlığı Çiğdem Kemaler 
tarafından yapıldı. 
 

İşletmelere Can Suyu Desteği’nin uzatılan 
başvuru süresine ilişkin duyuru yapıldı 
 

16 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odasının da iş birliği ile 
yönetilen Avrupa Birliği finansmanlı, yiyecek ve içecek hizmetleri 
sektöründeki kafeler, barlar, kafeteryalar, restoranlar, catering, 
kahve/çay ocakları, meyhaneler, büfeler, kantinler, sandviç  büfeleri, 
pastaneler ve buna benzer şahıs, mikro ve küçük işletmelere yönelik 
“İşletmelere Can Suyu Desteği” finansal destek programına başvuru 
süresinin 25 Eylül 2020 Cuma saat 15:00’e kadar uzatıldığına dair 
duyuru yapıldı. 
 

 

Gastronomi eğitim duyuruldu 
 

 
 
 

Ekonomik Örgütler Platformu, Doğu 
Akdeniz’de yaşanan ilişkilere yönelik basın 
açıklaması yaptı 
 

16 Eylül 2020 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

DOĞU AKDENİZ TARTIŞILIRKEN GÖRMEZDEN GELİNMEYİ KABUL 
ETMEYECEĞİZ 

 

Son zamanlarda Doğu Akdeniz’de meydana gelen gelişmeleri ve Doğu 
Akdeniz’deki deniz yetki alanları ile ilgili tartışmaları endişe ve üzüntü ile 
izlemekteyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi BM Güvenlik 
Konseyi Daimi Üyesi devletlerin bu sorunu ele alış şekli endişelerimizi 
artırmakta, soruna diplomatik yollarla çözüm bulunabileceğine dair 
umutlarımızı kırmaktadır. Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli bir 
çözüm bulunabilmesi, Birleşmiş Milletler parametrelerinin ve BM Genel 
Sekreteri’nin girişim yapma kapasitesinin titizlikle korunmasını 
gerektirmektedir. ABD ve Fransa’nın tutumu, bu konudaki kuşkuları 
büyütmekte; Rum tarafını BM parametrelerine sadık kalmamak konusunda 
cesaretlendirmektedir. ABD ve Fransa, Doğu Akdeniz’deki denizlerdeki 
yetki alanlarının sınırlandırması tartışmalarında açıkca taraf olmuş 
görünüyorlar. Doğu Akdeniz’de en uzun kıyıya sahip olan Türkiye’nin bu 
süreçten dışlanmak istenmesi ve Kıbrıslı Türklerin yok sayılması kabul 
edilemez. Uluslararası camianın belli başlı güçlerinin Kıbrıs Rum tarafı ile 
Türkiye Cumhuriyeti’ni diyaloga zorlama girişimleri, Kıbrıslı Türklerin siyasi 
varlığına yönelik büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bölgemizde artan 
gerginliğin veya meydana gelebilecek en hafif çatışmaların bile 
insanlarımızın yaşamına ve ekonomilerimizin çökmesine neden olacağı 
aşikardır. Kıbrıs Türk halkının en önemli ekonomik örgütleri olarak bizler, 
gerek Kıbrıs sorununa, gerekse Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları 
sorununa en erken bir zamanda ve diyalog yoluyla çözüm bulunmasından 
yanayız. Son günlerde, Türkiye’nin süresi 12 Eylül’de sona eren Navtex’i 
uzatmaması ve araştırma gemisini kendi karasularına çekmesi, diyaloğun 
başlaması için önemli bir fırsattır ve bu fırsatın ciddiyetle değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu diyalogun en önemli taraflarından biri de Kıbrıs Türk 
halkı olmalıdır. Ekonomik Örgütler Platforumu, Kıbrıs Türk siyasi partilerini 
ve sivil toplum örgütlerini Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için 
dayanışmaya ve ortak sesimizi uluslararası alana duyurmak için güçbirliği 
yapmaya davet etmektedir. 
Kıbrıs Türk halkı, görmezden gelinmeyi kabul etmeyecek, çözüm sürecinin 
bir parçası olmak için mücadele edecektir. 
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Deniz: “Küçük İşletmeleri ve çalışanlarını 
korumalıyız” 
 

17 Eylül 2020 tarihinde; Oda Başkanı Turgay Deniz BRT Tv’nin 
program konuğu oldu ve burada yaptığı açıklamalara ilişkin basına 
geçilen açıklama aşağıdaki gibidir; 
  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, hükümetin yarın 
devereye sokacağı 3’ncü ekonomi paketine karşın “can suyu” 
niteliğinde olan kredilere erişemeyen işletmeler olduğunu belirtti, 
koşulları yerine getirdikleri halde bu kredilerden yararlanamayan 
işletmelerin sorunlarını Oda’ya iletmelerini istedi ve amaçlarının 
“özellikle küçük işletmeleri ve çalışanlarını koruma altına almak” 
olduğunu vurguladı. 
BRT TV’de ‘Haber Masası’ programına konuk olarak Narden 
Bingöl’ün sorularını cevaplayan Turgay Deniz, 3’ncü ekonomik 
paketin aslında 1’nci ekonomik paket için yaptıkları önerilerden 
oluştuğunu belirtirek, kabul edilen kredi destekleri ile piyasaya 
destek vermeyi amaçladıklarını açıkladı. Paket’in yakında 
yürürlüğe gireceğini belirten Deniz, geçmişte açıklanan 1’nci ve 
2’nci paketlerdeki kredi programlarına başvuruların beklenen 
düzeyde olmadığını ve bankaların da kredi kullanımını 
zorlaştırdığını açıkladı. 
Deniz, “Bizim amacımız özellikle küçük işletmeleri ve çalışanları 
koruma altına almaktır. Biz adamızda kimsenin işsiz kalmasını 
istemiyoruz. Gün kazanıp gün harcayan kişilere destek vermemiz 
lazımdır. 
Devletimiz de, bizim önerilerimiz ışığında, küçük işletmelere 5 ay 
süreyle, ayda 2 Bin TL destek veriyor. AB de bir destek programı 
açıklamıştır. ‘Can Suyu’ desteği adı altında açıklanan bu programda 
bazı sektörlerde 1-2 kişi çalıştıranlara 12 bin TL; 2-5 işçi çalıştırana 
da 18 Bin TL’lik bir hibe veriliyor. Bunlar da faydası olabilecek 
yardımlardır” dedi. 
KTTO Başkanı Deniz, 3’ncü ekonomik pakette açıklanan kredilerin 
takipçisi olacaklarını belirterek, “Bu kez ta başından söylediğimiz 
ve istediğimiz gibi %6 faiz desteği geldi. 36 ve hatta 60 aya varan 
vade seçenekleri konuldu. 
1’nci pakette 18 ay olarak belirlenen vade 36 aya çıkarıldı. 1’nci 
pakette 18 ay vadeli olarak kredi olarak kullananlar da şimdi gidip 
bu vadeyi 36 aya kadar uzatabilecekler. Bu pakette kredi kullanan 
işletmelerin 1 yıl sonra taksidini ödemeye başlaması da mümkün 
olacak. 
Biz bu kredileri gerçekten ihtiyacı olan işletmelerimizin almasını 
istiyoruz ve buradan çağrı yapıyoruz: Eğer tüm evraklarınız tamam 
ise ve banka size kredi vermeyi reddetmişse lütfen odamıza gelip 
şikayetinizi yapınız. Biz bunların takipçisi olacağız” dedi. 
 

 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Genç Tv’de program 
konuğu oldu 
 

21 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz Genç Tv’ye program konuğu oldu. Deniz güncel konulara ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ziyaret edildi 
 

23 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü 
İbrahim Benter’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Toplantıda güncel 
konular ele alındı. 
 

Eğitim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör 
Komitesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi 
 

23 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından üye 
firmalarının karşılaştıkları sektörel sıkıntıların belirlenmesi ve bu 
sıkıntılara çözüm bulunması amacıyla ilgili firma temsilcilerinin 
katıldığı Eğitim, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Komitesinin ilk 
toplantısı gerçekleşti. Zoom üzerinden yapılan komite toplantısının 
başkanlığı Necat Gürkan tarafından yapıldı. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu Gazimağusa 
esnafının eylemi ile ilgili basın açıklaması yaptı 
 

24 Eylül 2020 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir;  
 

EÖP’DEN GAZİMAĞUSA ESNAFI EYLEMİNE TAM DESTEK 
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararı , kabul edilebilir 
bir karar değildir. 
Üniversitelerimiz ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. 
Özellikle Gazimağusa merkezinde yer alan ve en büyük 
üniversitelerimizden olan DAÜ tüm çevresi ve esnafı ile öğrenci 
popülasyonuna bağlı kurulmuştur. 
DAÜ bir vakıf üniversitesidir. Bunu unutmamalı, aldığı bu kararın ülke 
ekonomisine ne kadar büyük bir darbe vuracağının farkına varmalı , 
hem Gazimağusa esnafı hem de ülke ekonomisinde yıkıcı etkiler 
bırakacağını bilmelidir. 
DAÜ bu kararından bir an önce vazgeçmeli ve diğer üniversitelerimize 
de öncü olmalıdır. 
Gazimağusa esnafının haklı eylemini ve yaşayacakları ekonomik 
krizleri anlıyor ve eylemi destekliyoruz. 
Bu nedenle ülke ekonomisinin en büyük temsilcisi olan Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve 
Kıbrıs Türk Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler 
Platforumu olarak bu haklı eylemi, ülkemiz ekonomisinde yaratacağı 
geri dönülemez zararları önleyici bir eylem olarak görüyor ve 
destekliyoruz. 
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KTTO’dan üyelerine Gazimağusa esnafına 
destek çağrısı 
 

24 Eylül 2020 tarihinde yapılan duyuru aşağıdaki gibidir; 
 

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin online eğitim kararı sebebi ile yarın 
(25 Eylül, Cuma) yapılacak olan Gazimağusa esnafı eylemine Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası olarak tam destek vermekteyiz. Bu sebeple tüm 
Gazimağusa bölgesindeki üyelerimizi, yarın 11:00-13:00 arasında 
dükkanlarını kapatarak eyleme destek olmalarını rica ederiz. 
 

TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Danışmanı 
Odayı ziyaret etti 
 

25 Eylül 2020 tarihinde; TC Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Danışmanı 
Ömer Cihan,  Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine ziyarette bulundu. 
 

TC Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı, KTTO 
Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti 
 

 
 

28 Eylül 2020 tarihinde; Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm 
Bakanı Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

Oda As Başkanı Aziz Limasollu, KTV’nin konuğu 
oldu 
 

28 Eylül 2020 tarihinde; KTTO As Başkanı Aziz Limasollu, Kıbrıs Tv’nin 
konuğu olarak güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Limasollu, ithalat ve ihracata ilişkin iş dünyasının ekonomik 
faktörlerinin pandemi sebebiyle büyük ölçüde azaldığını belirtti. 
Riskin az olduğu yere herkesin gidip yatırım yapabileceğini belirten 
Limasollu, öğrencilerin bir an önce adaya getirilmesi ve ülkeye 
kazandırılması noktasında çalışmaların hızlandırılması gerektiğini 
vurguladı. Avrupa Birliği’nin ve Türkiye’nin yardımları hakkında da 
sorulan soruları değerlendiren Limasollu, yardımların yanı sıra eldeki 
kaynakların doğru kullanılması ve kamu kuruluşlarından verimli iş 
alınabilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Rekabet Edebilirlik 
Raporu’na ilişkin değerlendirmede bulunan Limasollu, KKTC’nin 
gerileyen sıralamasına ilişkin soruya, ülke yönetiminin birkaç yılda 
bir değiştiğini buna müteakip bakanların ekibinin de değiştiğini ve bir 
önceki yönetim tarafından başlanan projelerin devamının 
getirilemediğini söyledi. Limasollu, başlanan projelerin bitirilmesiyle 
rekabet ortamının güçlendirileceğine inandığını kaydetti. 
 
 

 

Oda YK Üyesi Başkanı Evren Günsel Erçelik, 
Diyalog TV’nin konuğu oldu 
 

29 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Evren Günsel Erçelik, TL’nin yaklaşık yüzde 30 değer kaybı 
yaşaması ve pandeminin etkileri ile ithalata bağımlı ülke 
ekonomisinin kırılgan yapısının çok ciddi olumsuz etkilendiğini 
söyledi. 
Diyalog Tv’ye konuk olan Erçelik, “TL’nin dövize karşı kaybettiği 
değerin yanı sıra faiz oranlarının yükselmesinin de ekonominin 
olumsuz döngüsünü devam ettirdiğini belirtti. 
Online eğitime ilişkin açıklamalarda bulunan ve ekonominin dönmek 
zorunda olduğunu vurgulayan Erçelik, aksi halde büyük işsizlik 
yaşanacağını belirtti. 
İlk etkilenen sektörlerin turizm ve yükseköğretim olduğunu belirten 
Erçelik, tedbirlerin zamanında ve doğru şekilde alınmadığını ve buna 
bağlı güvensizlik ortamı yaratıldığını kaydetti.  
 

Oda, “mahalle baskısı” yaratmaya çalıştığı 
yönündeki ithamlarla ilgili basın açıklaması 
yaptı 
 

29 Eylül 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

“AÇILIM KAÇINILMAZDIR; ÖNCELİK SAĞLIK TEDBİRLERİNİ 
ALMAKTIR” 
 

Pandemi sürecinde yükseköğretim öğrencilerinin adamıza gelmekte 
karşılaştıkları sıkıntılar ve bunun ekonomiye yansımaları göz ardı 
edilemeyecek bir durumdur. 
DAÜ-SEN Başkanı Sayın Ulaş Gökçe’nin, ironi yaparcasına, eğitimin 
online sürdürülmesinin sorumlusu olarak “KTTO merkezli mahalle 
baskısı” değerlendirmesine şahit olduk. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, ‘mahalle baskısı’ oluşturmak amacında 
olmadığı gibi, salgın önlemlerinin bilimsel temellerde alınması için 
her türlü katkıyı yapmasının yanında; gerek kendi bütçesinden , 
gerekse üyelerinden topladığı bağışlarla ciddi miktarda sağlık 
harcaması gerçekleştirmiştir. 
Covid-19 salgını ciddi bir tehlikedir ve bu tehlikenin üstesinden 
gelmek için bilimsel temellere göre çalışmak esastır. Bu salgının 
yarattığı ekonomik sorunlar da en az salgının kendisi kadar 
tehlikelidir. 
“Önce sağlık” desek bile, ekonomik faaliyetleri sürdürmek anlamına 
gelen ‘açılma’nın önemli olduğunu, ‘açılma’ için öncelikli olarak sağlık 
önlemlerini de kararlılıkla almak zorunda olduğumuzu 
unutmamalıyız. 
Odamızın bu doğrultudaki faaliyetlerinin “mahalle baskısı” olarak 
değerlendirilmesini kabul etmiyor, halkımızın salgın ortamında da 
yaşamını ekonomik olarak devam ettirebilmesi, insanlarımızın 
sağlığından olmaması, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini 
sürdürebilmesi ve işletmelerimizin mümkün olduğunca ‘açık’ 
kalabilmesi için çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna 
bildiririz. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
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Oda, Merkez Bankası’na borçlu cari limitli 
hesapların yapılandırılmasına yönelik yazı 
gönderdi 
 

29 Eylül 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, KKTC Merkez 
Bankası Başkanı Rifat Günay’a gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Malumunuz üzere 125 sayılı 3.7.2020 tarihli Resmi Gazete’de 
yayımlanan ve 30 Eylül 2020 tarihinde yürürlükten kalkacak olan 
Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname 
kapsamında yapılandırılacak / ötelenecek krediler arasında borçlu 
cari limitli hesaplar da yer almaktadır. Konu edilen borçlu cari limitli 
hesapların yapılandırılmasının / ötelenmesinin uygulamada 
gerçekleşemediği üyelerimiz tarafından Odamıza bildirilmiştir. 
Sıkışık piyasa, daralan ekonomi ve düşen talep koşullarında firmalar 
nakit akışında sıkışıklık ve zorluklar yaşamaktadır. Bu şartlar altında 
borçlu cari limitli hesapların yapılandırılmaması iş dünyasının 
piyasadaki yükümlülüklerini yerine getirememesine ve tahsilatlarda 
ciddi sorunlara yol açacaktır. 
Dolayısıyla, borçlu cari limitli hesapların yapılandırılmasının 
uygulanmasına yönelik sağlayacağınız desteğin önemini bilginize 
sunarız. 
 

TKO, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ni ziyaret etti 
 

 
 

30 Eylül 2020 tarihinde; Türkiye-KKTC Ticaret Odası (TKO) Yönetim 
Kurulu Üyeleri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hayrettin 
Yücel ile Gümrük Müşaviri Eyüp Gönültaş'ı ziyaret etti. 
 

TKO, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve 
Ekonomi İşbirliği Ofisi’ni ziyaret etti 
 

 
 

30 Eylül 2020 tarihinde; Türkiye-KKTC Ticaret Odası (TKO) Yönetim 
Kurulu Üyeleri, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomi İşbirliği 
Ofisi Koordinatörü Bülent Koçak'ı ziyaret etti. 
 

 

TKO, TİKA’yı ziyaret etti 
 

 
 

30 Eylül 2020 tarihinde; Türkiye-KKTC Ticaret Odası (TKO) Yönetim 
Kurulu Üyeleri, TİKA Koordinatörü Havva Pınar Özcan'ı ziyaret etti. 
 

Oda, Merkez Bankası’na borçlu cari limitli 
hesapların yapılandırılmasına yönelik yazı 
gönderdi 
 

 
 

30 Eylül 2020 tarihinde; UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, 
Başbakan Ersin Tatar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz 
Sucuoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim 
Kurulu’nu ziyaret etti. 
 


