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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

NISAN 2021 
 
 

1-7 Nisan Kanser Haftası ile ilgili görsel paylaşıldı 
 

 
 

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü ile ilgili görsel paylaşıldı 
 

 

 
 
Dr. Fazıl Küçük ile 
ilgili görsel paylaşıldı 
ve basın açıklaması 
yapıldı 
 
 
Oda, kira 
sözleşmeleriyle ilgili 
Başbakan’a yazı 
gönderdi 
 
 
Oda, YHT 
kapsamında Güney 
Kıbrıslı ağır vasıta 
şoförlerinin 
karantina uygulaması 
olmaksızın günübirlik 
geçişi ile ilgili Sağlık 
Bakanlığı’na yazı 
gönderdi 
 
 
Fransa Büyükelçisi 
Salina Grenet 
Catalano, Oda’yı 
ziyaret etti 
 
 
Oda, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi M. 
Cihat Lokmanoğlu’na 
yazı gönderdi 
 
 
Oda, TC Lefkoşa 
Büyükelçiliği Ticaret 
Başmüşaviri 
Hayrettin Yücel’e 
yazı gönderdi  
 
 
Hellim/Halloumi’nin 
PDO olarak tescili ile 
ilgili basın açıklaması 
yapıldı 
 
 
KTTO heyeti, Dışişleri 
Bakanını ve 
Bayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanı’nı 
ziyaret etti 
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İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu’na 
ziyaret gerçekleştirildi 
 

7 Nisan Dünya Sağlık Günü ile ilgili görsel 
paylaşıldı 
 

 
 

Dr. Fazıl Küçük ile ilgili görsel paylaşıldı ve 
basın açıklaması yapıldı 
 

 
 

7 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yapmış 
olduğu basın açıklaması aşağıdaki gibidir; 
 

‘KIBRIS TÜRKÜ HÜR VE BAĞIMSIZ OLARAK YAŞACAKTIR’ Dr. Fazıl 
Küçük 
Dr. Küçük , “Mücadele ve direniş” demektir 
 

Kıbrıs Türk özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi lideri Dr. Fazıl 
Küçük’e yönelik çirkin ve seviyesiz saldırıları kınıyoruz. 
 
Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türk halkının, özgürlüğünü ve 
bağımsızlığını kazanma mücadelesine 1940’lı yıllardan itibaren 
önderlik eden, bu mücadelenin kazanılmasında çok büyük 
hizmetleri bulunan  Dr. Fazıl Küçük, son nefesine kadar 
mücadeleye devam etmiştir. - 

 

Dr. Küçük’ün geçmişte başlattığı ve Kıbrıs Türkü’nün yolunu 
aydınlatan mücadelesi, halkımızın geleceği için çok önemli bir yol 
göstericidir. Dr. Fazıl Küçük  her zaman gönüllerde, fikirlerde 
yaşayacak, ‘Mücadelesi’ her zaman Kıbrıs Türk halkına yol 
gösterecektir. Atatürk ilkelerinden ilham alan ve ‘Kıbrıs meselesi 
Türkiyesiz halledilemez’ diyerek bir yaşam boyu mücadele eden 
Dr. Fazıl Küçük’e hakaret etmek kimsenin haddine değildir. 
 

Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen uçağa 
ilişkin başsağlığı görseli paylaşıldı 
 

 
 

Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen Türk Yıldızları’na ait uçakta 
şehit olan Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi’ye allahtan rahmet, 
kederli ailesine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yüce Türk 
milletine başsağlığı dileriz. 
 

Oda, kira sözleşmeleriyle ilgili Başbakan’a yazı 
gönderdi 
 

7 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, kira 
sözleşmeleri ve stopajlarının düzenlenemesi hakkında Başbakan 
Ersan Saner’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın dövizin yükselmesine ilişkin 
alınabilecek önlemlere dair görüş ve önerileri 25 Mart 2021 
tarihinde Başbakanımız Sayın Ersan Saner’e bir yazı ile arz 
edilmiştir. Yönetim Kurulumuz, sizlerin ve Maliye Bakanlığı Genel 
Koordinatörü’nün katılımıyla gerçekleştirmiş olduğu istişare 
toplantısının ardından kira sözleşmelerindeki kira stopaj 
oranlarına dair önerisini yeniden değerlendirmiştir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; kira sözleşmelerinin Türk 
Lirası ile yapılmasını teşvik etmek amacıyla döviz cinsinden ve Türk 
Lirası cinsinden kira sözleşmelerinde stopaj oranı arasındaki farkın 
en az %10 olacak şekilde (şayet mümkünse; döviz cinsinden kira 
sözleşmelerinde kira stopajının %13’den %15’e çıkarılması, döviz 
cinsinden sözleşmelerin fesh edilmesi ve Türk Lirası ile yeni bir 
sözleşme yapılması suretiyle kira stopajının %8’den %5’e 
düşürülmesi) düzenlenmesidir. 
Görüşümüzün olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
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İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek 
Paketi’nin I. Aşama başvuru kapsamının 
genişletilmesi hakkında sosyal medyada 
duyuru yapıldı 
 

9 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da iş birliği ile 
yönetilen, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve Northern Ireland-
Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından yürütülmekte olan 
“İnovatif Girişimcilik ve Diyalog Projesi” kapsamında 
gerçekleştirilen “İş İstihdamını Koruma ve Yaratma Destek 
Paketi”’nin çalışan sayısına ilişkin başvuru kriterinde değişiklik 
olmuştur. Yapılan değişiklik ile Sanayi, İmalat ve İşletmeden 
işletmeye hizmet sunulan sektörlerde faaliyet gösteren ve toplam 
istihdam sayısı direktörler dahil olmak üzere 2-15 (her iki rakam 
da dahil) olan işletmelerin destek paketine başvurabileceği açıkça 
belirtilmiştir. 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. 
 

Fransa Büyükelçisi Salina Grenet Catalano, 
Oda’yı ziyaret etti 
 

 
 

9 Nisan 2021 tarihinde; Fransa’nın Lefkoşa Büyükelçisi Salina 
Grenet – Catalano ve heyeti Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret 
ederek Oda Başkanı Turgay Deniz ile görüştü. Görüşmede Deniz’e 
Yönetim Kurulu Üyesi Evren Günsel Erçelik, Genel Sekereter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven, Ticaret Geliştirme Uzmanı İzzet 
Adiloğlu ve İş Geliştirme Uzmanı Alara Ataç eşlik etti. 
 

Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu’na 
ziyaret gerçekleştirildi 
 

13 Nisan 2021 tarihinde; Hellim’in Coğrafi işaret tescili konusu ile 
ilgili konuları görüşmek için Başbakanlık Müsteşarı Ömer Köseoğlu 
başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Oda Başkanı 
Turgay Deniz, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Tarım ve 
Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci, AB 
Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın katıldı. Toplantıda Oda 
Başkanı Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik 
etti. Toplantıda tescil konusunda gelinen son aşama görüşüldü. 

 

Oda, YHT kapsamında Güney Kıbrıslı ağır 
vasıta şoförlerinin karantina uygulaması 
olmaksızın günübirlik geçişi ile ilgili Sağlık 
Bakanlığı’na yazı gönderdi 
 

8 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, YHT 
kapsamında Güney Kıbrıslı ağır vasıta şoförlerinin karantina 
uygulaması olmaksızın günübirlik geçişi ile ilgili Sağlık Bakanlığı 
Müsteşarı Duriye Deren Oygar’a gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

YHT kapsamında yapılan geçişlere ilişkin taleplerimiz 23 Mart 2021 
tarihli yazımızla ve 24 Mart 2021 tarihinde Odamızın Sağlık 
Bakanlığına yapmış olduğu ziyarette sizlere bizzat aktarılmıştı. 
Taleplerimizin arasında yer alan Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) 
kapsamında ticaret yapan kişilerin ticaret ile ilgili resmi belgelerini 
ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçişi, Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı 
Hastalıklar Üst Komitesinin Resmi Gazete’de yayımlanan son 
kararlarına göre uygun görülmüştür. Ancak, taleplerimiz arasında 
yer alan Güney Kıbrıs plakalı ağır yük araçlarını kullanan Güney 
Kıbrıslı şoförlerin son 7 gün içinde yapılmış negatif PCR test 
sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması 
olmaksızın günübirlik geçiş yapabilmesine halen izin 
verilmemektedir. Bu geçişler YHT kapsamında yapılan ticaretin 
ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır çünkü KKTC plakalı ağır 
vasıta iş araçlarının Güney’e geçişi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
tarafından engellenmektedir. Bundan dolayı ağır yükü olan 
firmaların sevkiyatları, alıcılar tarafından gönderilen Güney Kıbrıs 
plakalı araçlarla yapılmak durumunda kalmaktadır. 
Bu bağlamda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz YHT 
kapsamında ihracatçı firmalarımızın yükünü taşıması amacıyla 
Güney Kıbrıslı ağır vasıta şoförlerin son 7 gün içinde yapılmış 
negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina 
uygulaması olmaksızın günübirlik geçiş yapabilmesine ivedi bir 
şekilde izin verilmesidir. 
Görüşümüzün olumlu değerlendirileceğine dair var olan inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

Lefkoşa Muhtarlar Birliği Başkanı Musa 
Suiçmez, Oda’yı ziyaret etti 
 

Oda, KKTC Ankara Büyükelçisi ile görüştü 
 

 
 

9 Nisan 2021 tarihinde; KKTC Ankara Büyükelçisi Sayın Kemal 
Köprülü ile güncel projeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk. 
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Oda, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi M. Cihat 
Lokmanoğlu’na yazı gönderdi 
 

13 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Mobilya 
üretiminde hammadde olarak kullanılan MDF ürününün 
Türkiye’den ihracatına getirilen kısıtlamalar ile ilgili TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Cihat Lokmanoğlu’na gönderdiği yazı aşağıdaki 
gibidir; 
 

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren bazı üyelerimizden almış 
olduğumuz bilgiye göre, mobilya üretiminde hammadde olarak 
kullanılan MDF ürününün Türkiye’den ihracatına bazı kısıtlamalar 
getirilmiştir. 
2019 yılında KKTC’ye toplamda 39,7 milyon Türk Lirası kıymetinde 
MDF ithalatı gerçekleşmiştir. MDF ithalatının yaklaşık 40 milyon 
Türk Liralık kısmı, yani %98,6’sı Türkiye’den yapılmıştır. Dolayısı ile 
Türkiye, KKTC’nin MDF ithalatındaki ihtiyacının nerdeyse tümünü 
karşılamaktadır. Türkiye’den KKTC’ye olan MDF ihracatına getirilen 
bu kısıtlama, KKTC’deki mobilya üretimi sektörünü olumsuz yönde 
etkileyecek ve söz konusu malın kıtlığından ötürü üretimde 
sorunlar yaratabilecektir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak beklentimiz, MDF’nin Türkiye’den 
ihracatına getirilen kısıtlamadan KKTC’nin muaf tutulması ve ilgili 
ürünlerin Türkiye’de ihracatına kolaylık sağlanmasıdır. 
Bilgilerinize arz eder, bu konuda ilgili muhataplarınız nezdinde 
girişim, yardım ve desteklerinizi saygılarımla rica ederim. 
 

Oda, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret 
Başmüşaviri Hayrettin Yücel’e yazı gönderdi 
 

13 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Mobilya 
üretiminde hammadde olarak kullanılan MDF ürününün 
Türkiye’den ihracatına getirilen kısıtlamalar ile ilgili TC Lefkoşa 
Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel’e gönderdiği yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 

Mobilya sektöründe faaliyet gösteren bazı üyelerimizden almış 
olduğumuz bilgiye göre, mobilya üretiminde hammadde olarak 
kullanılan MDF ürününün Türkiye’den ihracatına bazı kısıtlamalar 
getirilmiştir. 2019 yılında KKTC’ye toplamda 39,7 milyon Türk Lirası 
kıymetinde MDF ithalatı gerçekleşmiştir. MDF ithalatının yaklaşık 
40 milyon Türk Liralık kısmı, yani %98,6’sı Türkiye’den yapılmıştır. 
Dolayısı ile Türkiye, KKTC’nin MDF ithalatındaki ihtiyacının 
nerdeyse tümünü karşılamaktadır. Türkiye’den KKTC’ye olan MDF 
ihracatına getirilen bu kısıtlama, KKTC’deki mobilya üretimi 
sektörünü olumsuz yönde etkileyecek ve söz konusu malın 
kıtlığından ötürü üretimde sorunlar yaratabilecektir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak beklentimiz, MDF’nin Türkiye’den 
ihracatına getirilen kısıtlamadan KKTC’nin muaf tutulması ve ilgili 
ürünlerin Türkiye’de ihracatına kolaylık sağlanmasıdır. 
Bilgilerinize arz eder, bu konuda ilgili muhataplarınız nezdinde 
girişim, yardım ve desteklerinizi saygılarımla rica ederim. 
 

 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet Korukoğlu 
ve Genel Müdürü Ufuk Turgamer, Oda’yı 
ziyaret etti 
 

 
 

14 Nisan 2021 tarihinde; Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İsmet 
Korukoğlu ve Genel Müdür Ufuk Turganer, KTTO’yu ziyaret ederek 
görüş alışverişinde bulundular. Görüşmede Oda Başkanı Turgay 
Deniz'e Aysun Önet İleri ve Genel Sekereter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven eşlik etti. 
 

Hellim/Halloumi’nin PDO olarak tescili ile ilgili 
basın açıklaması yapıldı 
 

14 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yapmış 
olduğu basın açıklaması aşağıdaki gibidir; 
 
Hellim/Halloumi’nin Avrupa Birliği(AB) nezdinde korunmuş Menşe 
İsmi Korumalı Ürün ve Korumalı Coğrafi İşaretler (PDO-Protected 
Designation of Origin) olarak tescil edilmesine ilişkin Uygulama 
Tüzüğü ile ürünün Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) üzerinden ticaretini 
düzenleyen Uygulama Kararı dün AB Resmi Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır. 
Bu çerçevede, Hellim/Halloumi’yi belirlenen PDO  şartlarına uygun 
olarak üreten üreticilerimiz  tescilli ismi ve PDO logosunu kullanma 
hakkına sahip olacakken, ürününün ilgili AB hayvan ve halk sağlığı 
standartlarını yerine getirmesi durumunda Yeşil Hat üzerinden 
geçişini yapabilecek ve buna bağlı olarak AB’ye ticaret de mümkün 
olabilecektir. Bu kapsamda, ürünün PDO şartlarına uyumun 
denetimi uluslararası akredite denetim kurumu Bureau Veritas 
tarafından yapılacak; Yeşil Hat üzerinden ticaret için gerekli sağlık 
standartlarına uyum ise atanacak kurum tarafından 
denetlenecektir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Hellim/Halloumi’nin AB’de PDO olarak 
tescil edilme sürecine başından bu yana müdahil olmuş, AB 
Komisyonunun ilgili birimleri nezdinde yapılan müzakere ve 
girişimlerde paydaşlarla eşgüdüm içerisinde hareket ederek 
toplumumuzu temsil eden önemli kurumlardan biri olmuştur. 
Odamızın ortaya koymuş olduğu çabalar, Hellim/Halloumi’nin 
tescilinden Kıbrıs Rum toplumu kadar Kıbrıs Türk toplumunun da 
eşit ve adil bir şekilde yararlanmasını ve ekonomik kalkınmamıza 
katkı sağlamasını hedeflemiş, bunun Ada’da ciddi bir güven artırıcı 
önlem olarak değerlendirilmesini amaçlamıştır. 
 

Bu süreçte Odamız konuya ilişkin yapmış olduğu tüm öneri ve - 
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katkılarda, tescil ve ürünün AB’ye ticareti için gerekli denetimlerin 
en adil ve objektif şekilde yapılmasını sağlamayı, denetim 
mekanizmalarının işleyişinin de buna hizmet edecek şekilde 
oluşturulmasını amaçlamıştır. Bu husustaki önerilerimizin bir 
kısmının kabul edilmediği ve uygulamaya dair belirsizlikler 
gözlemlendiği bir gerçektir. Yeşil Hat ticaretinde yıllardır 
aşılamayan sorunlar da göz önüne alındığında Hellim’in Yeşil Hat 
üzerinden Avrupa Birliği pazarına ulaştırılmasının önünde büyük 
zorluklar olacağı da göz ardı edilemez. Bu gerçeklere karşın 
Odamız, kültürümüzün önemli bir parçası olan ve mevcut 
ihracatımızın 36%’sına tekabül eden Hellim’in AB’de PDO olarak 
tescil edilmesini ve ürünün AB pazarına erişimi için mücadele etme 
olanaklarının artmasını önemli bir fırsat olarak 
değerlendirmektedir ve bu fırsatın sunduğu potansiyeli maksimize 
etmek için gereken çabayı göstermeye devam edecektir. 
Bu tescille birlikte, Hellim/Halloumi ismi ile üretim hakkı AB’de 
sadece Kıbrıs’taki üreticilere tanınmıştır. Bu gelişmeleri fırsata 
dönüştürmek için üreticilerimizin mümkün olan en kısa zamanda, 
Hellim/Halloumi PDO şartlarının yerine getirmesi ve ülkemizde 
hayvan sağlığı standartlarına uyumunhedeflenmesi gerekmektedir. 
Bu bağlamda, zorlu bir süreç ile karşı karşıya olduğumuz bir 
gerçektir. Bununla birlikte, bu hedeflere ulaşılmasının getirileri 
dikkate alındığında, bu sürecin başarıyla sonuçlandırılmasının 
hedeflenmesinin gerekli olduğu da açıktır. 
Odamız, Kıbrıs Türk Toplumu’nun, Hellim/Halloumi’nin AB 
nezdinde PDO tescilinin sunduğu bu önemli fırsattan yararlanması 
için iki önemli hususun yerine getirilmesinin şart olduğunu önemle 
vurgulama ihtiyacı duymaktadır. Bunlardan birincisi, tescil 
şartlarına ve sağlık standartlarına uyumu denetlemek için 
oluşturulan denetim mekanizmalarının bağımsız ve adil bir şekilde 
işlemesi gerektiğidir.  
Bu bağlamda ilgili tüzüklerde kurulabileceği belirtilen Çalışma 
Grubu’nun buna hizmet edeceğinin beklentisini taşımaktayız. 
Diğer bir önemli husus ise bu zorlu süreçte üreticilerimize tescil 
şartlarına ve standartlara uyum için gerekli ek finansal desteğin AB 
tarafından sağlaması gerekliliğidir. Odamız, böyle bir finansal 
desteğin sağlanması ve amacına uygun bir şekilde kullanılması için 
de çalışmalarını sürdürecektir. 
Odamız, Yeşil Hat Tüzüğü’nün uygulanması konusunda AB ile 
işbirliği içerisindedir ve çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. 
Hellim/Halloumi PDO Uygulama Tüzüğü kapsamında da 
sorumlulukları olacaktır. Odamız, bu sorumlulukları en iyi şekilde 
paydaşlarla istişare içerisinde yerine getirirken, yukarıda belirtilen 
önemli hususların başarıyla yürütülmesi için hiçbir çabadan 
kaçınmayacağını; bu konuların AB yetkilileri nezdinde takipçisi 
olacağını kamuoyuna duyurur. 
Hellim/Halloumi’nin AB’de PDO tescilinin Kıbrıs’taki tüm 
üreticilere fayda sağlayabileceğine, ayrıca iki toplum arasındaki 
ekonomik işbirliğinin gelişmesine yardımcı olacağına olan 
inancımızı vurgularken, bu amaçlara ulaşmanın ilgili tüm taraflarca 
ortak ve adil bir yaklaşım sergilendiği takdirde mümkün 
olabileceğine bir kez daha dikkat çeker, tüm ilgili tarafları bu tarihi 
fırsatı doğru kullanmaya davet ederiz. 

 

Dünya Sanat Günü görseli paylaşıldı  
 

 
 

İş İngilizcesi Eğitimi ile ilgili görsel paylaşıldı  
 

 
 

Vakıflar İdaresi eski Genel Müdürü Taner 
Derviş, KTTO’yu ziyaret etti 
 

19 Nisan 2021 tarihinde; Vakıflar İdaresi eski Genel Müdürü Taner 
Derviş KTTO’ya ziyarette bulundu. Görüşmede Kapalı Maraş ve 
Kapalı Maraş ile ilgili mülkiyet konuları hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu. 
 

KTTO, Sağlık Bakanı Müsteşarı Sn. Düriye 
Deren Oygar’ı ziyaret etti 
 

20 Nisan 2021 tarihinde; Ziyarette salgın konusunda alınan 
önlemler hakkında değerlendirmeler yapılarak Oda’nın görüşleri 
iletildi. Ziyarette KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Ali Başman, Evren Günsel Erçelik ve KTTO Genel 
Sekreteri Aysun Ö. İleri bulundu. 
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KTTO heyeti, Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin 
Ertuğruloğlu’nu ziyaret etti 
 

 
 

21 Nisan 2021 tarihinde; KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, 
Başkan vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç 
Cin, Yusuf Acemoğlu, KTTO Genel Sekreteri Aysun Ö. İleri, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin 
Ertuğruloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

KTTO heyeti, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Sn. Resmiye Canaltay’ı ziyaret etti 
 

 
 

21 Nisan 2021 tarihinde; KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, 
Başkan vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç 
Cin, Yusuf Acemoğlu, KTTO Genel Sekreteri Aysun Ö. İleri, Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven, Meclis Üyesi Meryem 
Çerkez, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sn. Resmiye Canaltay’ı 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

Oda, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji 
Bakanı’na yazı gönderdi 
 

21 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası’na dair değişiklik önerileri ile 
ilgili Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya 
gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

29/2019 Sayılı Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasası’na 
dair değişiklik önerilerimiz 30 Temmuz 2019 tarihinde Ekonomi ve 
Enerji Bakanlığına arz edilmiştir. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası Yasası’nda “esnaf” kelimesinin tefsirindeki çelişkili ifadenin - 

 

düzeltilmesi ve esnaf tanımının iktisadi faaliyeti ve sermayesi ile 
uyumlu hale getirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu yasaya göre 
ithalat ve ihracat işlemlerinin yapılabilmesindeki yetki ihtilafını 
ortadan kaldırmak için değişiklik yapılması gerekmektedir. 
Söz konusu Yasanın 2’nci Maddesine göre esnaf tanımı; ekonomik 
faaliyeti dolayısıyla elde ettiği kazancı yıllık brüt asgari ücretin elli 
katını (yürürlükte olan asgari ücrete göre 2,640,000 TL) geçmeyen 
vergi yükümlüsü işletme ve meslek sahiplerini anlatmaktadır. Bu 
tanımlamaya göre, ülkemiz ölçeğindeki küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerin (KOBİ) nerdeyse tamamı, Odamız üyelerinin ise %80’i 
esnaf olarak tanımlanmaktadır. 
Odamızın esnaf tanımıyla ilgili önerisi; Yasa’nın 2’nci maddesinin 
“elde ettiği yıllık hasılatı brüt aylık asgari ücretin elli katını 
geçmeyen (yürürlükte olan asgari ücrete göre 220,000 TL) olarak 
değiştirilmesidir. Türk Lirası kullanan ve ekonomik ölçeği ile şirket 
iş hacimleri ülkemiz ile karşılaştırılamayacak kadar büyük olan 
Türkiye örneğine baktığımız zaman, Odamız önerisinin çok makul 
olduğu anlaşılacaktır. 
Türkiye’deki Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin ayrımına 
ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının ‘Esnaf ve Sanatkar ile tacir ayrımı’ 
başlıklı maddesine göre: 
Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve 
yıllık alımlarının tutarı 140,000 TL’yi veya satışlarının tutarı 
195,000 TL’yi aşmayanların esnaf ve sanatkar sayılması gerekir. 
Söz konusu Yasa’nın 6’ıncı Maddesinin (1) (D) bendine göre; 
“üyelerinin ithalat, ihracat, üretim işlemlerini yapabilmeleri için 
gerekli olan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler 
tarafından istenen evrakları hazırlamak” yer almaktadır. Odamızın 
önerisi; (D) bendinin “üyelerinin üretim işlemlerini yapabilmeleri 
için Odaya kayıtlı olduklarını gösteren belge ve bilgileri ilgili kamu, 
kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler tarafından istenen 
evrakları hazırlamak” olarak değiştirilmesidir.  
Söz konusu yasal değişiklik bir önceki bakan döneminde önerge 
olarak hazırlanarak Bakanlar Kuruluna aktarılmış olmasına 
rağmen, hükümet değişikliği nedeniyle kadük olmuştur. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası olarak önerimiz; konuyu yasa değişikliğinin 
Cumhuriyet Meclisine sevk edilmek üzere Bakanlar Kuruluna 
aktarılmasıdır. Önerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair 
inancımı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda, Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan 
Komitesi Başkanı’na yazı gönderdi 
 

22 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Dış Ticaret 
Düzenleme ve Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı önerileri ile ilgili 
Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Sunat 
Atun’a gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Komiteniz gündeminde bulunan, 58 Sayılı 10 Mart 2021 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan 206/4/2021 numaralı Dış Ticaret 
(Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Kıbrıs 
Türk Ticaret Odasının görüş ve önerileri ekte bilgilerinize arz 
edilmektedir. 
  
EK: 206/4/2021 numaralı Dış Ticaret (Düzenleme ve Denetim) 
(Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin Kıbrıs Türk Ticaret Odasının 
Görüş ve Önerileri 
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Tüm Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde 
kapanmaların yoğun bir şekilde yaşanması sebebi ile dünya 
genelinde sert ve keskin bir ekonomik daralma yaşanmıştır. KKTC 
ekonomisi de salgından derin bir şekilde etkilenmeye devam 
etmektedir. KKTC ekonomisinin 2020 yılı sonunda %14,3 civarında 
küçüleceği tahmin edilmektedir. 
Tasarıda, mevcut harç ve ücretlerden ortalama 22 kat (%2200) ve 
100 kat (%10000) daha fazla miktarların tahsil edilmesi 
öngörülmektedir. Aynı zamanda ücretlerin asgari ücrete 
endekslenmesi tasarlanmaktadır. Pandemi koşullarının işletmeler 
üzerindeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde söz konusu ücretlerin 
daha makul seviyelerde olması gerektiği değerlendirilmektedir. 
Örneğin; Esas yasaya göre; ithalatçı belgesi ilk kayıt 20 TL ve bunu 
takip eden her takvim yılı için 20 TL ihracatçı belgesi ilk kayıt 10 TL, 
ve bunu takip eden her takvim yılı için 10 TL ihracatçı belge harcı 
tahsil edilir. Tasarıya göre ise; ilk kayıt ithalatçı-ihracatçı Belgesi 
için aylık asgari ücretin %10’u (yüzde onu) kadar harç tahsil 
edilecektir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz; Tasarı kapsamında 
alınacak harç ve cezaların asgari ücrete endeksli olmaması ve 
aşağıdaki kapsamda güncellenmesidir: 

 
 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili 
görsel paylaşıldı 
 

 
 

 

Oda, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e yazı gönderdi 
 

27 Nisan 2021 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, Yeşil Hat 
Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’a satılacak patates denetimi için 
Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilen uzmanın gelişi ile 
ilgili Sağlık Bakanı Ünal Üstel’e gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Bilindiği üzere, Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında Güney Kıbrıs’a 
satılacak patates Avrupa Komisyonu tarafından görevlendirilen 
uzmanın denetimine tabidir. Bu kapsamda 2021 ilkbahar ürünü 
patatesin gerekli olan denetimin gerçekleştirilmesi için Avrupa 
Komisyonu tarafından görevlendirilen ekte pasaport kopyası 
bulunan Bartel Demuynck 10 – 28 Mayıs 2021 tarihlerinde 
ülkemizde bulunacaktır. Bu dönemde ortaya çıkabilecek satış 
talebine göre bu sürenin uzatılması da söz konusu olabilecektir. 
 
Denetim Programına ilişkin olarak AB Komisyonundan tarafımıza 
iletilen bilgiye göre denetim süreci boyunca uzmanın katı pandemi 
kurallara tabi olarak Güney Kıbrıs’ta bir otelde konaklaması ve 
günü birlik KKTC’ye geçmesi planlanmaktadır. Şöyle ki; 
 
-Uzman son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu 
ibraz ederek Güney Kıbrıs’a giriş yapacak. Ayrıca Güney Kıbrıs’a 
varışında bir test daha uygulayacak. 
-Uzman Güney Kıbrıs’ta kalacağı otelden dışarı sadece denetim 
görevi için çıkabilecek. 
-Uzman AB Destek Ofisi (EUPSO) tarafından otelden misyon 
aracıyla alınarak KKTC’ye getirilecek. 
-EUPSO’nun KKTC’deki yerel destek birimi tarafından uzman kara 
kapısından alınarak denetim görevi boyunca ulaşımı sağlanacak ve 
iş bitiminde uzman kara kapısına geri bırakılacak. EUPSO misyon 
aracı da uzmanı Rum tarafındaki kara kapısından alıp otele geri 
bırakacak. Bu transfer işlemi uzmanın görevi boyunca günü birlik 
devam edecek. 
-Uzman görevi boyunca maske takıp sosyal mesafe kuralına 
uyacak. 
 
Bunlara ilave olarak uzman Pfizer-BioNTech Covid-19 aşısının ilk 
dozunu 23 nisan 2021 Cuma günü yaptırmıştır. 
 
İzah edilen koşullar altında uzmanın KKTC’ye girişinde 
karantinadan muaf tutulmasını talep etmekteyiz. Salgının sebep 
olduğu kötü ekonomik şartlar altında patates ihracatının önünü 
açacak bu önemli faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için konunun 
tarafınızdan değerlendirmesi ricasıyla bilgilerinize sunulur. 
 
Talebimizin olumlu değerlendirileceğine dair var olan inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü ile ilgili 
görsel paylaşıldı 
 

 
 

KTTO, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli’yi 
ziyaret etti 
 

28 Nisan 2021 tarihinde; Görüşmede, 2006 yılında TOBB’un desteği 
ile yapılan Mücadele ve Kurtuluş Anıtı’nın çevre düzenlemesi ile ilgili 
fikir alışverişinde bulunuldu. 
 

Yeni Fon Uygulamaları hakkında sosyal medya 
üzerinden yazı paylaşıldı 
 

28 Nisan 2021 tarihinde; Hükümetler tarafından “yerli üretime 
destek” gerekçesi ile sürdürülen ithal ürünlerden Fiyat İstikrar Fonu 
(FİF) alınması uygulaması, KKTC’deki genel fiyat dengesini halkın 
aleyhine olacak şekilde yükseltmekte ve hayatı pahalılaştırmaktadır. 
Bu gerçek, yıllardan beri devam eden uygulamalarla çeşitli şekillerde 
kanıtlandığı halde ısrarla gündemde tutulmakta ve “fonlu ürün” 
yelpazesine yenileri eklenmektedir. 
 
Son olarak, yaygın şekilde kullanılmakta olan plastik poşetler için 
kilo başına 6 TL’lik bir fon konulması, bu poşetlere ödenen bedeli 
yaklaşık %65 oranında pahalılandıracaktır. Böylece, halkın daha 
yüksek bir fiyat ödeyerek yerel plastik poşet üretimine destek 
sağlayacağı varsayılarak sınırlı sayıdaki üreticiye “politik katkı” 
yapılmaktadır. 
 
Açıktır ki bu sistem ancak pahalılık yaratmakta, halkın cebine el 
atılarak sağlanan bu destek sayesinde bu alanlardaki üretimin daha 
gelişmiş tekniklerle gerçekleştirilmesi veya bu ürünlerin daha 
yaratıcı yöntemlerle pazarlaması ihtiyacı ortadan kaldırılmış 
olmaktadır. Halkın pahalı ürün kullanması ile sürdürülen bu düzene 
ise “yerel üretimi teşvik” denilmektedir. 
 
Halkın geçimini zorlaştıran bu sistem, Kıbrıs Türk ekonomisinin 
rekabet gücünü de zayıflatmakta ve ürünlerimizin dış pazara 
açılamaması sonucunu doğurmaktadır. Böylece üreticiler de “sınırlı 
KKTC pazarına” hapsedilmiş olmaktadırlar. 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, özellikle içinden geçmekte olduğumuz 
salgın koşullarında ve sonrasında ekonomiler arasındaki rekabetin 
artacağına, ancak ve ancak verimli üretim yapabilen, müşteri 
memnuniyetini en üst düzeyde sağlayabilen ekonomilerin 
halklarına refah vaad edebileceğine dikkati çekerek yerel üretimin 
maliyet düşürücü önlemlerle teşvik edilmesi gerektiğini hatırlatır 
ve hükümeti, alkollü içki, sigara ve tütün, akaryakıt dışındaki 
ürünlerden alınan bütün fonları kaldırmaya çağırır. 
 

KTTO Başkan Vekili Aziz Limasollu, 
www.kuzeykibris.tv’nin konuğu oldu 
 

29 Nisan 2021 tarihinde; KTTO Başkan Vekili Aziz Limasollu, 29 
Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00'da www.kuzeykibris.tv'de 
Harun Denizkan ve Çiğdem Dürüst’ün sunduğu “Söylemezsem 
Çatlarım” programının konuğu oldu. 
 

KTTO YK Üyesi ve KKTC-TC Ticaret Odası Eş 
Başkanı Omaç Cin, Kanal T’nin konuğu oldu 
 

30 Nisan 2021 tarihinde; KTTO YK Üyesi ve KKTC-TC Ticaret Odası 
Eş Başkanı Omaç Cin, 30 Nisan 2021 Cuma günü saat 10:20'de 
KTTO binası önünde canlı yayın ile Kanal T’de Mahmut Doğan’ın 
sunduğu programın konuğu oldu. 

 


