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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

MART 2021 
 
 

Oda, online alışverişler ile ilgili Maliye Bakanı’na yazı gönderdi 
 

1 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; online alışveriş konusunda Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a  
gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

25 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yasa Gücünde Kararnameye göre pandemi döneminde 
yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebi ile her türlü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaş tutarı 
5,000 TL’nin üzerinde olan kamu çalışanlarından Ocak 2021, Şubat 2021 ve Mart 2021 aylık dönemlerinde 
kesinti yapılacağı kararı verilmişti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak Koronavirüs salgını sebebi ile ön saflarda 
mücadele eden sağlık çalışanları ve polis memurlarının söz konusu kesintiden muaf tutulması önerisinde 
bulunduğumuz Başbakanlığa iletilen yazı ekte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz; BRT’nin, Kıbrıs Postası’nın, Güneş Tv’nin, konuğu 
oldu 
 

2 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 17:00'da BRT’de Baykan Gürses Özdağ’ın, saat 
19:30'da Sosyal Medyada Kıbrıs Postası’nda Dr. Şükrü Umarbeyli’nin, saat 8:30'da Sosyal Medyada Güneş 
TV’de Ferda Ekinci’nin sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Oda, Kuzey-Güney geçişleri hakkında Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 
 

2 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e gönderdiği yazı aşağıdaki 
gibidir; 
 

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin almış olduğu ve 27 Şubat 2021 tarihli 50 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan kararlarına göre Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta 
ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri 
kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabileceklerdir. Ancak, Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) 
kapsamında ticaret yapan kişiler için Güney Kıbrıs’a geçiş yapmasına izin verilmeyerek sadece temassız ticaret 
yapmaları koşuluyla ve ayrıca ilçe emniyet kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması 
olmaksızın ticaret yapmaları kararlaştırılmıştır. YHT kapsamında yıllık olarak ortalama 130 firma tarafından 
satış yapılmaktadır. Bunun içinden de düzenli satış yapanların sayısı yaklaşık civarındadır. Dolayısıyla, Güney’e 
satış yapanlara da günübirlik geçişlerine izin verilmesinin ilk aşamada geçmesi tasarlanan kişi sayısını çok 
arttırmayacağı düşünülmektedir. Mevcut geçici düzenlemede, Kuzey’deki satıcılar ürünlerini alıcının adresi 
yerine ara bölgeye teslim etmektedirler. Bunun gereği olarak alıcı da ara bölgeye geçip mlaı teslim almak için 
Güney’de ilgili makamlara başvurmak ve ara bölgeye gelmek durumunda kalmakta. Bu da alıcı tarafından 
tercih edilen bir yöntem değildir.İşçilerin Güney Kıbrıs’a geçebildiğinin alıcılar tarafından da bilindiği 
koşullarda ihracatçılarımız maalesef telafisi olmayacak ciddi Pazar kaybı yaşamaktadır. Bu durumu ortadan 
kaldırarak ürünlerin doğrudan alıcıya teslim edilebilmesini sağlayacak tek şey YHT kapsamında geçişlerin 
yeniden başlamasıdır. Bunun da anlamı Güney’e satışların artması ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine olumlu bir 
katkının sağlanmasıdır. Sonuç olarak, 15 Aralık 2020 öncesinde uygulandığı gibi YHT kapsamında yapılacak 
satışları teslim edecek kişilerin de son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri 
koşuluyla karantina olmaksızın günübirlik geçiş düzenlemesine dahil edilmesi hususunun tarafınızdan ivedi bir 
şekilde değerlendirilmesi için konu bilgilerinize getirilir. 
 
Görüşümüzün olumlu değerlendirileceğine dair var olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 
 

 
 
Oda, Kuzey-Güney 
geçişleri hakkında 
Sağlık Bakanlığı’na 
yazı gönderdi 
 
 
Oda, yüksek öğrenim 
öğrencilerinin salgın 
sürecinde ülkeye 
gelişiyle ilgili Sağlık 
Bakanı’na yazı 
gönderdi 
 
 
Oda, tedarikçi 
firmaların Cumartesi 
günleri çalışması ile 
ilgili Başbakan’a yazı 
gönderdi 
 
 
Oda, KKTC-TC “Ticari 
İlişkilerin 
Düzenlenmesi 
Hakkında Uygulama 
Anlaşması” ile ilgili 
öneri yazısı gönderdi 
 
 
KTTO ve Digi Veri 
Araştırma Merkezi iş 
birliğinde hazırlanan 
2020 IV. Çeyrek 
Ekonomi Bülteni 
kamuoyuna sunuldu 
 
 
KTTO Başkanı Turgay 
Deniz; Slovakya 
Lefkoşa Büyükelçisi, 
Rusya’nın Lefkoşa 
Büyükelçisi ile online 
görüşme 
gerçekleştirdi 
 
 
KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, 
Beyarmudu’nda 
gerçekleştirilen 
‘Organize Sanayi 
Bölgesi’ toplantısına 
katıldı 
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Oda, yüksek öğrenim öğrencilerinin salgın 
sürecinde ülkeye gelişiyle ilgili Sağlık 
Bakanı’na yazı gönderdi 
 

3 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; yüksek 
öğrenim öğrencilerinin Covid19 salgın sürecinde 2020-2021 
akademik yılı bahar dönemi kapsamında ülkeye gelişiyle ilgili 
Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Covid19 Salgın Sürecinde Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin 2020-
2021 Akdamik Yılı Bahar Dönemi Kapsamında KKTC’ye gelişlerine 
ilişkin öneriler 
 

Amaç 
Cavid19 salgını şartlarında bulaş riskini düşük tutarak ve süreci 
denetleyerek öğrencilerin gelişinin sağlanması. 
 

Risk Yönetimi 
- Öğrencilerin oluşturacakları risk durumu geldikleri ülkelere göre 
belirlenmeli. Risk hesaplamalarında Dünya Sağlık Örgütü’nün 
uluslararası seyahatlar için risk tabanlı yaklaşım belgesinin 16 
Aralık 2020 tarihli yayımlanmış olduğu ekinde yer alan yöntem 
kullanılmalı. 
- Öğrencilerin varışı, uçaktan inişi, pasaport işlemleri, 
havalimanında bekletilme koşulları, karantina merkezine taşıma 
düzeni, karantina merkezlerine yerleştirilme kriterli, karantina 
süresince öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması, güvenliklerinin 
sağlanması, karantina sonlandırma şartlarının belirlenmesi, 
karantinasonrası öğrencilerin takibi ve düzenli PCR testi yapılması 
ve buna benzer tüm aşamlara ilişkin risk düzeyine göre aksiyon 
planı hazırlanmalı ve uygulanmalı. 
- Nijerya kaynaklı B.1.525 adlı hızlı ve öldürücü yeni bir mutasyon 
söz konusu. Bu çerçevede Nijerya’dan gelecek öğrencilerin risk 
yönetimi buna göre yapılmalı ve bu öğrencilerin havalimanında 
bekletilme ortamı, karantina merkezine taşınırken oturma düzeni, 
aynı karantina merkezlerine yerleştirilmesi gibi ilave tedbirler 
alınmalı. 
 

Denetim 

- Bu sürecin temel unsurlarundan biri de etkin denetim 
faaliyetkerinin etkin bir şekilde yürütülmesidir. 
- Denetim eksikliği kamu-özel ortaklığında oluşturulacak bir 
yapıyla giderilmeli. 
- Oluşturulacak bu ortak yapı bir komite, çalışma grubu, komisyon 
veya ilgili bakanlığın uygun göreceği bir yapıda olabilir. Bu ortak 
yapı sürecin eşgüdümünü, izlemesini ve yönetimini sağlayacaktır. 
- Bu kapsamda ilgili bakanlık tarafından eğitimden geçirilecek 
kişiler bu eğitimin sonucunda Bakanlığın uygun göreceği alanlarda 
denetim faaliyetini yürüterek ilgili bakanlığa uygunsuzlukları 
raporlayabileceklerdir.İlgili bakanlık da raporlanan bu 
uygunsuzlukları değerlendirerek gerekmesi halinde ilgili cezai 
işlemleri uygulayabilir. 
- Bu sistem ile ihtiyaç duyulan izleme, kontrol ve raporlama 
faaliyetleri kamu dışı kapasiteden faydalanılarak giderilebilir. 
Böylelikle de sürecin sürekli izlenmesi sağlanabilir. - 

 

Hızlı Test 
- Test kapasitesi hızlı test alımıyla arttırılmalı. 
- Öğrencilerin varışlarında hızlı testler kullanılarak mevcut PCR 
test kapasitesi korunmalı. 
- Sağlık Bakanlığının onaylayacağı 15 dakika içinde güvenilir sonuç 
veren hızlı testlerin temin edilmesinde K.t. Ticaret Odası, K.T. 
Tabipler Birliği gibi yasayla kurulmuş kamı hizmeti veren meslek 
örgütleriyle iş birliği yapılmalı. 
 

Varış Öncesi Tedbirler  
- Risk grubuna göre uçakta, otobüste, karantina merkezine 
yerleştirme gibi uygulamalar hakkında Türkçe ve İngilizce 
bilgilendirici elektronik broşürler hazırlanmalı ve bunlarla ilgili bir 
internet sayfası oluşturulmalı. 
- Bu bilgiler öğrencilere önceden üniversiteler kanalıyla 
aktarılmalı. Böylelikle öğrenciler gelmeden nasıl bir süreçten 
geçecekleri hakkında bilgi sahibi olmalı ve risk grubunda göre 
ayrıştırmaya tabi tutulacak öğrencilerin bunu ayrımcılık olarak 
algılamalarının önüne geçilmeli. 
 

Varıştaki Tedbirler 
- Öğrenciler en fazla 72 saatlik negatif PCR test raporu ibraz 
etmeli. 
- Öğrencilerin varışında ilk önce hızlı test uygulanmalı. Gerekirse 
bunun için pist içinde bir düzen kurulabilir. 
- Öğrencilerin seyrek şekilde oturma ve sürekli maske takılması 
koşuluyla otobüslerle karantina merkezine taşınmalı. Bu hususta 
üniversiteler yeterli sayıda otobüs tedariği için destek verebilir. 
- Gelen öğrenciler için diğer yolculardan aynı şekilde önlemlere 
uygun bir şekilde bekleme yapabilecelk imlan yaratılmalı. 
- Karantina merkezlerine öğrencileri taşıyacak otobüsler yeterli 
mesafede konuşlandırılmakı ve öğrencilerin yığılmalarını 
engelleyici tedbirler alınmalı. 
- Havalimanında üniversiteler personel desteği vererek 
öğrencilerin sosyal mesafe ve maske kurallarına uyumunu 
denetleyebilir ve organizasyona yardımcı olabilir. 
 

Karantina Süreci 
- Öğrencilerin karantina süresi en az 14 gün olmalı. Mevcut 
uygulamada bu süre riskli ülkeler dışında 10 gün ancak öğrencilere 
nereden geldiğinden bağımsız karantina süresi 14 gün uygulanarak 
risk olabildiği kadarıyla en aza indirilerek hem öğrenci hem de 
toplum sağlığı korunmalı. 
- Öğrencilerin yerleştirileceği merkezler için gerekli hijyen, 
malzeme, donanım, internet ve benzeri hususlar önceden kontrol 
edilmeli ve hazırlanmalı. Bunun için planlama yapılıp uygulanmalı. 
- Öğrencilerin karantina merkezlerinde yerleştirilmesi sırasında 
önceden planı ve hazırlığı yapılmış organizasyon gerçekleştirilmeli. 
Yığılmalar engellenmeli. Bunun uygulanması sırasında 
üniversitelerden kapasite desteği alınabilir. Tüm bu süreç içinde 
öğrencilerin mesafe ve maske kurallarına uyulması denetlenmeli 
ve buna yönelik koşullar yaratılmalı. 
- Karantina süresince öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesine 
yönelik çevrim içi market alışverişi gibi tedbirler alınarak, 
öğrencilerin karantina merkezi dışına çıkmasına imkan 
verilmemeli. 
- Merkezlerdeki sağlık ekipleri ve doktor sayısı yeterli sayıda 
olmalı. 
 
- Karantina merkezlerinin güvenliğinin sağlanmasına üniversiteler 
de destek verebilir. 
 
Karantina Sonrası 
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“Covid-19 ve Kadının Ekonomideki Yeri” 
konulu panel düzenlendi 
 

 
 

5 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler 
Komitesi tarafından düzenlenen Covid - 19 ve Kadının 
Ekonomideki Yeri konulu panel KTTO, KTTO Kadın Girişimciler 
Komitesi ve KTTO Ekonomi Gazetesi Facebook sayfalarından canlı 
yayınlandı. 
 

Oda, tedarikçi firmaların Cumartesi günleri 
çalışması ile ilgili Başbakan’a yazı gönderdi 
 

5 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Cumartesi 
günleri tüm tedarikçi firmaların çalışmasına ilişkin Başbakan Ersan 
Saner’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
27 Şubat 2021 tarihli 50 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararlarına göre 01.03.2021 tarihinden itibaren 
Cumartesi günleri market, fırın, kasap, manav, benzin istasyonu, 
eczaneler, restorantların paket servisleri, açık pazarlar, tarım, 
hayvancılık ve bunlara bağlı sanayi işletmeleri dışında kalan tüm 
işletme ve faaliyetler kapalı olacaktır. Ancak üyelerimizden almış 
olduğumuz geri dönüşlere göre Cumartesi günleri bazı tedarikçi 
firmalar çalışmaya devam etmektedir. Dolayısı ile alınan karar 
kapsamında yasağa uyup kapalı olan işletmeler haksızlıkla karşı 
karşıya kaldıklarını beyan etmişlerdir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
olarak önerimiz; adil bir çalışma düzeni sağlanması adına 
Cumartesi günleri tüm tedarikçi firmaların çalışmasına izin 
verilmesidir. Önerilerimizin olumlu olarak değerlendirileceğina 
dair inancımızı belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu 
oldu 
 

5 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 10:00'da 
BRT’de Damla Soyalp ve Aziz Karaaziz’ın sunduğu programın 
konuğu oldu. 
 

 

- Karantina merkezlerinin güvenliğinin sağlanmasına üniversiteler 
de destek verebilir. 
 

Karantina Sonrası 
- Üniversitler öğrencilerini takip etmeli, düzenli iletişim kurmalı ve 
kaldıkları süre boyunca ülkede uygulanan tedbirler hususunda 
öğrencileri bilgilendirmeli. 
- Öğrencilerin karantina sonrası 7. Günde yeniden PCR testi 
yapmaları sağlanmalı ve Bakanlığın uygun göreceği sıklıkta PCR 
testine tabi tutulmalı. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz ve KTİMB Başkanı 
Cafer Gürcafer, Kanal T’nin konuğu oldu 
 

3 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTİMB 
Başkanı Cafer Gürcafer, 03 Mart 2021 Çarşamba saat 20:30'da 
Kanal T’de Dilek Kırıcı’nın sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Ses Tv’nin, Diyalog 
Tv’nin konuğu oldu 
 

4 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 10:00'da 
Sosyal Medyada Ses TV’de Aytuğ Turkan’nın, saat 14:00'da 2020 
Diyalog TV’de Melis Günel’in sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi ile ilgili 
görsel paylaşıldı 
 

 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu 
oldu 
 

5 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 10:00'da 
BRT’de Damla Soyalp ve Aziz Karaaziz’ın sunduğ sunduğu 
programın konuğu oldu. 
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Oda, KKTC-TC “Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi 
Hakkında Uygulama Anlaşması” ile ilgili TC 
Ticaret Bakanı ve KKTC Başbakan Yardımcısı 
Ekonomi ve Enerji Bakanı’na yazı gönderdi 
 

5 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Türkiye – 
KKTC Ticaret Odası Forumu, KKTC Tarafı’nın, KKTC Hükümeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında “Ticari İlişkilerin 
Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması”na dair önerileri ile 
ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a ve KKTC 
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya 
gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Ek: Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu, KKTC Tarafı’nın, KKTC 
Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında ‘Ticari 
İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması’na dair 
Önerileri  
Kıyı Ticareti Anlaşmasında Düzenlemeler 
Kıyı Ticareti Anlaşması kapsamında yapılacak düzenlemelerin , 
özellikle KKTC ürünlerinin Türkiye’ye ve oradan Orta Doğu 
ülkelerine ve Türki Cumhuriyetlerine satışına imkan verecek 
düzenlemeleri içermesinin öncelikli düzenlemeler olması  
gerektiğine inanmaktayız.  Bir anlamda Serbest Ticaret Anlaşması 
kurgusunda çalışacak bu düzenlemelerde , aralarında büyük 
ekonomik ölçek farklılığı olan ülkelerimizin , özellikle KKTC 
tarafındaki iş insanlarının işlerini kaybetme endişesi yaratmaması 
aksine birlikte büyütülecek pastadan daha fazla 
faydalanacaklarının hissettirilmesi gerektiğine inanmaktayız. 
Özellikle ülkemiz ekonomisinin gelişmesine sebep olacak bu 
düzenlemelerin, tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesi ve 
başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi açısından önemlidir.  E ticaret 
kapsamında ülkemize gelmekte olan küçük kargo ve paketlerin 
,KKTC ‘deki perakente mağazalarına ve küçük esnafa haksız 
rekabet yaratmayacak şekilde ülkeye girişleri düzenlenmelidir. 
Ayrıca Türkiyeden gelen tamiri burada mümkün olmayan veya 
hatalı gelen ürünlerin Türkiye’ye iadesinde veya değişime 
gönderilmesi ile ilgili prosedürlerin basitleştirlmesi ve bu 
ürünlerinin iadelerinin kolaylaştırılması gerekmektedir.  
KKTC’den TC’ye yapılacak online alış-veriş/e- ticaret 
uygulamalarında KKTC’den gelecek reexport’a (KKTC menşeli 
olmayan) müsade edilecek şekilde TC mevzuatında düzenlemeler 
yapılmalıdır. TC’deki tüketicilerin KKTC e -ticaret siteleri ve online 
sitelerinden alış - verişlerine imkan sağlayacak şekilde gerekli 
mevzuat oluşturulmalıdır. 
 

KKTC’nin İhracatının  Artırılması Düzenlemeleri 
KKTC’nin ihracatının artırılması için Türkiye ve Kıbrıs’taki iş 
insanlarının, ortaklık kurarak , hem bu ürünlerin KKTC’de birlikte 
üretim yapmalarının sağlanması hem de birlikte bu ürünlerin 
yurtdışına pazarlanması ile  ilgili bu ortaklıkları  teşvik edici 
düzenlemelerin yapılması gerektiğine inanmaktayız.   
KKTC ye yatırım amacıyla gelecek iş insanlarına gerekli kolaylığın 
sağlanmasının bu yatırımların yaygınlaşmasında önemli rol 
oynayacağına inanmaktayız. Bu kapsamda yapılacak yatırımlarda , 
yatırımcıların KKTC’ye getireceği kaynağın yanında , getirecekleri 
know-how, teknoloji ve ülkemiz ekonomisine yaratacağı katma - 
 

 

değer kriterlerinin istihdam sayısından daha öncelikli kriterler 
olması gerektiğini düşünmekteyiz. Yapılacak yatırımların KKTC’li bir 
iş insanının yerel kaynakları, üretim ve pazarlama birikimlerinin 
yeterli olmadığı ölçek ve sahalarda yapılmasına öncelik 
verilmesinin, yerel paydaşları da daha fazla motive edeceğini 
düşünmekteyiz. Özellikle yeni iş sahaları olarak tarım, işlenmiş gıda 
ürünleri ve yarı mamul olarak ithal edilen ürünlerin son 
proseslerinin ülkemizde yapılıp mamul ürün olarak yurdışına satışı 
konularının ortak işbirlikleri ile hayata geçirilmesini 
arzulamaktayız. 
 

KKTC nin Rekabet Edebilirliğinin Sağlanması  
Bir ada ülkesi olan KKTC’nin en büyük maliyet unsurlarından birisi 
de ulaşım maliyetleridir. Ulaşım maliyetlerinin azaltılması 
kapsamında Türkiye’nin Güney limanlarından KKTC limanlarına 
sefer yapan gemilerin liman giriş-çıkış ücretlerinin ve kıyı emniyeti 
ücretlerinin, Amerikan Doları yerine Türk Lirası ile yapılmasının ve 
bunlarda yapılacak indirimlerin , günaşırı KKTC ile Türkiye limanları 
arasında sefer yapmakta olan bu gemilerin  taşımacılık 
maliyetlerinde  önemli bir düşüş yaratacaktır. KKTC bayraklı 
düzenli sefer yapan gemilere Taşucu, Mersin ve Seka limanlarında 
tüm liman ücretlerinin kabotaj kapsamında yapılması da ulaşım 
maliyetlerinin düşürülmesinde önemli rol oynayacaktır. 
Türkiye’den yük almak için boş giden, KKTC plakalı tırların 
Türkiyede iç taşıma yapabilmesinin yasal olarak kolaylaştırılması 
halinde hem halen bu iç taşıma işini kaçak olarak yapan KKTC 
plakalı  tırları yasal bir zemine getirecek, hem de Türkiye de iç 
taşıma yapan TC plakalı tırlara karşı yaptıkları haksız rekabeti 
ortadan kaldıracaktır.   
Tüm bu düzenlemeler ışığında KKTC ekonomisinin  büyümesinin,  
Anavatanla yapılacak düzenlemelerle olacağına yürekten 
inanmaktayız. Türkiye  Cumhuriyeti Hükümetinin, işinsanlarının 
ülkemizin gelişmesine katkı koymak için her türlü desteği 
vereceklerine dair hiç bir şüphemiz yoktur. Ekonomik gelişmemizin 
artırılması için yapılan bu çalışmaların, ülkelerimize hayırlı ve uğulu 
olmasını diliyorum. 
 

Ticaret Bakanı Pekcan, KKTC'de iş insanlarıyla 
bir araya geldi 
 

 
 

6 Mart 2021 tarihinde; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Türkiye ile 
KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en 
iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir 
çalışma sürdürüyoruz." 
Ticaret Bakanı Pekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
temasları kapsamında, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile baş başa ve heyetler arası görüşme 
gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında, Türkiye ve KKTC'den iş 
insanlarının katılımlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. 
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Pekcan, burada yaptığı konuşmasında, KKTC iş dünyasıyla bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Türkiye ile 
KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en 
iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir 
çalışma sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi. Bugüne kadar, 
KKTC'nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun etkileşimini 
destekleyen, ihracat potansiyelini artıran ve KKTC ekonomisinin 
sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan her projenin destekçisi 
olduklarını söyleyen Pekcan, bundan sonra da destek olmaya 
devam edeceklerini vurguladı. 
Pekcan, ikili ticaret ile karşılıklı yatırımları artırmak istediklerini 
kaydederek, KKTC'nin ürünlerinin diğer ülkelere ihracatını 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi. 
İkili ticaretin finansmanı noktasında, firmaların bankacılık 
sisteminden, kredi imkanlarından ve Türk Eximbank imkanlarından 
yararlanabildiğini belirten Pekcan, "2018-2020 döneminde 17 
firma Eximbank'tan 12,8 milyon lira değerinde kredi kullanmıştır. 
İş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle bugün buradayız. 
Yatırımların karşılıklı artırılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. 
Önerileri de alacağız." diye konuştu. 
 

"Yatırımların yasal alt yapısını da oluşturacağız" 
Pekcan, "İki ülke arasındaki 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunması Anlaşması'nın da bir an önce imzalanmasıyla 
yatırımların yasal alt yapısını da oluşturacağız." dedi.  
Yeni tip koronavirüs (Kovi-19) salgını nedeniyle küresel 
ekonomilerin daraldığını kaydeden Pekcan, tüm dünyada, 
Türkiye'de ve KKTC'de de en çok hizmetler sektörünün olumsuz 
etkilendiğinin altını çizdi. Aşılama sayesinde salgının etkisinin 
azalmasıyla beraber 2021'in ekonomik açıdan verimli geçeceğini 
ifade eden Pekcan, "KKTC'de hizmetler sektörünün dışında, 
KKTC'nin coğrafi konumu, genç nüfusu ve tarıma uygun iklim 
koşulları nedeniyle, bilişim sektörü, sağlık turizmi, organik gıda 
üretimi ve yenilenebilir enerji alanında çeşitli yatırım potansiyelleri 
mevcut. Bunu da iş insanlarımızın iyi değerlendirmesi gerekir." 
dedi. 
 

"STK'lar olarak KKTC'nin yanındayız" 
Pekcan, buradaki toplantıdan sonra Ortak Komite Toplantısı'nı 
gerçekleştireceklerini, bir eylem planı oluşturacaklarını ve bu 
planda STK'lardan alacakları önerileri değerlendireceklerini 
söyledi. Bakan Pekcan, "Türkiye olarak sadece devlet ve siyasi 
olarak değil, STK'lar olarak da KKTC'nin yanındayız. Bugünkü resim 
bunun göstergesidir. Bütün STK başkanlarımıza bu anlayışları ve 
katılımları için teşekkür ediyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve 
siyasi olarak, tüm kurumsal kapasitemizle her zaman KKTC'nin 
yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. 
Birbirimizden karşılıklı olarak güç almaya devam edeceğiz." dedi.  
 
"Üretimdeki maliyetlerimizi azaltmamız gerekiyor" 
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı da bugün 
KKTC açısından tarihi öneme sahip bir ziyarete tanıklık ettiklerini 
söyledi. KKTC'nin ana vatan Türkiye ile ticari münasebetlerini ve bu 
münasebetleri STK'lardan dinleyerek bir yol haritası hazırlamaya 
çalışacaklarının altını çizen Arıklı, "Özellikle son dönemde KKTC ile 
Türkiye, Kıbrıs meselesinde yeni bir yol haritası çizmiş 
bulunmaktadır. 50 yıldan beri müzakere edilen federasyon - 

 

safsatası artık tarihe gömülmüştür, bundan sonra yeni bir yol 
haritasıyla yola devam edilecektir. Bu yol haritası da iki devlet 
esasına dayanıyor. İki devletten bahsediyorsak, bu devletlerin 
ekonomik birbirine yaklaşan bir seviyede olması en büyük 
arzumuzdur." diye konuştu 
Arıklı, KKTC'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Türkiye ile burada 
üretilen tüm malların Türkiye'ye ulaştırılmasında karşılaştıkları 
engelleri birlikte konuşmaları gerektiğini, üreten bir toplum haline 
gelmeleri gerektiğini söyledi. 
Bakan Arıklı, "Ürettiğimizi başta ana vatan Türkiye ve ondan sonra 
da Türkiye üzerinden dünyaya pazarlamamız en büyük hedefimiz. 
Bu hem kolay hem de zor. Bizim üretimdeki maliyetlerimizi 
azaltmamız gerekiyor, rekabet edebilir bir ortama ulaşmamız 
gerekiyor, bunun için devletin tüm imkanlarının mümkün 
olduğunda adil ve eşit bir şekilde paylaşmamız ve 
değerlendirmemiz gerekiyor" dedi. İki bakan, hitaplarının ardından 
STK'ların görüş ve önerilerini aldı. 
Toplantıya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin 
yanı sıra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 
Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (MÜSİAD) Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 
Başkanı Abdulkadir Akgül, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı 
Turgay Deniz ile KKTC'den diğer STK başkanları katıldı. 
 

 
 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü görseli paylaşıldı 
 

 



6 
 

 

Cengiz Bektaş için başsağlığı görseli paylaşıldı 
 

 
 

Oda, perakende ve mağazacılık hizmetlerinin 
Cumartesi günleri çalışması ile ilgili 
Başbakan’a yazı gönderdi 
 

8 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Cumartesi 
günleri perakende ve mağazacılık hizmetlerinin çalışmasına ilişkin 
Başbakan Ersan Saner’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
27 Şubat 2021 tarihli 50 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararlarına göre 01.03.2021 tarihinden itibaren 
perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm 
sektörelere tedarik sağlayan işyerleri hariç) haftaiçi 10:00-20:00 
saatleri arasında hizmet vereceklerdir. 
Malumunuz olduğu üzere Odamızın Hükümete ilettiği görüşler 
çerçevesinde 15 Mart 2021 tarihine kadar perakende ve 
mağazacılık hizmetlerinin haftasonu kapalı kalması yer 
alamaktaydı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; tüketicilerin ihtiyaçlarını 
haftasonu da temin edebilmelerine imkan tanıması için perakende 
ve mağazacılık sektörlerinin 15 Mart 2021 tarihinden başlayarak 
Cumartesi günleri saat 10:00-18:00 saatleri arasında hizmet 
vermelerine olanak sağlamasıdır. 
Önerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda, Mal ve Hizmetler Değişiklik Yasa 
Tasarısı’na ilişkin Cumhuriyet Meclisi’ne yazı 
gönderdi 
 

8 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; Mal ve 
Hizmetler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komite gündeminden 
ivedilikle geri çekilmesi ve tamamen kaldırılmasına ilişkin 
Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi 
Başkanı Yasemin Öztürk’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 202/4/2021 numaralı Mal Ve 
Hizmetler (Düzenleme Ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na 
İlişkin Görüş Ve Önerileri 

 

 

Fahiş fiyat artışı, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma 
dönemleri gibi acil durumlarda üretici tedarikçi ve perakende 
işletmelerce satışa sunulan, beslenme, sağlıklı yaşam ve korunma 
gibi temel ihtiyaçların karşılanması için zorunlu olan mal ve 
hizmetlerin fiyatında yapılan ve fiyatta girdi veya üretim 
maliyetinin artması gibi haklı bir sebebe dayanmayan aşırı ve adil 
olmayan artışı ifade etmektedir. Stokçuluk ise üretici tedarikçi ve 
perakende işletmelerin olağanüstü hal, afet ve ekonomik 
dalgalanma dönemleri gibi acil durumlarda piyasa dengesini ve 
serbest rekabeti bozan faaliyetleri ile tüketicinin mallara erişimini 
engelleyen faaliyetlerini ifade etmektedir. 
 

Türkiye Cumhuriyeti’nde 17 Nisan 2020 tarihinde üretici, tedarikçi 
ve perakende işletmelerin stokçuluk ve fahiş fiyat artışı 
uygulamalarına yönelik olarak düzenlemeler yapacak ve denetim 
ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulayacak ve her 
türlü tedbiri alacak olan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 
kurulmuştur. Söz konusu kurul, T.C. İç Ticaret Genel Müdürü, 
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü, Esnaf 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü ve İç Ticaret Genel 
Müdür Yardımcısı ile Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığından 
birer genel müdür, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonu tarafından görevlendirilen birer 
üyenin yanı sıra üretici ve tüketici örgütleri ile perakende 
sektörünü temsilen birer üye olmak üzere toplam 13 üyeden 
oluşmaktadır. 
 

Avrupa Birliği’nde  ise rekabeti ve fiyat oranlarını düzenlemek 
amacı ile Avrupa Komisyonu (Eurpean Commision) tarafından 
Anti-damping Yasası ile Rekabeti Düzenleme Yasaları 
uygulanmaktadır. Anti-damping Yasası’na göre Avrupa Komisyonu 
tüketici şikayetleri kabul etmekte ve şikayetler Komisyon 
tarafından takip edilmektedir. Avrupa Komisyonu, şikayetin yeterli 
kanıt içerdiğine ikna olursa, AB Resmi Gazetesi’nde bir duyuru 
yayınlayarak soruşturma süreci başlatılır. Rekabeti Düzenleme 
Yasaları’nda ise haksız alış ve satış fiyatları ile diğer haksız ticaret 
koşulları belirlenmiştir. (Article 101, Article102) Article 101; AB'de 
rekabeti engellemek, kısıtlamak veya bozmak amacı ile şirketler 
arasında yapılacak anlaşmaları yasaklar. Article 102 ise belirli bir 
sektörde hâkim durumda olan şirketlerin pazardaki baskısını 
engellemek amacı ile hazırlanmıştır. 
 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’ndeki yasal düzenlemeler 
incelendiğinde; KKTC’deki yasal uygulamaların aksine, herhangi bir 
mal ve hizmetin, denetime tabi bir mal veya hizmet olan ilan 
edilmesi yönetimi ile fiyat saptama, kar yüzdeliği, komisyon ücreti 
vb. unsurların herhangi bir Bakanlık tarafından belirlenmediği 
aksine bunun yasalarla ve konusunda uzman kişilerin görev aldığı 
kurullarla tespit edildiği göze çarpmaktadır.  
 

Fiyat istikrarının olmazsa olmaz şartlarından biri, mal ve hizmet 
piyasalarında fiyatlama mekanizmasının tam rekabet kurallarına 
göre işlemesidir. Dolayısıyla, Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve 
Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı değerlendirilirken serbest 
piyasa ekonomisi şartlarının gözetilmesi büyük bir önem arz 
etmektedir. Serbest piyasa ekonomisi şartları göz ardı edilerek 
yapılacak bütün müdahaleler suistimale zemin hazırlayacaktır. 
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Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasa Tasarısı’nın 
yürürlüğe girmesi uygulamada ciddi sorunlar yaratacaktır. Kalite 
ve fiyat denetim memuru olarak görevlendirilecek Belediye 
personelinin veya Bakanlık personelinin denetim mekanizmasını 
hangi şartlara göre uygulayacağı yasada açıkça belirlenmemiştir. 
Denetim koşullarının açıkça belirlenmediği bu tasarı; Devlet ve 
özel sektörü karşı karşıya getirme riski içermektedir. Söz konusu 
yasa tasarısı kabul edilebilir değildir. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak talebimiz; Mal ve Hizmetler 
(Düzenleme ve Denetim) Yasa Tasarısı’nın komite gündeminden 
ivedilikle geri çekilmesi ve tamamen kaldırılmasıdır. 

 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Ada Tv’nin konuğu 
oldu 
 

9 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 15:30’da 
Ada TV’de Cüneyt Oruç'un sunduğu programın konuğu oldu. 
 

Oda, perakende mağazacılık hizmetleri ile 
tedarik işleri çalışma saatleri ve yeşil hat 
ticaretinin karantinasız yapılmasına ilişkin 
Sağlık Bakanı’na yazı gönderdi 
 

9 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın; perakende ve 
mağazacılık hizmetleri çalışma saatleri, tedarik işleri çalışma 
saatleri ve yeşil hat ticaretinin karantinasız gerçekleşmesine ilişkin 
Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın perakende ve mağazacılık hizmetleri 
çalışma saatleri, tedarik işleri çalışma saatleri ve yeşil hat 
ticaretinin karantinasız gerçekleşmesine ilişkin önerileri aşağıda 
bilgilerinize arz edilmektedir. 
 

Perakende ve Mağazacılık Hizmetleri Çalışma Saatleri: 
27 Şubat 2021 tarihli 50 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Bakanlar Kurulu kararlarına göre 01.03.2021 tarihinden itibaren 
perakende ve mağazacılık hizmetleri (süpermarket ve tüm 
sektörlere tedraik sağlayan işyerleri hariç) haftaiçi 10:00-20:00 
saatleri arasında hizmet vereceklerdir. Malumunuz olduğu üzere 
Odamızın Hükümete ilettiği görüşler çerçevesinde 15 Mart 2021 
tarihine kadar perakende ve mağazacılık hizmetlerinin haftasonu 
kapalı kalması yer almaktaydı. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; tüketicilerin ihtiyaçlarını 
haftasonu da temin edebilmelerine imkan tanınması için 
perakende ve mağazacılık sektörlerinin 15 Mart 2021 tarihinden 
başlayarak Cumartesi günleri saat 10:00-19:00 saatleri arasında 
hizmet vermelerine olanak sağlanmasıdır. 
 

Tedarik İşleri Çalışma Saatleri: 
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında 27.02.2021 
tarihinde toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 
alınan kararlar göre tedarik işleri kapsamında 08:00-20:00saatleri 
arası sipariş, sıcak satış ve dağıtım, 20:00’dan sonra ise raf 
düzenleme ve tanzim yapılmasına karar verilmiştir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, tüm tedarik işlerinin - 
 

 

(sipariş, sıcak satış ve dağıtım ve raf düzenleme ve tanzim 
işlemlerinin) marketlerin çalışma saatleriyle uyumlu olacak 
şekilde, 15 Mart 2021 tarihinden başlayarak Cumartesi günleri 
saat 10:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermelerine olanak 
sağlanmasıdır. 
 

Yeşil Hat Ticaretinin Karantinasız Gerçekleşmesi: 
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin almış olduğu 
ve Resmi Gazete’de yayımlanmış 19 Şubat 2021, 27 Şubat 2021 ve 
en son 5 Mart 2021 tarihli kararlarına göre Kuzey’de ikamet edip 
Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de 
çalışan kişiler Sağlık Bakanlığının belirleyeceği şartlarda negatif 
PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması 
olamksızın günübirlik geçiş yapabilmektedir. 
Ancak, Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında ticaret yapan kişilerin 
aynı kararlarda Güney Kıbrıs’a geçiş yapmasına izin veriöeyerek 
sadece temassız ticaret yapmaları koşuluyla ve ayrıca ilçe emniyet 
kurullarından izin almaları kaydı ile karantina uygulaması 
olmaksızın ticaret yapmaları kararlaştırılmıştır. 
Mevcut geçici düzenlemede, Kuzey’deki satıcılar ürünlerini alıcının 
adresi yerine ara bölgeye teslim etmektedirler. Bunun gereği 
olarak alıcı ara bölgeye geçmek için Güney’e ilgili makamlara 
başvurmak ve ara bölgeye gelerek malını teslim almak durumunda 
kalmaktadır. Bu da alıcı tarafından bilindiği koşullarda alıcıların 
beklentisi de benzer bir şekilde olmakta ve ihracatçılarımızın 
mallarını Güney’deki adreslerine teslim etmelerini talep edilmekte 
ancak bu gerçekleştirilememektedir. Bu ortamda ihracatçılarımız 
maalesef telafisi olmayacak ciddi Pazar kaybı yaşamaktadır. Bu 
durumu ortadan kaldırarak ürünlerin doğrudan alıcıya teslim 
edilebilmesini sağlayacak tek şey YHT kapsamında geçişlerin 
yeniden başlamasıdır. Bunun da anlamı Güney’e satışların artması 
ve Kuzey Kıbrıs ekonomisine olumlu bir katkının sağlanmasıdır. 
YHT kapsamında yıllık olarak ortalama 130 firma tarafından satış 
yapılmaktadır. Bunun içinden de düzenli satış yapanların sayısı 
yaklaşık 40 civarındadır. Dolayısıyla, ilk aşamada geçmesi 
tasarlanan kişi sayısını çok arttırmayacağı düşünülmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; Bulaşıcı Hastalıklar Üst 
Komitesinin Güney Kıbrıs’ta çalışanlara yönelik şart koyduğu son 7 
gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarına ibraz edilmesi 
koşuluyla ve Odamızın bu hususa özel düzenleyeceği ekte sunulan 
belgeyle birlikte YHT kapsamında satışı yapılan malları teslim 
edecek kişilerin de karantina olmaksızın günübirlik geçiş 
düzenlenmesine dahil edilmesidir. Görüşlerimizin olumlu olarak 
değerlendirileceğine dair inancımı belirtir, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim. 
 

KITSAB Başkanı Sn. Orhan Tolun, KTTO’yu 
ziyaret etti 
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Avusturya Büyükelçisi Eva Maria Ziegler 
KTTO'yu ziyaret etti 
 

 
 

10 Mart 2021 tarihinde; Avusturya Büyükelçisi Eva Maria Ziegler 
KTTO'nı ziyaret etti. Ziyaret sonrası KTTO Başkanı Turgay Deniz, sn 
Eva Maria Zieglere Kıbrıs'a özgü Lefkara işi hediye etti. 
 

Türkiye-KKTC İktisadi Ve Mali İşbirliği 
Anlaşmasına ilişkin basın açıklaması yapıldı 
 

10 Mart 2021 tarihinde; yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir. 
 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 
imzalanan ve 2021 yılı süresince KKTC’ye mali destek verilmesini 
öngören İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, odamız tarafından 
memnuniyetle karşılanmıştır. 
2021 yılı içinde Türkiye’den sağlanacak olan 3 milyar 250 milyon 
TL’lik kaynak, hem kamu faaliyetlerinin devamlılığı, hem de 
ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi bakımından büyük önem 
taşımaktadır. Sağlanan kaynaklar, kamusal faaliyetlerin reel 
sektörden daha az kaynak aktarılarak devamlılığına olanak 
sağlarken, reel sektör faaliyetlerini dolaylı ve dolaysız şekilde 
desteklenmiş olacaktır. 
Bu kaynağın 100 milyon TL gibi önemli bir bölümünün e-devlet 
projesinin tamamlanması için harcanacak olması da ayrıca 
memnuniyet duyulacak bir gelişme olarak kaydedilmiştir. E-devlet 
projesinin yaşama geçirilmesinin ve kamusal faaliyetlerdeki 
verimliliğin artırılmasının önemi, salgın süresince bir kez daha ortaya 
çıkmıştır ve bu projenin tamamlanması ekonomik faaliyetlerin hız 
kazanması bakımından büyük bir gereklilik oluşturmaktadır. 
Anlaşmada öngörülen reform nitelikli önlemlerin de uzun zamandan 
beri üzerinde durulan ama bir türlü hayata geçirilemeyen önlemler 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu önlemlerin hayata geçirilmesi de tam bir 
zorunluluktur ve bu önlemlerin hayat bulması, toplumsal 
dönüşümüz bakımından yararlı olacaktır. 
Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile gerek 
kamu sektörüne, gerekse özel sektöre aktarılacak olan kaynakların, 
ekonomik canlanmayı sağlamak bakımından yeterli olmayacağı ise 
açıktır. Yeni dönemde kaynak israfından kaçınmak, daha etkin ve 
verimli çalışma süreçleri oluşturmak gerekliliği önemini 
korumaktadır. Hem kamu yönetimini, hem de ekonomimizi 
yenilemek kaçınılmaz hale gelmiştir. Özel sektör, bu zorunluluğa 
ister istemez uymak zorunda kalacaktır ama kamu yönetiminin de 
bilinçli bir çaba ile sürece katkı koyması gerekmektedir. Kıbrıs Türk - 

 

 

Ticaret Odası, bu konulardaki önerilerini de zaman zaman 
hazırladığı raporlar ile kamuoyuna duyurmuştur; bundan sonra da 
duyurmaya devam edecektir. 
Bütün dünyanın Covid-19 salgını ile mücadele ettiği ve bu 
mücadele nedeniyle ülke ekonomilerinin ciddi sarsıntılar geçirdiği 
bu dönemde KKTC ekonomisinin duyduğu taze kaynak ihtiyacının 
çok önemli bir bölümünün Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
karşılanmış olması ise, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkı için ne ifade 
ettiğinin yeni ve somut bir kanıtı olmuştur. Böyle bir katkının 
sağlanmış olmasından duyduğumuz memnuniyeti yeniden 
vurgular; toplumsal varoluş mücadelemizin Türkiye’nin desteği ile 
başarıya ulaşacağına olan inancımızı kamuoyumuzla bir kez daha 
paylaşıyoruz. 
 

GİAD Başkanı Muhit İnce beraberindeki 
heyetle KTTO'yu ziyaret etti 
 

 
 

İngiliz Yüksek Komiseri, KTTO’yu ziyaret etti 
 

 
 

10 Mart 2021 tarihinde; İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie Oda 
Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. Ziyarette Deniz'e Başkan Vekili 
Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Ve Evren 
Günsel Erçelik ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik 
etti. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Genç Tv’nin konuğu 
oldu 
 

12 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 17:30'da 
GENÇ TV’de Didem Gürses'in sunduğu programın konuğu oldu. 
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14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili görsel paylaşıldı 
 

 
 

E-Oda hakkında Üyelere sosyal medya 
üzerinden hatırlatma görseli paylaşıldı 
 

 
 

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Sn. Kemal 
Deniz Dana, KTTO’yu ziyaret etti 
 

KTTO heyeti, TC Büyükelçiliği Kalkınma ve 
Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer 
Cihan’ı ziyaret etti 
 

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Umman Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı ile online toplantı 
gerçekleştirdi 

 

Oda, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü 
Mustafa Deveci’yi ziyaret etti 
 

Oda, Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter’i 
ziyaret etti 
 

KTTO Başkan Vekili Aziz Limasollu, Kanal T’nin 
konuğu oldu 
 

17 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkan Vekili Aziz Limasollu, saat 
13:30'da Kanal T'de Ferda Ekinci’nin sunduğu “Haber +” 
programının konuğu oldu. 
 

KTTO Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet Adiloğlu, 
Özgür Haber’in konuğu oldu 
 

17 Mart 2021 tarihinde; KTTO Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet 
Adiloğlu saat 09:00'da Özgür Haber'de Melek Arabacıoğlu’nun 
sunduğu programının konuğu oldu. 
 

İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek 
Paketi’nin I. Aşama başvuru sürecinin 
uzatılması hakkında sosyal medyada duyuru 
yapıldı 
 

 
 

17 Mart 2021 tarihinde; AB İnovatif Girişimcilik ve Diyalog Projesi 
kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da iş birliği ile yönetilen 
Avrupa Birliği finansmanlı İş İstihdamını Koruma ve Yaratma 
Destek Paketi’nin I. Aşama başvuru süreci uzatılmıştır.  
Başvurular 16 Nisan 2021 Cuma günü Kıbrıs saatiyle 15:00'e kadar 
www.isdestek.eu adresinde bulunan Online Başvuru Formu 
doldurularak gerçekleşmeye devam etmektedir .  
Destek Paketine ilişkin soruları olan üyelerimizin İş Geliştirme 
Uzmanı Alara Ataç’a alaraatac@ktto.net  e-posta adresinden ve 
0548 840 37 60  hatlı telefon numarasından ulaşmaları rica olunur. 
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Oda, Enerji Üst Kurulu’nun kurulması ve enerji 
verimliliğinin sağlanabilmesine ilişkin 
Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı’na yazı gönderdi 
 

17 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Enerji Komitesi, 
Enerji Üst Kurulu’nun kurulabilmesi ve ülkede enerji verimliliğinin 
sağlanabilmesi adına Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Erhan Arıklı’ya gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

KKTC’de enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için elektriğin yanı sıra 
güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, doğal gaz, 
petrol ve LPG gibi diğer enerji türlerinin de yönetiminin yapılması 
gerekmektedir. Mevcut enerji yönetiminin 
daha verimli bir hale getirilebilmesi ve enerji politikalarının şeffaf 
ve doğru bir şekilde yürütülüp uygulanabilmesi için Enerji Üst 
Kurulu’nun kurulması önem arz etmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Enerji Komitesi tarafından bu doğrultuda 
Enerji Üst Kurulu’nun kurulabilmesi için hazırladığı yasa tasarısı Ek 
1’de görüşlerinize sunulmaktadır. 
Ayrıca, mevcut enerji kaynaklarımızın yararlı ve verimli bir şekilde 
kullanılması ve enerji politikalarımızın bu bağlamda hazırlanması 
oldukça önemlidir. Komitemiz, enerji konusunda uzman kişilerden 
görüş alarak bu kapsamda bir rapor hazırlamıştır. Rapor Ek 2’de 
bilgi ve görüşlerinize sunulmaktadır. Bu rapora ilaveten, görüş 
alınan uzmanların komiteye yapmış oldukları sunumlar ekte yer 
almaktadır. 
Görüşlerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Beyarmudu’nda 
gerçekleştirilen ‘Organize Sanayi Bölgesi’ 
toplantısına katıldı 
 

 
 

18 Mart 2021 tarihinde; KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz , 
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede ve ekibinin katılımı ile Beyarmudu'nda 
gerçekleşen 'organize sanayi bölgesi' konusunda düzenlenen 
toplantıya katıldı. Toplantıda Turgay Deniz organize sanayi 
bölgesinin yönetimi, sorunları ve önerilerini Türkiye yetkilileri ve  
sivil toplum örgüt temsilcileri ile paylaştı. 

 

KTTO ve Digi Veri Araştırma Merkezi iş 
birliğinde hazırlanan 2020 IV. Çeyrek Ekonomi 
Bülteni kamuoyuna sunuldu 
 

18 Mart 2021 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

KTTO tarafından, Digi Veri Araştırma Merkezi’nin işbirliğiyle 
hazırlanan 2020 IV. Çeyrek Ekonomi Bülteni KTTO Başkanı Turgay 
Deniz’in katılımıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay 
Konferans Salonu’nda  paylaşıldı. 
KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz konuşmasında ekonomi 
bültenlerinin 3 aylık dönemler için hazırlandığını  2020 4’üncü 
çeyrek bülteni, Ekim, Kasım, Aralık aylarında yaşanan gelişmelere 
bağlı olarak 2020 yıl sonu itibariyle KKTC ekonomisinin bir fotoğrafı 
olduğunu belirtti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ekonomik verilerin izlenmesi 
konusuna büyük önem verdiklerini belirten Deniz, bu bültende 
sadece KKTC ekonomisine ilişkin verilere yer vermediklerini aynı 
zamanda Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin aynı 
dönemdeki makroekonomik performansını da izleyerek kendi 
ülkesel performansımızla karşılaştırıldığını bu sayede kısa ve orta 
vadede ekonomimizi iyileştirmek için hangi alanlara 
yoğunlaşmamız gerektiği konusunda daha kolay politika önerileri 
geliştirebileceğimizi düşündüklerini vurguladı. 
 

Yedi ana başlıktan oluşuyor 
2020 4’üncü Çeyrek için hazırlanan Ekonomi Bülteni yedi ana 
başlıktan oluşuyor ve Yönetici Özeti başlığı altında, bültendeki veri 
ve analizlerin kısa bir özetine yer veriliyor. İkinci başlıkta, Küresel 
Ekonomik Görünüm değerlendiriliyor. 
KKTC, Türkiye ve GKRY Ekonomilerinin Görünümü başlığında, KKTC 
başta olmak üzere karşılaştırmalı olarak üç ekonominin büyüme, 
istihdam, dış ticaret dengesi, enflasyon, bütçe, bankacılık, turizm 
ve yükseköğretim verilerine yer veriliyor. 
Dördüncü başlıkta ise KKTC, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetiminin son dönemde işletmelere ve çalışanlarına sunduğu 
destekler özetleniyor. 
Beşinci başlıkta piyasalarda son 2020 4’üncü çeyrekte yaşanan 
gelişmelere yer verilirken altıncı başlıkta ise KKTC, Türkiye ve 
Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin yapısal reform ajandaları 
değerlendiriliyor. 
Son olarak yedinci başlıkta ise yine 2020 4’üncü çeyrekte KTTO 
tarafından gündeme getirilen bazı politika önerileri paylaşılıyor. 
 

KKTC ekonomisinin 2020 yılında % 14,3 civarında küçüleceği 
öngörüldü 
Covid-19 salgının seyri, 2020 4’üncü çeyrekte küresel ekonomik ve 
finansal gelişmelerin ana belirleyicisi olmaya devam etmişttiğini 
açıklayan KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz mevcut gelir düzeyleri 
ve olanakları itibarıyla gelişmiş ekonomilerin Covid-19 krizine daha 
güçlü ve doğrudan desteklerle cevap vermeye çalıştıkları 
gözlemlendiğini, uluslararası kuruluşların tahmin ortalamalarına 
göre dünya ekonomisinin 2020 yılında % 4,2 civarında küçüleceği 
öngörülmekte olduğunu kaydetti. 
Birçok ülkede olduğu gibi başta turizm ve yükseköğretimdeki 
kayıplardan kaynaklı olarak KKTC ekonomisi de salgından derin - 
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bir şekilde etkilenmeye devam etmekte olduğuna vurgu yapan 
Deniz DPÖ verilerine göre KKTC ekonomisinin 2020 yılında % 14,3 
civarında küçüleceği tahmin edilmekte olduğunu sözlerine ekledi.  
 

İşsizlik oranı, 2020 yılında, 9 yıl sonra ilk defa % 10,1 ile çift 
hanelere çıktı 
Deniz , ülkemizde işsizlik oranının, 2020 yılında, pandeminin de 
etkisiyle 9 yıl sonra ilk defa % 10,1 ile çift hanelere çıktığını  
KKTC’de genç işsizlik oranı 2020 yılında yaklaşık % 10 artarak % 
29,3’e yükseldiğini belirtti. Bu durumun, pandeminin en çok 
gençleri olumsuz etkilediğini ve işsizlik oranında yaşanan artışın 
ağırlıklı olarak genç işsizlerdeki artıştan kaynaklandığını 
gösterdiğini bununla birlikte, 2010 yılından itibaren azalarak % 
25’e kadar düşen kamu sektörünün istihdam içerisindeki oranı 
2020 yılında tekrar artarak % 30,6’ya yükseldiğini ve son bir yılda 
kamu sektöründeki istihdam edilen kişi sayısı % 14,3 arttığını 
söyledi. Döviz, enflasyonu tekrar artırmış ve yılsonu enflasyon 
%15,03 olarak gerçekleşmiştir. 
KKTC’de 2020 yılının ilk 11 ayında yaşanan ticaret dengesine 
bakıldığında ithalatın bir önceki yılın aynı dönemine göre % 23,1 
daraldığı görüldüğünü belirten Deniz, ihracatta yaşanan % 22,1’lik 
artış dış ticaret dengesini de olumlu etkileyerek, bu dengede % 
26,1 oranında bir iyileşme sağladığını, 2016 yılından itibaren çift 
hanelere yükselen KKTC enflasyonu, döviz artışının yaşandığı 2018 
yılında % 29,66 olarak gerçekleştiğini ve 2019 yılında ise %11,66’ya 
düştüğünü belirtti.  2020 yılında yaşanan pandemi ve yılın ikinci 
yarısında artan döviz, enflasyonu tekrar arttırdığına  ve yılsonu 
enflasyon %15,03 olarak gerçekleştiğine de vurgu yaptı. 
 

Öneriler hatırlatıldı 
KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz,  2020 4’üncü çeyrekte oda 
tarafından gündeme getirilen ve bültende yer verilen politika 
önerilerinden bazılarını hatırlatmak istediğini belirterek önlemleri 
söyle sıraladı: 
Daralan dış talebi genişletici girişimler kapsamında gerekli 
koruyucu önlemlerle birlikte yabancı öğrencilerin gelişinin 
planlanması. 
Kuzey Kıbrıs’a turistlerin giriş koşullarının acilen belirlenmesi, ilan 
edilmesi ve turistik pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi. 
KKTC’de konut almış veya alacak olan yabancıların yurda girişinin 
kurallara bağlı olarak kolaylaştırılması. 
Salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatı asgariye 
indirebilmek için özel sektör kuruluşları ile çalışanlarının salgın 
sonrasına kadar kamusal desteklerle ayakta tutulması. 
Kamu hizmetlerinin hızla dijitalleştirilmesi, bu yolla kamunun 
hizmet kapasitesi ve hızının artırılması amacıyla e-Devlet ile ilgili 
çalışmaların öncelikli olarak hayata geçirilmesi. 
Kamuda “vatandaş devlet için değil, devlet vatandaş için vardır” 
anlayışı doğrultusunda, kamunun ekonomi üzerinde yük olmaktan 
çıkarılması ve ekonomiyi destekleyecek şekilde yapılandırılması 
amacıyla kamu reformunun hayata geçirilmesi. 
Kamu harcamalarının disiplin altına alınması ve en az 10% 
tasarrufa gidilmesi. Salgın döneminde yatırım indirimlerinin 
yatırımları teşvik edecek şekilde en az % 50’ye yükseltilmesi, 
sınırlamaların kaldırılması ve firmaların teknolojik alt-yapı ve 
dijitalleşme yatırımlarının da yatırım indirimi kapsamına alınması. 
 
 
 
 

 

 

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü 
Gülşen Hocanın, KTTO’yu ziyaret etti 
 

 
 

19 Mart 2021 tarihinde; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü 
Gülşen Hocanın KTTO'ya  ziyarette bulundu. Toplantıda Oda 
Başkanı Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Ticaret 
Geliştirme Uzmanı Sonay Özmen hazır bulundu.  Ziyarette 
ülkemizdeki mesleki eğitimin geliştirilmesi konusunda fikir 
alışverişinde bulunuldu. 
 

KTTO Başkanı Turgay Deniz; BRT’nin ve  
Gündem Kıbrıs’ın konuğu oldu 

 

19 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, saat 10:00'da 
BRT’de Damla Soyalp ve Aziz Karaaziz’ın sunduğu "Manşet +", saat 
11:30'da Gündem Kıbrıs’da Cüneyt Oruç'un programının konuğu 
oldu. 
 

KTTO Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, 
BRT’nin konuğu oldu 
 

19 Mart 2021 tarihinde; KTTO Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, 
saat 17:00'da BRT'de Baykan Gürses Özdağ’ın sunduğu “45+” 
programının konuğu oldu. 
 

Oda, Besin Ve Gıda Maddeleri Tüzüğü 
hakkında Sağlık Bakanı’na yazı gönderdi 
 

19 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Besin ve 
Gıda Maddeleri Tüzüğü hakkında Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e 
gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, her sektör için üye firmaların karşılaştığı 
sektörel sorunların belirlenmesi ve çözüm bulunması amacıyla 
sektör komiteleri oluşturmuştur. Yapılan komite toplantılarında 
1,000’i aşkın üyenin faaliyet göstermiş olduğu Gıda, Alkollü-
Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamülleri ve Temizlik Malzemeleri, 
Kişisel Bakım ve Kozmetik, İnşaat Malzemeleri ve Süpermarket 
sektörlerinin en öncelikli ortak sorununun Sağlık Bakanlığına bağlı 
Dairelere ilişkin ön izin süreçleri, bu sorunun ise ürünün içeriği ve 
etiket olarak iki şekilde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. 
Ürünün içeriği kaynaklı sorunların başlıca nedeni, ithalat ön izin 
süreçlerinde “kriterler belirtilmeden; uygun görülecek 3 farklı 
mevzuata (kodeks Alumentarus’a veya Avrupa Birliği’nin - 
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mevzuatına veya Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatı) göre 
değerlendirme yapılabilmesidir. Şöyle ki; ürünler, tamamen 
değerlendirmeyi yapan kişinin insiyatifine bağlı olarak ya Türk Gıda 
Kodeksi, ya AB mevzuatı, yada kodeks Alumentarus’a göre işleme 
tabi tutulmaktadır. Besin ve Gıda Maddeleri Tüzüğünün 10. 
Maddesinin ikinci paragrafına göre; “BM Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ortaklaşa hazırladığı 
kodeks Alumentarus’a veya Avrupa Birliği’nin mevzuatına veya 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına uygun olması zorunludur. 
Bakanlık uygun göreceği bu mevzuatlara göre değerlendirme 
yapar”. 
Bu düzenleme doğru ve adil olmayan, muğlak ve sübjektif 
yaklaşıma sebebiyet vermekte, anayasamızın eşitlik ilkesine de 
aykırılıklar yaratmaktadır. Çağdaş ülkelerde benimsenen şeffaf ve 
tek tip kriter uygulmasının herkese eşit fırsat ve kriter konmasının 
arzulandığı ülkemizde de mevzuatın çağdaş normlara uygun hale 
getirilmesi hem anayasamız hem de fırsat eşitliğinin 
sağlanabilmesinin gereğidir. Ön izin verilmeyen bazı ürünler ise 
Güney Kıbrıs’ta ve/veya Türkiye’de satılabiliyor. Bu durum, haksız 
rekabete, devlet gelirlerinde kayıplara ve kayıt dışı ekonomiye 
neden olmaktadır. 
Aşağıda önermiş olduğumuz tadilat ile, serbest dolaşımın fiili 
olarak mevcut olduğu adamızda, KKTC’ye Güneyden kaçak ve 
kontrolsüz geçişlerin de önlenebilmesinin yegane unsurunun 
çağdaş ve yeknesak normlar ve yasal mevzuata sahip olma 
amaçlanmakta olup hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık 
tanınmayacak, herkese eşit ve adil muamele fırsatı verecek, AB ve 
Dünya mevzuatına uygunluk sağlayacak bir hedef gözetilerek bu 
önerimiz yapılmakta ve yardımlarınız istenmektedir. 
Günümüzde, serbest piyasa ekonomisinin benimsendiği başta 
Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla da uyum 
hedeflenmektedir. 
Tadilat önerimiz konu tüzüğün aşağıdaki gibi değiştirilmesidir: 
“İthali talep olunan ürünün 3. Ülke ( AB üyesi,ABD veya TC üretimi 
değil ise) bu ürüne BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) ortaklaşa hazırladığı kodeks Alumentarus’a 
uygunluk aranır. İthali istenen ürün AB üyesi bir ülke ise veya AB 
üyesi ülkede iç piyasada satılan ancak 3. Ülke üretimi olan bir ürün 
ise bu ürünün Avrupa Birliği’nin mevzuatına uygun olması 
zorunludur. İthali talep olunan ürün TC üretimi ise, bu ürünün, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatına uygun olması zorunludur. 
İthali talep olunan ürün Amerika Birleşik Devletleri üretimi ise, bu 
ürünün, FDA ve sair Amerikan standartlarına uygun olması 
zorunludur. Bakanlık yukarıda tarif olunan sınıflandırmaya göre bu 
mevzuatlara göre değerlendirme yapar.” 
Yukarıda anılanlar ışığında tavassutlarınızı rica eder, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

 

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık 
günü sebebiyle sosyal medyada görsel 
paylaşıldı 
 

 
 

Lefkoşa Gençlik Derneği, Oda Başkanı Turgay 
Deniz’i ziyaret etti 
 

KTTO YK Üyesi ve KKTC-TC Ticaret Odası Eş 
Başkanı Omaç Cin, BRT’nin konuğu oldu 
 

22 Mart 2021 tarihinde; KTTO YK Üyesi ve KKTC-TC Ticaret Odası 
Eş Başkanı Omaç Cin, saat 21:00'da BRT'de Şahap Tokatlı‘nın 
sunduğu “Hukuka Doğru” programın konuğu odu. 
 

Oda, Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık 
Zorunlu Sigorta Tüzüğü hakkında Sağlık 
Bakanı’na yazı gönderdi 
 

22 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Genel Tarım 
Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kapsamında 
yapılan fon uygulamaları hakkında Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü, 15 
Mart 2021 tarihli 61 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu tüzüğün uygulamaya girmesi ile Ek’te 
bilgilerinize arz edilen önceden fon kapsamında olmayan bazı 
temel gıda ürünlerinden de %2 oranında fon alınmaya 
başlanmıştır. 
Covid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği bu dönemde piyasanın 
ucuzlatılması, insanlarımızın yaşamının ve işletmelerimizin ayakta 
kalması büyük önem arz etmektedir. Piyasalarda pahalılığa yol 
açacak fon uygulamalarına son verilmelidir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; Ek’te sunulan GTİP kodlu 
ürünlerin tüzük kapsamından çıkarılmasıdır. 
Önerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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KTTO Başkanı Turgay Deniz, Slovakya Lefkoşa 
Büyükelçisi Jan Skoda ile görüştü 
 

 
 

23 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Slovakya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Jan Skoda ile online bir 
görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Turgay Deniz’e Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 
 

 
 

Oda, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılacak 
sevkiyat hakkında Sağlık Bakanı’na ve 
müsteşarına yazı gönderdi 
 

22 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Yeşil Hat 
Tüzüğü kapsamında sevkiyat yapacak kişilerin bilgileri ile geçiş  
hakkında hazırladığı önerilere ilişkin Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e ve 
Müsteşarı Duriye Deren Oygar’a gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Odamızdan 
talep ettiği Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında sevkiyat yapacak 
kişilerin listesi kimlik kartı, firma, araç plaka numarası ve geçiş 
sıklığına ilişkin bilgilerle birlikte Ek’te bilgilerinize arz edilmektedir. 
Bu liste Güney Kıbrıs’a sevkiyat yapmak isteyen 21 firmanın 
Odamıza yazılı olarak ilettiği dilekçelerden oluşturulmuştur. 
Güney’e satış yapan firmalar bu liste ile sınırlı değildir. Başvuru 
durumuna göre listenin güncellenmesi söz konusu olabileceğinden 
listenin güncel hali de tarafınızla paylaşılmaya devam edecektir. 
 

YHT kapsamında Güney Kıbrıs’a geçiş hakkında Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın önerileri aşağıda belirtildiği gibidir;  
 

• Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan veya Güney 
Kıbrıs’ta ikamet edip Kuzey’de çalışan kişiler için belirlenen şartlar 
gibi YHT kapsamında sevkiyat yapacak kişilerin tümü ayırım 
yapılmadan son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını 
ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik 
geçiş yapabilmesi. - 

 

• Güney Kıbrıs plakalı yük araçlarının ihracatların yükünü taşıması 
amacıyla son 7 gün çinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz 
etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş 
yapabilmesi. 
 

• Ara bölgede temassız sevkiyatın da eş zamanlı  olarak mevcut 
uygulamadaki şekliyle devam etmesi. 
 

Önerilerimize ilişkin bilgi notu Ek’te ayrıca sunulmuştur. 
Görüşümüzün olumlu değerlendirileceğine dair var olan inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

KTTO YK Üyesi  Yusuf Acemoğlu, Kıbrıs Tv’nin 
konuğu oldu 
 

24 Mart 2021 tarihinde; KTTO YK Üyesi  Yusuf Acemoğlu, saat 
10:00'da Kıbrıs TV’de  Arzu Karakoç‘un sunduğu “Gündem Raporu” 
programının konuğu oldu. 
 

Sağlık Bakanı Ünal Üstel ziyaret edildi 
 

 
 

24 Mart 2021 tarihinde; KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, eş 
başkanlar Aziz Limasollu ve Ramazan Gündoğdu beraberindeki 
heyetle Sağlık Bakanı Sn. Ünal Üstel'i nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral 
Çağman Oda’yı ziyaret etti 
 

 
 

24 Mart 2021 tarihinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral 
Çağman, pandemi döneminde ihtiyaçlı duruma düşenlerin 
taleplerini karşılamak amacıyla bakanlık tarafından başlatılan gıda 
ve temizlik paketi yardımlarında destek veren Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası (KTTO)’na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda gerçekeleşen ziyarette, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı  Dr. Koral Çağman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Müsteşarı Çelebi Ilık, Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar ile Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. 
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KTTO, Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil’i 
ziyaret etti 

 

Oda, dövizin yükselmesine ilişkin alınabilecek 
önlemlere dair hakkında Başbakan’a yazı 
gönderdi 
 

25 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, dövizin 
yükselmesine ilişkin alınabilecek önlemlere ilişkin Başbakan Ersan 
Saner’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Ülkemiz ekonomisi içinden geçmekte olduğumuz pandemi döneminde 
ortaya çıkan sorunlardan ciddi şekilde etkilenmiştir. Salgının ne kadar 
süreceği belli olmamakla birlikte bütün ekonomide bir daralma 
yaşanmasına ve ekonomik durgunluğa yol açmıştır. Pandemi dönemi 
etkisiyle zayıf seyreden iç ve dış talep edolayısıyla işletmeler yeterince 
gelir elde edemediği için devlete olan yükümlülüklerini yerine 
getirmekte, kiralarını ve kredilerini ödemekte ve istihdam seviyelerini 
korumakta zorlanmaktadırlar. 
Buna ilaveten son günlerde yaşanan kur artışları da işletmeleri 
olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Kur artışları, gelirleri TL ve 
yükümlülükleri döviz olan işletmelerde daha da hissedilmektedir. 
Diğer taraftan mal ve hizmet üretim maliyetlerindeki artışlar 
işletmelere ilave bir yük getirmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, dövizin yükselmesine ilişkin 
alınabilecek önlemlere dair hazırlamış olduğumuz görüş ve öneriler 
aşağıda bilgilerinize arz edilmektedir. 
Şayet mümkünse yasa gücünde kararname çıkarılarak kiralarla ilgili 
olarak 2021 yılı sonuna kadar kur sabitlemesi yapılması ve tüm 
kiraların sabit kur üzerinden ödenmesi, şayet bu mümkün 
olamayacaksa, Türk Lirası cinsinden kontratları teşvik etmek amacı ile 
2021 yılı sonuna kadar döviz cinsinden kira sözleşmelerinde kira 
stopajının %13’den %20’ye çıkarılması, döviz cinsinden sözleşmelerin 
fesh edilmesi ve Türk Lirası ile yeni bir sözleşme yapılması suretiyle 
kira stopajının %8’den %1’e düşürülmesi. 
Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmesi ve vergi usul yasasında 
yapılacak bir değişiklikle kur gelirlerinin vergilendirilmemesinin 
sağlanması. 
Tüm gümrük işlemlerinde döviz kurunun 2021 yılı sonuna kadar uygun 
bir kura sabitlenmesi. 
Halihazırda antrepolarda bulunan mallerin gümrük işlemlerinde, 
malların antrepoya alınma tarihindeki döviz kurunun uygulanması. 
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. 
 

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

 

 

TİKA’ya ziyaret yapıldı 

 

Oda Başkanı Deniz, Rusya’nın Lefkoşa 
Büyükelçisi ile online görüşme gerçekleştirdi 
 

 
 

26 Mart 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Rusya Federasyonu’nun Lefkoşa Büyükelçisi Stanislav V. 
Osadchiy ile online bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Turgay 
Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 
 

 
 

27 Mart Dünya Tiyatro Günü sebebiyle sosyal 
medyada görsel paylaşıldı 
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Ticaret Dairesi Müdürü Ali Yenen ziyaret edildi 
 

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ziyaret edildi 
 

KTTO Eğitimleri, sosyal medya üzerinden görsel yardımıyla duyuruldu 

 

 


