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Yeni belirlenen
asgari ücret ile ilgili
basın açıklaması
yapıldı

Koronavirüs
hakkında
bilgilendirici görsel
paylaşıldı

Ekonomik Örgütler
Platformu’nun
koronavirüs
önlemlerine ilişkin
basın açıklaması
yapıldı

3 Mart 2020 tarihinde; Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Başkanı Turgay Deniz'i ziyaret etti.
Ziyarette; ekonomik gündem, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında yapılan ticaret ve sağlanan teşvik konuları
görüşüldü.

Yeni belirlenen asgari ücret ile ilgili basın açıklaması yapıldı
4 Mart 2020 tarihinde; Yeni belirlenen asgari ücret ile ilgili yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir;

Bakanlara ekonomik
önlemlere ilişkin
öneri yazıları
gönderildi

Ticaret Odası,
koronavirüsle
mücadele
çerçevesinde 1
milyon TL ayırdı

Oda yetkilileri çok
sayıda
televizyon
programına konuk
oldu
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1 Şubat 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret aylık brüt 3.820 TL olarak belirlenmiştir.
İşverenler Sendikası, çalışan temsilcilerinin itirazları ile ikinci kez belirlenen asgari ücretin tayin ediliş şeklini
gerekçe göstererek ara emri başvurusunda bulunmuştur. Yaşanmakta olan süreç, 22/1975 sayılı Asgari
Ücretler Yasası’nın içinde bulunduğumuz ekonomik şartlara ve ihtiyaçlara cevap vermediğini bir kez daha
ortaya koymuştur.
Asgari ücret, hem çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek, hem de işverenlerin rekabet gücünü koruyacak
şekilde, sürdürülebilir büyüme ve istihdama olanak sağlayacak bütünlüklü bir yaklaşım ile
değerlendirilmelidir. Asgari ücretin bütünlüklü bir yaklaşım gözetilmeden artması ve asgari ücrete endeksli
yükselecek maliyetler hayatı daha da pahalı hale getirirken, hane halkının alım gücünü de düşürecektir.
Ülkede üretilen mal ve hizmetlerin miktarını ve kalitesini artırmadan gerçekleşen maaş ve ücretlerdeki
artışlar rekabet gücünü düşürürken, işsizliğin, kayıtdışılığın ve haksız rekabetin de artmasına neden olacaktır.
Gelir ve refah seviyemizi ancak ve ancak rekabet edebilir mal ve hizmet üreterek ve istihdam yaratarak
artırabiliriz.
Hükümetten beklentimiz, 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nı ivedilikle ele alarak; sektörel asgari ücret
uygulaması için ekonomik koşulların da dikkate alınacağı kriterlerin belirlemesidir. Ayrıca, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu’nda Kıbrıs Türk Ticaret Odası yanında ilgili ekonomik örgütlerin de temsil edileceği bir yapı
oluşturulmalıdır.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl KGK İcra
Komitesi Üyesi KTTO'yu ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yazı
gönderildi
11 Mart 2020 tarihinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz
Sucuoğlu’na yerel iş gücü ve yerli istihdama ilişkin öneri yazısı
gönderildi. Oda’nın görüşlerini içeren yazı aşağıdaki gibidir;

7 Mart 2020 tarihinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın
Girişimciler Kurulu İl KGK İcra Komitesi Üyesi Serap Yıldırım, Kıbrıs
Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.
KTTO Başkanı Turgay Deniz’e ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp
ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. Görüşmede; karşılıklı
görüş alışverişi sağlandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için görsel
paylaşımı yapıldı

Yerel iş gücünü artırmak hem özel sektörde iş veren konumunda
olanlara yerli istihdamı cazip hale getirmek hem de yerel iş gücüne
özel sektörü özendirmekle olabilir. Ödediği vergiler, yarattığı
istihdam ve yüksek katma değerle ülke ekonomisinin büyüme ve
kalkınmasına yaşamsal katkı sağlayan özel sektör işletmeleri yerel
iş gücü istihdamında da önemli bir işleve sahiptir.
Yürürlükteki asgari ücret olan 3,820 TL ile 4,000 TL arasında ücret
alan KKTC yurttaşı özel sektör çalışanlarına aylık 200 TL ek katkı ve
en az 1 en fazla 10 çalışanı olan işverenlere sosyal destek güvenliği
uygulamaları; ülke ekonomisi için önemli seviyelerde istihdam ve
gelir yaratan birçok işletme ve çalışanlarını kapsam dışı
bırakmaktadır. Bu dışlayıcı yaklaşım hem çalışanlar hem de
işletmeler arasında ayırım yaparak adalet duygusunu ve eşitlik
ilkesini zedelemektedir. Ayrıca işletmelerin kayıtdışı istihdama
yönelişini de teşvik etmektedir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, ek katkı için brüt maaş
seviyesinin en az 5,000 TL’ye yükseltilmesi ve işletmelerin 10
kişiye kadar KKTC yurttaşı çalışanlarının sosyal güvenlik
desteğinden faydalanabilmesi için gerekli düzenlemelerin
ivedilikle yapılmasıdır.

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kıbrıs TV’ye
Program Konuğu Oldu

11 Mart 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Kıbrıs Tv’de Haluk Yerli’nin sunduğu Sabah Ajansı
programında Ticaret Odasının diplomatik girişimlerini, ekonomik
ve sosyal sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği faaliyetleri
anlattı. Deniz, başkanlığı döneminde Ticaret Odası’nın hareket
kabiliyetini arttırdıklarını ifade ederek, yapılan tüm faaliyetlerin
Üyelere ve iş dünyasına katlanarak döneceğini anlattı.
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Koronavirüs hakkında bilgilendirici görsel
paylaşıldı

Ekonomik Örgütler Platformu’nun koronavirüs
önlemlerine ilişkin basın açıklaması yapıldı
12 Mart 2020 tarihinde; Ekonomik Örgütler Platformu’nun
koronavirüs önlemlerine ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıdaki
gibidir;

Oda Başkanımız Turgay Deniz, BRT TV’ye
Program Konuğu Oldu
11 Mart 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, BRT Tv’de Tülay Başkaya’nın sunduğu “+45” programına
katılarak, koronavirüs konusunda alınması gereken tedbirleri
anlattı.
Deniz, virüs sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde kara
kapılarının kapatmasıyla başlayan süreç ile yaşanan gelişmelere
dair konuştu. Ekonominin olumsuz etkilendiğini belirten Deniz,
alınması gereken önlemlere ilişkin konuştu.
Deniz; Türkiye ile yapılan ticaret, Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Yeşil
Hat Tüzüğü ve doğalgaz konusunu değerlendirdi.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili
olarak küresel ölçekte yaşanan gelişmeler ve hükümetimiz
tarafından alınan önlemler yakından izlenmektedir. Bu virüsün
ülkemizde bir salgına neden olmaması için gerekli önlemlerin
ulusal ve uluslararası ölçekte alınması, insan yaşamının korunması
için bir gerekliliktir ve mutlaka anlayış ve soğukkanlılıkla
karşılanmalıdır.
Koronavirüse karşı mücadele ve alınan önlemlerin ülke
ekonomilerine, şirketlere ve çalışanlara ekonomik bedeller
ödetmesi beklenmelidir. Salgının etkili olduğu ülkelerdeki
ekonomik kayıpların bir trilyon dolar değerine ulaşabileceği
belirtilmektedir. Bu olumsuz gelişmelerden elbette KKTC
ekonomisi, şirketleri ve insanlarımız da etkilenecektir.
Gerek halk sağlığının, gerekse ekonomimizin bu virüs salgınından
göreceği zararları en aza indirgemek ve bu salgını en az zararla
atlatabilmek için bilinçli ve soğukkanlı bir kriz yönetimi uygulamak
zorundayız. Bilimsel gerçeklerle ilgili olmayan ve panik halinde
verilecek kararlar, hem ailelerimizin, hem devletimizin, hem de
ekonomimizin telafisi mümkün olmayacak kayıplara uğramalarına
neden olacaktır. Ekonomik Örgütler Platformu, bu zor günlerin
birlik ve dayanışma ile aşılacağına yürekten inanmaktadır.
Örgütlerimiz, alınması gereken önlemlerle ilgili görüşlerini
hükümetimiz ile paylaşacak; alınması gereken önlemler konusunda
her türlü katkıyı yapacaktır. Konu ile ilgili temas ve girişimlerimiz
ise aralıksız olarak devam edecektir.
Bütün yurttaşlarımızı, birlik ve beraberlik içinde, yardımlaşarak
hareket etmeye, kendilerinin ve ailelerinin sağlığını ön planda
tutarak aşırılıklardan kaçınmaya çağırır; bu mücadeleyi başarı ile
sürdüreceğimize olan inancımızı paylaşırız.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Temizlik ve hijyen ürünleri hakkında görüş
yazısı gönderildi
13 Mart 2020 tarihinde; Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği
Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel’e, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa
Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Eyüp Gönültaş’a ve Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na bazı temizlik ve
hijyen ürünleri için alınan ihracat kısıtlaması kararı hakkında
gönderilen görüş yazısı aşağıdaki gibidir;
Malumunuz olduğu üzere küresel ölçekte bir salgına dönüşen
koronavirüsü ile birçok ülkede mücadele edilmektedir.
Bu bağlamda ilgili virüs vakasının ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nde de görülmesinin ardından gerek devletimiz gerek
kamu kuruluşlarımız gerekse vatandaşlarımız tedbirler almak
durumunda kalmışlardır. Bununla birlikte vatandaşlarımızın bu
virüsle mücadele etmek için ihtiyaç duyduğu ürünlerin çok büyük –
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bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti’nden ithal edilmektedir. Türkiye’de
bugün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının
ardından ilgili bakanlar tarafından yapılan açıklamada maske,
eldiven ve tulum gibi bazı temizlik ve hijyen ürünleri için ihracat
izni verilmeyeceği belirtilmiştir. Bununla birlikte bugün itibarıyla
KKTC’ye ihracat işlemlerinde 3402 GTİP Kodu ile sınıflandırılan
‘’Yıkama ve Temizlik Mülahazaları’’ için beyanname işlemleri
durdurulmuştur. Küçük bir ada ekonomisine sahip olan ve
ithalatının %60’tan fazlasını Türkiye Cumhuriyeti’den karşılayan
ülkemizin bu ürünleri böylesi bir global kriz ortamında tedarik
edebileceği imkanların kısıtlı olduğu gerçeğinden hareketle, bu
ürünlerin ihracat uygulamalarında yürürlüğe giren kısıtlamaların
KKTC ihracatlarında muaf tutulması hususunda sizden bizlere
destek sağlamanızı rica ederim.

Sağlık ve ekonomi hakkında alınması gereken
önlemlere ilişkin öneri yazısı iletildi
13 Mart 2020 tarihinde; Ekonomik Örgütler Platformu adına
Başbakanlık ve Başabakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na
koronavirüs çerçevesinde sağlık ve ekonomi hakkında alınması
gereken önlemlere ilişkin gönderillen öneri yazısı aşağıdaki gibidir;
Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu Covid-19 salgın tehlikesini
görüşen örgütlerimiz, hükümetimizin bu konuda sürdürdüğü
çalışmalara tam destek belirterek aşağıda belirtilen ek önlemlerin
alınmasında yarar olacağını öngörmüşlerdir:
1- SAĞLIK ÖNLEMLERİ: *Ülkemize girişin ciddi şekilde kısıtlanması
gerekmektedir. Bu bağlamda bütün liman ve sınır kapılarında,
KKTC yurttaşları, KKTC’de ikamet izni olanlar ve zorunlu haller
dışındaki geçişlerin yasaklanması; bu kararın Türkiye yurttaşları
bakımından nasıl uygulanacağının Türkiye ile istişare edilmesi;
*Zorunlu hizmetler dışındaki kamu çalışanları ile gıda üretimi,
dağıtımı ve satışı ile ilgili kuruluşlar; akaryakıt istasyonları; hastane
ve eczaneler dışındaki bütün özel sektör çalışanlarının 15 günlük
süreyle izinli sayılmaları; *Yurttaşlarımızın konutlarında ikamet
etmeye davet edilmeleri ve zorunlu haller dışında konutların dışına
çıkılmasının yasaklanması; *Acil durumlar dışında yurttaşlarımızın
yurtdışına çıkışlarının yasaklanması; *14 gün veya daha kısa süre
önce yurtdışından gelerek KKTC’de bulunan kişilerin tesbit edilerek
gözlem ve/veya karantina altına alınması.
2- EKONOMİK ÖNLEMLER: *Çalışanları hükümet kararı ile zorunlu
izne çıkarılan özel sektör çalışanlarına işten çıkarılmamaları koşulu
ile 2000 TL/ay geçinme yardımı yapılması; *Sosyal Sigorta, İhtiyat
Sandığı ve PAYE yatırımlarının 1 Mart 2020 tarihinden geçerli
olmak üzere ikinci bir karara kadar iptal edilmesi; *Gerek iş
yerlerinin tatil edilmesi, gerekse ekonomik durgunluk nedeni ile
ileride yaşanabilecek ileri tarihli çeklerin ve borç taksitlerinin
ödenememesi gibi sorunların paniğe neden olmasını önleyecek
kararların ivedilikle alınması. Hükümetimize ve halkımıza bu zorlu
mücadele başarılar diler; saygılar sunarız.
Kıbrıs Türk Otelciler Birliği , Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteaahitleri Birliği
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Başbakan Ersin Tatar’a ekonomik önlemlere
ilişkin görüş ve öneri yazısı gönderildi
16 Mart 2020 tarihinde gönderilen yazı aşağıdaki gibidir;
•Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret
üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur
edilmeyerek maaş alması sağlanmalıdır. Yerli istihdam fonunun bu
kapsamda kullanılması önerilmektedir.
•Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerekse
ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli
çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe
neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması
gerekmektedir. Bu noktada önerimiz, Hükümetin, vade uzatma
veya ödeme ötelemesi ve gecikme faizi uygulanmamasını bankalar
ile istişare etmesidir.
•Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ile ilgili alınan öteleme kararının
Nisan ayını da kapsayacak şekilde muafiyete dönüştürülmesidir.
Böylelikle, kayıpla geçilen bu süreç için toparlanma fırsatı verilip
ödemelere imkan yaratılacaktır.
•Daralan ekonomi ve alım gücünü tekrar canlandırabilmek için
fiyat düşüşleri hedeflenmelidir. Bu noktada önerimiz, maliyet
unsurlarının (enerji, işçilik ve vergi gibi) düşürülmesinin gündeme
alınmasıdır. Öncelikle temizlik ve dezenfekte malzemelerinde KDV
indirimine gidilmesi gerekmektedir.
•Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan
sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya
15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde
kararneme çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için
zemin yaratılması düşünülmelidir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz
Sucuoğlu’na ek ekonomik önlemlere ilişkin
yazı gönderildi
16 Mart 2020 tarihinde gönderilen öneri yazısı aşağıdaki gibidir;
•Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere ve çalışanlara yönelik destek
programının ivedilikle hazırlanması önerilmektedir.
•Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret
üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur
edilmeyerek maaş alması sağlanmalıdır. Yerli istihdam fonunun bu
kapsamda kullanılması önerilmektedir.
•Gerek iş yerlerinin tatil edilmesi, gerekse ekonomik durgunluk
nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli çeklerin ve borç
taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe neden olmasını
önleyecek kararların ivedilikle alınması gerekmektedir. Bu
noktada, önerimiz bankaların vade uzatma veya ödeme ötelemesi
yapması ve gecikme faizi uygulamasını durdurmasıdır.
•Tüm bankaların küçük-büyük ödemede paot cihazları ile
taksitlendirme seçeneklerini devreye alması ve 3-6 ay
taksitlendirme imkanı verilmesi önerilmektedir.
•Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ile ilgili alınan öteleme kararının
genişletilerek, vergi ödemelerini de kapsayacak şekilde öteleme
kararı alınması ve ödemelerin öteleme tarihi kayda değer makul –

bir süre sonrası olması önerilmektedir. Böylelikle, kayıpla geçilen
bu süreç için toparlanma fırsatı verilip ödemelere imkan
yaratılacaktır.
•Daralan ekonomi ve alım gücünü tekrar canlandırabilmek için
fiyat düşüşleri hedeflenebilir. Bu noktada önerimiz, maliyet
unsurlarının (enerji, işçilik ve vergi gibi) düşürülmesinin gündeme
alınmasıdır.
•Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan
sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya
15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde
kararneme çıkararak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için
zemin yaratılması önerilmektedir.
•Şirketler bu süreçte likidite sorunu ile karşı karşıya kalarak,
özkaynak kullanımına gidebilir. Bu noktada, hassas durumdaki
şirketlere kredi akışının sürmesi gerekmektedir. Dolayısıyla,
önerimiz ivedilikle faiz oranlarının gözetim altına alınmasıdır.
•Bir çok ticari anlaşmada (gıda, otomotiv ve giyim gibi) kota ve
bayilik sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu kota rakamlarına
ulaşamama ihtimaline karşı tedbirlerin alınması önerilmektedir.
•Kriz tarafından ertelenecek hizmet veya ürünlerin tedariki için
kamu ve özel sözleşmeler kapsamında garantilerin muhafaza
edilmesinin askıya alınması önerilmektedir.

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde Oda’nın
başlatmış olduğu bağış kampanyası basına
servis edildi
18 Mart 2020 tarihinde basına servis edilen açıklama aşağıdaki
gibidir;

Başbakan’a ekonomik önlemlere ilişkin öneri
yazısı gönderildi
18 Mart 2020 tarihinde; Ekonomik önlemlere ilişkin Başbakan
Ersin Tatar’a gönderilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın görüş ve
önerileri aşağıdaki gibidir;
•Kamunun bir aylık finansman ihtiyacının TVMB kısa vadeli
avanstan karşılanması önerilmektedir.
•İşletmelerin katma değer vergisi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı
yükümlülüklerinin Nisan ayı sonuna ertelenmesi ve bir aylık
finansman ihtiyacının merkez bankası kaynaklarından daha sonraki
dönemde tahsil edilecek şekilde karşılanması önerilmektedir.
•İşletmeler için finansal destek paketi hazırlanması ve satışları
düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı
yapılması önerilmektedir. Bu kapsamda, önerimiz, işletmelerin
borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması
için merkez bankası kaynaklı iskonto kredi paketi hazırlanması ve
ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman
imkanları sağlanmasıdır.
•Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi sağlanması
önerilmektedir.
•Fiyat İstikrar Fonuna tabii gıda ve hijyen ürünlerinin fonlarının
geçici olarak kaldırılması ve ithalat süreçlerinin hızlandırılmasına
yönelik düzenlemeler yapılması önerilmektedir.
•İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TMSF kaynakları
kullanılarak faiz desteği sağlanması önerilmektedir.
•Akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünün özellikle petrol
fiyatlarındaki düşüş dikkate alınarak azaltılması önerilmektedir.
•Takasın kapalı olması firmaların nakit akışına sekte vurmaktadır.
Takas işlemlerinin başlaması ve kapalı firmaların çekinin karşılığı
olmaması durumunda, çekin Mart ayı sonuna ötelenmesi
önerilmektedir.
•Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret
üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur
edilmeyerek maaş alması sağlanmalıdır. Yerli istihdam fonunun bu
kapsamda kullanılması önerilmektedir.
•Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerekse
ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli
çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe
neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması
gerekmektedir. Bu noktada önerimiz, Hükümetin, vade uzatma
veya ödeme ötelemesi ve gecikme faizi uygulanmamasını bankalar
ile istişare etmesidir.
•Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan
sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya
15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde
kararneme çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için
zemin yaratılması düşünülmelidir.

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kanal T’ye
Program Konuğu Oldu
19 Mart 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Koronavirüs (COVID-19) mücadelesine destek olmak –
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amacıyla Ticaret Odası’nın başlattığı kampanyaya ilişkin
açıklamalarda bulundu. Deniz, Sağlık Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu
özellikle solunum cihazlarının alınması noktasında Ticaret
Odası’nın kendi bünyesinde 1 milyon TL’lik kaynak ayırdığını ve
kaynağın daha da geliştirilebilmesi adına kampanyaya pek çok iş
insanından destek alındığını belirtti.
Deniz, Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Ticaret Odası olarak
hükümete çeşitli öneriler aktardıklarını belirterek bu önerileri
açıkladı.

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Güneş TV’ye
Program Konuğu Oldu
20 Mart 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay
Deniz, Koronavirüs (COVID-19) mücadelesi kapsamında Odanın
başlatmış olduğu sağlık seferberliği hakkında konuştu.
Alınacak ekonomik tedbirlere yönelik konuşan Deniz, devletin
yükümlülüklerine ve bankaların alması gereken ödemelere ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Bu mücadele kapsamında ekonominin en az zararla kurtarılması
gerektiğini ifade eden Deniz, iş dünyasını ve çalışanlarını mağdur
etmemek için çalıştıklarını belirtti.

Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Olgun, BRT
TV’ye Program Konuğu Oldu

20 Mart 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu
Üyesi Emre Olgun, BRT Tv’de Levent Kutay’ın sunduğu “Birinci
Boyut” programında koronavirüs ile mücadele kapsamında Ticaret
Odası’nın başlatmış olduğu kampanyayı anlattı. Asıl olanın virüsün
yayılma hızınının yavaşlatılıp sağlık sisteminin önüne geçebilecek
şekilde geliştirilmesi olduğunu belirten Olgun, Odanın başlatmış
olduğu kampanyaya iş dünyasının da ciddi rakamlarla destek
olunduğunu aktardı. Solunum cihazı alımı dışında test kiti alımının
da sağlanması için uğraşıldığını belirten Olgun, salgın geçtikten
sonra da alınması gereken önlemler olduğuna işaret ederek
çalışmaların sürdüğünü söyledi.
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Koronavirüs
(COVID-19)
mücadelesinde
alınması gereken ekonomik önlemlere ilişkin
basın açıklaması yapıldı
20 Mart 2020 tarihinde; Koronavirüs (COVID-19) mücadelesinde
alınması gereken ekonomik önlemlere ilişkin yapılan basın
açıklaması aşağıdaki gibidir;
Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hepimiz
zor günlerden geçmekteyiz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, geçtiğimiz
Cuma gününden başlayarak Ekonomik Örgütler Platformu ile de
sürekli istişare ederek, hükümet ile temaslarını sürdürmekte,
görüş ve önerilerini paylaşmaktadır.
ÖNCELİĞİMİZ SAĞLIĞIMIZDIR
Bu mücadele içinde önceliğimiz insanlarımızın sağlığını korumaktır.
Bu kapsamda yetersiz olan sağlık sistemini güçlendirmek için bir
yardım kampanyasına başlamış bulunuyoruz.
Salgın tehlikesinin en az kayıpla atlatılması büyük bir önem arz
etmektedir. Bu nedenle Odamız kendi bütçesinden bir milyon
TL’lik kaynak ayırmıştır. Diğer ekonomik örgütler ile iş
insanlarımızın katkısıyla büyümekte olan bu kaynağın sağlık
ekipmanları alınmasında kullanılması için aktif olarak
çalışılmaktadır. İlk etapta solunum cihazı alımı için başlatılan
faaliyetler devam etmektedir.
Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde, dayanışarak ve zorlukları
paylaşarak aşacağımıza olan inancımız tamdır.
EKONOMİK ÖNLEMLER
Bu salgının ne kadar süreceği belli olmamakla birlikte, hem bu
süreçte hem de sonrasında salgının ekonomik anlamda yarattığı
tahribatları asgariye indirmek ve normal yaşama dönebilmek için
herkesin ve her işletmenin desteğe ihtiyacı olacağı aşikardır. Bu
bağlamda, özel sektörümüzün desteklenmesi ve istihdamın
korunması için hükümete iletilen ekonomik önlemlere ilişkin
görüşler şöyledir:
• İşletmelerin katma değer vergisi, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı
yükümlülüklerinin Nisan ayı sonuna ertelenmesi ve kamunun bir
aylık finansman ihtiyacının Merkez Bankası kısa vadeli avansından
karşılanması;
• İşletmeler için finansal destek paketi hazırlanması ve satışları
düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere çalışma sermayesi katkısı
yapılması. Bu kapsamda, işletmelerin borç, çalışanlarına maaş ve
diğer yükümlülüklerinde kullanılması için merkez bankası kaynaklı
iskonto kredi paketi hazırlanması ve ihtiyacı olan işletmelere düşük
faizli ve kısa vadeli finansman imkanları sağlanması;
• Temizlik ve hijyen malzemelerine geçici KDV indirimi sağlanması
• Fiyat İstikrar Fonuna tabii gıda ve hijyen ürünlerinin fonlarının
geçici olarak kaldırılması ve ithalat süreçlerinin hızlandırılmasına
yönelik düzenlemeler yapılması;
• İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TMSF kaynakları
kullanılarak faiz desteği sağlanması;
• Akaryakıt ve enerji üzerindeki vergi yükünün özellikle petrol
fiyatlarındaki düşüş dikkate alınarak azaltılması;
• Takasın kapalı olması firmaların nakit akışına sekte vurmakta, -

dolayısıyla takas işlemlerinin başlaması ve kapalı firmaların çekinin
karşılığı olmaması durumunda, çekin Mart ayı sonuna ötelenmesi;
• Devletin şirketlerin kapalı olduğu günler için en az asgari ücret
üzerinden maaş desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur
edilmeyerek maaş alması sağlanması. Yerli istihdam fonunun bu
kapsamda kullanılması;
• Gerek iş yerlerinin Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılması, gerekse
ekonomik durgunluk nedeni ile ileride yaşanabilecek ileri tarihli
çeklerin ve borç taksitlerinin ödenememesi gibi sorunların paniğe
neden olmasını önleyecek kararların ivedilikle alınması. Bu
noktada, Hükümetin, vade uzatma veya ödeme ötelemesi ve
gecikme faizi uygulanmamasını bankalar ile istişare etmesi;
• Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan
sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya
15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde
kararname çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için
zemin yaratılması.
Salgın süresinin uzaması ve diğer öngörülemeyen gelişmeler bu
önerilerin geliştirilmesini ve detaylandırılmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu nedenle bu konudaki çalışmalarımız ve hükümet ile
temaslarımız devam etmektedir ve devam edecektir.
Bu önerileri geliştirirken diğer ülke örneklerini takip etmeye de
önem vereceğiz.

Koronavirüs mücadelesi için başlatılan bağış
kampanyasına ilişkin görsel paylaşıldı

Ekonomik Örgütler Platformu, Başbakan’a
ekonomik tedbir önerilerini iletti
23 Mart 2020 tarihinde iletilen öneriler aşağıdaki gibidir;
1.Devlete Ait Yükümlülüklere Ait Düzenleme: Ödeme yapamayan
işletmelerin her türlü vergi, beyan ve yükümlülüklerini(Sosyal
sigorta, ihtiyat sandığı dahil) yerine getirememeleri durumunda;
a.12 Mart Öncesi döneminden kalan yükümlülükleriyle ilgili olarak
en az altı ay boyunca gecikme zammı olmadan ertelenme
sağlanması. .
b.12 Mart 2020 tarihinden sonra devlete ait yükümlülüklerinin de
krizin sona ereceği süreye kadar muaf olması sağlanmalıdır.
c.Devlete Ait Kira/İcar vb. Ödemelerin Faizsiz/Cezasız altı ay
boyunca ertelenmesi: Kapatılan işletmeler için bu sürelerde
kira/icar bedeli talep edilmemesi.
2.Bankalara Ait Yükümlüklerinin Düzenlenmesi
a.Bankaların bu dönem içerisinde mevduat ve kredilere yönelik
faiz oranlarına düzenleme yapılmalı, Ödeme zorluğu yaşayan tüm
işletmelere/kişilere yönelik düşük bir faiz oranıyla en az 6 ay
boyunca erteleme sağlanmalıdır.
b.Bakanlar Kurulu’nun Corona tedbirlerini aldığı 13/03/2020
tarihinden itibaren tüm işletmelere faizin işlemeyeceği, kredi
erteleme veya yapılandırma isteyen işletmelere bu imkanın
sağlanacağı açıkça ifade edilmelidir.
3.Çek Ödemelerine ait Düzenleme Yapılması
a.Mart ortasından itibaren çek yasağı veya benzeri kredi notu
açısından sıkıntıya düşen işletmelere altı ay verilmesi, süre
sonrasında iyileşme olmaması durumunda Merkez Bankası
üzerinde bulunan veri merkezindeki kayıtlarına “mücbir sebep”
notu düşülmelidir.
b.Bu kriz boyunca çek yasağı ile ilgili 21 gün uygulaması altı aya
çıkarılmalıdır.
c.Bankalar arası takas sisteminin çalışması sağlanmalıdır:
Takasların açılmasıyla işlem görecek hesaplarda, ilgili Poliçeler
Yasasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır. Bu kapsamda Geçici
Madde eklenerek mücbir sebepten ötürü takastan işlem yapılacak
çeklerde, keşide tarihi itibariyle altı ay süreyle ertelenmesi.
4.Özel Sektöre Maaş Desteği Sağlanması
a.Devletin 12 Mart 2020 tarihinden itibaren yerli/yabancı çalışan
ayırımı yapmadan ve işletmeler için çalışan sayısı kısıtlaması
getirmeden, asgari ücrete endekslenecek bir oran üzerinden maaş
desteği yapması ve çalışanların bu süreçte mağdur edilmeyerek
maaş alması sağlanması. Yerli istihdam fonunun ve diğer tüm
fonların bu kapsamda kullanılması.
5.Düzenlemelerin Yasal Zeminde Yapılması: Yapılacak olan tüm
düzenlemelerin (devlete olan tüm yükümlülükler, gerek kira
muafiyetleri, gerek sosyal sigorta, çek ödemeleri, maaş ödemeleri,
vergi vb. ) ileride hukuki sorunlar doğurmaması için, yasal zemine
oturtulması.
6.Kira Ödemeleriyle İlgili Düzenleme
a.Kirada olan işletmelere destek çıkılarak, devlet dükkan –
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sahiplerinin ödediği emlak stopaj vergilerinin kiracıya bir aylık veya
15 günlük kira bedeli olarak verilmesi veya yasa hükmünde
kararname çıkarılarak kapalı kalınan günler için kira muafiyeti için
zemin yaratılması.
7.Finansman Desteği Sağlanması
a.İşletmeler için sektör ayırımı yapılmadan finansal destek paketi
hazırlanması ve satışları düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere
çalışma sermayesi katkısı yapılması. Bu kapsamda, işletmelerin
borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması
için Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredi paketi hazırlanması ve
ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman
imkanları sağlanması;
b.Faiz Desteği: İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TSMF
kaynakları kullanılarak faiz desteği sağlanması;
c.Merkez Bankası Enstrümanlarının Etkin Kullanılması: Reeskont
Kredisi ve Kredi Garanti Fonu’nun etkin bir şekilde kullanılması
suretiyle, uygun faizli kredi programları ve teminat sıkıntısı
yaşayan işletmelerin sorunlarının aşılması sağlanmalıdır.
KKTC Merkez Bankası’nın hükümetle birlikte çalışarak KGF’nin
acilen etkinleştirilmesine yönelik yasa değişikliği ve yasa gücünde
kararname veya benzeri bir yöntem bulması gerekmektedir.
Reeskont kredileri konusunda ise faiz oranları mümkün olan en
düşük seviyeye çekilmeli ve bu kredilerin bankalar tarafından
kullandırılması teşvik edilmelidir.
8.Diğer Konular
a.Tapu İşlemlerinin açık olması suretiyle, ipotek işlemlerinin
yapılması ve ihtiyaç duyan işletmelerin finansmana erişimi
sağlanmalıdır.
Kredi yapılandırma başvurularında, Merkez Bankası’nın banka kedi
sermaye oranı şartının %20’den %40’a çıkarılması.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği,
Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Ekonomik Örgütlerin, sosyal adalet ve eşitlik
için hükümete uyarısı hakkında basın
açıklaması yapıldı
25 Mart 2020 tarihinde yapılan basın açıklaması aşağıdaki gibidir;
Ekonomik örgütler tarafından belirlenen temel istekler iki
madde olarak listelendi:
1.Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, birlik ve beraberliğimizin
korunabilmesi adına Nisan-Mayıs-Haziran ayları için Sosyal
Sigortalara kayıtlı tüm özel sektör çalışanlarına 2 bin TL
devletten maaş desteği olarak verilmelidir.
2.Faiz oranları konusunda, Bankalar Birliği ve hükümetle
yapılan görüşmelerimiz devam etmektedir. Ancak Ekonomik
örgütler olarak en az üç ay boyunca bankaların Merkez
Bankasına ve devlete yönelik yükümlülükler azaltılarak, kredi
faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek çalışmalar yapılmalıdır.
Yukarıdaki hususların yerine getirilmemesi durumunda
içerisinde bulunduğumuz bu süreçte özel sektörün devlete -
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olan yükümlülüklerinin herhangi birini yerine getiremeyeceği
unutulmamalıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk
Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk
Esnaf ve Zanaatkârlar Birliği, Kıbrıs Türk Bankalar Birliği, Kıbrıs Türk
Seyahat Acenteleri Birliği, Casino İşletmecileri Birliği, İşadamları
Derneği, Genç İşadamları Derneği, KKTC MÜSİAD, Süt Ürünleri
İmalatçıları Birliği, Mobilya Sanayicileri Derneği, Restorancılar
Birliği, Taşocakları Birliği

Ekonomik Örgütler Platformundan Türkiye
Cumhuriyeti Devletine ve Cumhurbaşkanı Sn.
Recep Tayyip Erdoğan’a çağrı yapıldı
25 Mart 2020 tarihinde yapılan çağrı aşağıdaki gibidir;
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Türkiye Cumhuriyeti devletinin korona virüs salgınına yönelik almış
olduğu ekonomik tedbirleri takdir ve gıptayla izlemekteyiz. Bu
zorlu süreçte büyük Türk devletinin başarı ile çıkacağına olan
inancımız tamdır.
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk toplumu, bu süreçte
vermekte olduğu ekonomik var olma mücadelesinde anavatanı
Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket ederek, bu zorlu süreçten
en az hasarla çıkacaktır.
Kuzey
Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
hükümetinin
Türkiye
Cumhuriyeti’nde uygulanan Ekonomik İstikrar Kalkanı kararlarının
benzerini uygulanması sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetine destek vermesi hayati önem
taşımaktadır. Bu tedbirlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var
olma mücadelesine katkısı büyük olacaktır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik Örgütler Platformu
olarak, iş yerlerinin sürekliliği ve istihdamın devamlılığı temel
amacımızdır. Hiçbir çalışanımızın işten çıkarılmaması ve işsizler
ordusu yaratılmaması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçmişte
olduğu gibi bugün ve yarın da yanımızda olacağına tüm kalbi
duygularımızla inanmaktayız.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk
İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Ekonomik Örgütler Platformu’nun hükümetin
aldığı ekonomik önlemlere yönelik eleştiri ve
talepleri hakkında basın açıklaması yapıldı
26 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Hükümete 30 MART Pazartesi Günü Saat 17:00’a Kadar Süre
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk
Otelciler Birliği ile Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs -

Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği ve Casino İşletmecileri
Birliği, Başbakan Ersin Tatar tarafından açıklanan ekonomik
önlemler paketindeki adaletsizliklerin giderilmemesi halinde
eyleme başvuracağını açıkladı. EÖP, adaletsizliklerin giderilmesi
için hükümete Pazartesi gününe kadar süre verilmesini de
kararlaştırdı.
EÖP tarafından hazırlanan değerlendirmede, pakette yer alan
hükümlerin nasıl değiştirilmesi gerektiğine ilişkin görüşlere de yer
verildi. Bunlar arasında özel sektör ile kamu sektörü çalışanları ile
KKTC ve TC yurttaşları ile 3’ncü ülke uyruklu çalışanlar arasında
yapılan ayrımlara son verilmesi talebi dikkat çekiyor. EÖP
tarafından hazırlanan diğer önlemler de çalışanları ve iş yerlerini
korumayı hedefliyor.
Ekonomik Örgütler Platformu tarafından hazırlanan öneriler şöyle:
1’nci madde:
Paketin birinci maddesinde kamu görevlilerine ödemelerin nasıl
olacağı düzenlenmişti. Bu maddenin “Bu ortamda toplumsal
dayanışma ve sosyal adalet çerçevesinde kamu-özel kavgası
yaratılması yerine eşit maaş verilmesi” prensibi ile yeniden
düzenlenmelidir.
5’nci madde:
Bu maddede, “Bütçeden katkı alan kamu kurumları, belediyeler ve
siyasi partilerin katkı paylarından ilerleyen dönemde ödenmesi
şartı ile %25 oranında kesinti yapılacaktır” denilmekteydi.
Bu madde, sağlık ile ilgili görevleri dikkate alınarak belediyelerden
kesinti yapılmaması şekilde düzenlenmelidir.
6’ncı madde:
Bu maddede, “Reel sektörü desteklemek adına ayrılan kaynak
tutarı toplamda 750 milyon TL olacaktır” denilmekteydi. Bu
maddenin bu kaynağın nasıl oluşturulduğu ve hangi alanlarda nasıl
kullanılacağına açıklık getirecek şekilde detaylandırılması
gerekmektedir.
7’nci madde:
Kiralar ile ilgili düzenlemelerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi:
Devlet Kurumlarına ve/veya Vakıflar İdaresine Ait Kira/İcar vb.
Ödemelerin Faizsiz/Cezasız altı ay boyunca ertelenmesi. Kapatılan
işletmeler için bu sürelerde kira/icar bedeli talep edilmemesi.
Özel Kira Düzenlemeleri İçin:
a) Nisan ayı kiralarının ödenmemesi, mal sahiplerinin Nisan 2020 –
Ocak 2021 döneminde kira stopajı yatırmayarak, bu miktarın
devlet tarafından finanse edilmesi
b) Mayıs ayı kiralarının kararnamede olduğu şekliyle, Haziran 2020
– Kasım 2020 arasında eşit taksitle ödenmesi.
8’inci madde:
“Ödeme tarihi 31 Mart 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında
olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi, şans
oyunları hizmetleri vergisi ve devletin kira alacaklarının gününde
ödenmesi koşuluyla ödenen tutara yüzde 10 indirim uygulamasına
gidilecektir” şeklindeki maddenin aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak yeniden düzenlenmesi:

9

a) Sosyal Sigorta, ihtiyat sandığı, vergi beyannameleri, tüm
harçların vb. ödemelerin açık/kapalı tüm işletmeler için en az altı
ay süreyle ertelenmesi gerekmektedir.
b) Kapalı olan günlerde (14 Mart’tan itibaren) tüm vergi
yükümlüklerinin ödenmemesi.
c) Yüzde onluk indirim konusunun kalması, ancak bankacılık,
finans, GSM sektörünü kapsamaması.
10’ncu madde:
Banka faizleri ile ilgili düzenlemelerin bankaların Merkez Bankasına
ve devlete yönelik yükümlülüklerin en az üç ay boyunca azaltılarak,
kredi faizlerini sıfıra yakın bir orana çekecek şekilde yapılması.
15’nci madde:
Kalkınma Bankası’ndan, istihdamın sürekliliği ve öncelikli üretim
sektörlerinin desteklenmesi amacı ile sağlanacak düşük faizli
işletme kredisi kapsamına turizm ve ticaret sektörlerinin de dahil
edilmesi.
16’ncı madde:
Takasların açılmasıyla işlem görecek hesaplarla ilgili olarak yeni bir
düzenleme yapılması ve takasta işlem yapılacak çeklerde, mücbir
sebepten ötürü, keşide tarihi itibariyle altı ay süreyle ertelenmesi.
17’nci madde:
Halihazırda verilmiş olan tüm parasal hükümlerle (icra, taksit,
hapislik, mazbata dahil) konut ve işyerlerinin tahliyesine ilişkin
hükümlerin tahsilatının 30/06/2020 tarihine kadar ertelenmesinin,
31/12/2020 tarihine kadar uzatılması.
18’nci madde:
2020 yılı Mart, Nisan, Mayıs aylarına ait elektrik faturalarının
normal ödeme dönemi içinde ödenmemesi halinde elektrik
faturasını ödemeyen tüm işletmelerin/kişilerin elektriğinin
kesilmemesi ve ceza uygulanmaması sağlanmalıdır.
20’nci madde:
Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetleri durdurulan işletmelerin
çalışanlarına, 2020 yılı Nisan ve Mayıs ayları için İstihdamı
Destekleme Fonu’ndan İşletmelerin devamlılığı ve istihdamın
sürekliliği şartı ile 1500 TL.’lik ücret desteği sağlanması ifade
edilmektedir. Bu düzenlemenin Sosyal Sigortalara kayıtlı tüm özel
sektör çalışanlarını kapsaması(3’ncü ülke vatandaşlarını da
eklenmesi), miktarın aylık 2000 TL olarak yeniden düzenlenmesi ve
kapalı bulunan günler de dikkate alınacak şekilde Mart ayını da
kapsaması.
21, 22’nci maddeler:
Sosyal Sigorta, ihtiyat sandığı, vergi beyannameleri, tüm harçların
vb. ödemelerin açık/kapalı tüm işletmeler için en az altı ay süreyle
ertelenmesi. Bankacılık, finans ve GSM şirketleri dışında kalan
yükümlülerin bu süre içinde yapacakları ödemelerde % 10 indirim
uygulanmaması.
Bu kapsamdaki uygulamaların çalışan sayısı kısıtlaması ve sektör
ayrımı yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest
çalışanları kapsaması.

25’inci Madde:
Mayıs ayından itibaren en az bir, en fazla on çalışanı olan
işverenlerin, istihdamın ve işletmelerin sürekliliğini sağlamak
amacıyla, kullanacağı kredilere Yerel İşgücü İstihdamını
Destekleme Fonundan kredi faiz desteği verilecektir ifade
edilmekteydi. Bu maddenin çalışan sayısı kısıtlaması ve sektör
ayrımı yapılmadan zor durumda olan tüm işletmeleri ve serbest
çalışanları kapsaması gerekmektedir.
26 ve 27’inci Maddeler:
Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin ödenmesiyle ilgili süre
14 Mart’tan beri kapalı olan işletmelerin nakit akışının durması
nedeniyle bu ödemelerin 30 Nisan’a kadar ertelenmesi
sağlanmalıdır.
Tedbir Paketlerinde Eksik Olan ve Eklenmesi Gereken Hususlar
1) Devletin Sektöre Yönelik Mali Yükümlülüklerinin Yerine
Getirilmesi
2) Düzenlemelerin Yasal Zeminde Yapılması:
Yapılacak olan tüm düzenlemelerin (devlete olan tüm
yükümlülükler, gerek kira muafiyetleri, gerek sosyal sigorta, çek
ödemeleri, maaş ödemeleri, vergi vb. ) ileride hukuki sorunlar
doğurmaması için, yasal zemine oturtulması.
3) Finansman Desteği Sağlanması
a) İşletmeler için sektör ayırımı yapılmadan finansal destek paketi
hazırlanması ve satışları düşen ve nakit akışı bozulan işletmelere
çalışma sermayesi katkısı yapılması. Bu kapsamda, işletmelerin
borç, çalışanlarına maaş ve diğer yükümlülüklerinde kullanılması
için Merkez Bankası kaynaklı reeskont kredi paketi hazırlanması ve
ihtiyacı olan işletmelere düşük faizli ve kısa vadeli finansman
imkanları sağlanması;
b) Faiz Desteği: İşletmelere kapalı kaldıkları dönem boyunca TSMF
kaynakları kullanılarak faiz desteği sağlanması;
c) Merkez Bankası Enstrümanlarının Etkin Kullanılması: Reeskont
Kredisi ve Kredi Garanti Fonu’nun etkin bir şekilde kullanılması
suretiyle, uygun faizli kredi programları ve teminat sıkıntısı
yaşayan işletmelerin sorunlarının aşılması sağlanmalıdır.
4) Diğer Konular
a) Kredi yapılandırma başvurularında, Merkez Bankası’nın banka
kredi sermaye oranı şartının %20’den %40’a çıkarılması.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk
İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Yabancı işçilere maaş katkısı verilmesiyle ilgili
basın açıklaması yapıldı
27 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
KTTO ve EÖP, Yabancı İşçilere Maaş Katkısı Verilmesini
İstiyor, Başka Şey Değil!
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, dün telefon –
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aracılığı ile katıldığı bir televizyon programında, KKTC’de çalışan
3’üncü ülke vatandaşlarına yardım edilmesi gerektiğini savunmuş
ve bunun bir insanlık görevi olduğunu ısrarla vurgulamıştır.
Bu kapsamda yapılması gerekenlerin ne kadar önemli olduğunu
ısrarla belirten KTTO Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz,
savunmasını güçlendirmek için “ben bunu yapsınlar demiyorum
ama...” diye başlayan bir cümlesinde, hükümetin 3’üncü ülke
vatandaşlarını bir bölgeye toplayarak iaşe ve ibadetlerini
sağlamaktan bile kaçındığını hatırlatmıştır.
Oda başkanımızın bu açıklamaları, bazı yayın organlarına “telli bir
alan ve askeri bölge” istendiği şeklinde yansımıştır. Esasında söz
konusu haberlerde bile, aralarında Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da
bulunduğu Ekonomik Örgütler Platformu’nun bu kişilerin de “maaş
yardımı kapsamına alınmasını talep ettiği” anlaşılır bir şekilde
belirtilmektedir. Kaldı ki, Ekonomik Örgütler Platformu’nun bu
konudaki talepleri hükümete liste halinde iletilmiştir ve talebin ne
olduğu yorum kaldırmayacak kadar açıktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

Çek takas işlemleri ile ilgili basın bildirisi
yapıldı
27 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, insanlarımızın ihtiyaçlarının
karşılanmasında büyük önem arz eden tedarik zincirinin
bozulmaması için ticari faaliyetlerin mümkün olduğunca devam
ettirilmesi gerektiğine inanmakta ve bu bağlamda çek takas
işlemlerinin haftada üç gün olsa bile başlatılmış olmasını
memnuniyetle karşılamaktadır.
Çek takas işlemleri başlamış olmakla birlikte, COVID-19 virüsüne
karşı mücadele kapsamında kapatılmış bulunan iş yerlerinin
çeklerinin Takas Odası’nda işlem görmemesi nedeniyle ciddi bir
nakit sıkıntısı yaşanması ve temel ihtiyaç malzemeleri ithalatının
bundan olumsuz şekilde etkilenmesi tehlikesi devam etmektedir.
Odamız, bu sorunu Başbakan Ersin Tatar’a bir yazı ile iletmiş ve
takasa sunulup karşılıksız çıkan çeklere karşılık işletmelere uygun
faizli kredi sağlanmasını talep etmiştir. Nitekim, Odamızın bu
talebini iletmesinden sonra Türkiye’den alınan bilgiler, Türkiye
Hazinesi desteğinde Çek Ödeme Destek Kredisi’nin devreye
konulduğunu göstermektedir. Benzer bir destek programının
KKTC’de de devreye girmesi, ticari hayatın akışkanlığını sağlayacak
ve insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasını kolaylaştırmış
olacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun sağlık ve
karantina yönetimiyle ilgili basın açıklaması
yapıldı
27 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
EKONOMİK ÖRGÜTLER PLATFORMU’NDAN ÇAĞRI: SAĞLIK VE
KARANTİNA YÖNETİMİ İÇİN KRİZ KOORDİNASYON MASASI
KURULMALIDIR
Ülkemizde koronavirüs tehlikesinin ortaya çıkmasından bu yana üç
haftalık bir süre geçmiştir. Bu süre içinde çeşitli müdahalelerle
olumlu mesafeler alınmıştır.
Bu olumlu tutum ve kararlılığa ve COVID-19’un KKTC’ye bir turist
kafilesi ile İngiltere ile teması olan yurttaşlarımız tarafından
taşındığı bilindiği halde, karantina uygulamalarında yeterli etkinlik
sağlanamamış görünüyor. Virüsün yayılma eğilimi göstermekte
olduğuna ilişkin bulgular, mücadelemizi daha etkin olarak
sürdürmemiz gerektiğini göstermektedir.
Bu sürede sağlık kapasitemizin artırılması için önemli girişimler
yapılmış; eksik veya yetersiz ekipmanların tamamlanması yoluna
gidilmiştir. Bu olumlu gelişmeler, sağlık çalışanlarımızın takviye
edilmesiyle güçlendirilmek durumundadır.
Bütün bu gelişmeler, başarılı bir kriz yönetiminin ve etkili
koordinasyonun önemini biraz daha güçlü bir şekilde algılamamıza
neden olmuştur. Ekonomik Örgütler Platformu, COVID-19 virüsüne
karşı sağlık alanında sürdürülen mücadeleyi ve karantina
uygulamalarını etkinleştirecek bir KRİZ KOORDİNASYON MASASI
kurulmasının önemli bir adım, ciddi bir kazanım olacağını
gözlemlemiştir.
Böyle bir oluşumun esas unsurlarının hükümet yetkilileri, bilim
insanları, uygulayıcı kamu görevlileri ve iletişim uzmanlarından
oluşması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yapılacak değerlendirme
ve alınacak kararların el ve gönül birliği ile ortak akıl çerçevesinde
alınmasının bir zorunluluk olduğuna inanmaktayız. Böyle bir
oluşumun yetki, görev ve sorumluları ise bir Bakanlar Kurulu kararı
ile yetki karmaşasına neden olmayacak şekilde tanımlanmalıdır.
Bu vesile ile bu mücadeleden başarı ile çıkacağımıza inancımız
yineler; halkımızı, bu mücadeleyi kahramanca sürdürmekte olan
görevlilere yardımcı olacak şekilde EVDE KALMAYA çağırırız.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

Çek takas işlemleri ile ilgili yazı gönderildi
27 Mart 2020 tarihinde; Başbakan Ersin Tatar’a, Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’a, Merkez Bankası
Başkanı Rifat Günay’a çek işlemleriyle ilgili destek sağlanması
konusunda iletilen yazı aşağıdaki gibidir;
Odamız, insanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük önem
arz eden tedarik zincirinin bozulmaması için ticari faaliyetlerin
mümkün olduğunca devam ettirilmesi gerektiğine inanmaktadır.
Bu bağlamda Covit-19 virüsü salgınına karşı yürütülen mücadele
kapsamında hükümetimiz tarafından alınan ekonomik önlemler -
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arasında Takas Odası’nın haftada 3 gün olsa bile açık bulunacak
olması tarafımızdan memnuniyet ile karşılanmıştır.
Ancak Covit-19 virüsüne karşı mücadele kapsamında kapatılmış
bulunan iş yerlerinin çeklerinin Takas Odası’nda işlem görmemesi
nedeniyle ciddi bir nakit sıkıntısı yaşanması ve temel ihtiyaç
malzemeleri ithalatının bundan olumsuz şekilde etkinlenmesi
tehlikesi devam etmektedir. Odamız, takasa sunulup karşılıksız
çıkan çeklere karşılık, işletmelere uygun faizli kredi sağlanmasını
talep etmektedir.
Türkiye’de, Hazine desteğinde Çek Ödeme Destek Kredisi’nin
devreye konulduğu gözlemlenmektedir. Benzer bir destek
programının ülkemizde de devreye girmesi, ticari hayatın
akışkanlığını
sağlayacak
ve
insanlarımızın
ihtiyaçlarının
karşılanmasını kolaylaştırmış olacaktır.
Konu iş çevreleri açısından yüksek öneme haiz olduğundan
hassasiyet ile değerlendirilmesi ricasıyla dikkatinize sunulur.

Ekonomik Örgütler Platformu’nun ekonomik
önlemler ile ilgili temaslarını sürdürdüğü ile
ilgili basın açıklaması yapıldı
30 Mart 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir;
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk
Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden
oluşan Ekonomik Örgütler Platformu, hükümet tarafından
açıklanan ekonomik önlemlerin iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalarına
devam ediyor.
Bugün hükümet yetkilileri ile bir araya gelen EÖP temsilcileri,
hükümet tarafından da hazırlıkları devam ettirilen ikinci ekonomik
önlemler paketi ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini paylaştılar.
EÖP temsilcileri, yeni ekonomik paketin daha etkili olması ve virüs
tehlikesinin azalması ile birlikte ekonomik çarkların dönmesine
yardımcı olacak nitelikte olması gerektiğini belirttiler.
Saygılarımızla,
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği

