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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

MAYIS 2020 

 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan iş dünyasına çağrı yapıldı 
 

2 Mayıs 2020 tarihinde; KKTC Hükümeti, Covid-19 salgınının önlenmesi ile ilgili olarak alınan önlemlerin belli 
bir oranda başarı sağlaması üzerine iş yerlerini kademeli ve kontrollü olarak açma kararı almıştır. 4 Mayıs 
Pazartesi gününden itibaren, zorunlu ihtiyaçlarımızın karşılanmasını teminen çalışmaya devam eden iş 
yerlerimize yenileri eklenecek ve hayatımız kısmen de olsa normalleşecektir. 
Salgınla mücadelenin bu aşamaya ulaşmış olması toplumsal bir başarıdır. Bu başarı, salgın ile mücadelenin 
gerektirdiği kararların zamanında alınması ve bu kararlara gereğince uymamızın bir sonucudur. Bu başarıyı 
devam ettirmek için, iş yerlerinin açılması ile ilgili kurallara ve diğer sağlık önlemlerine titizlikle uymaya 
devam etmemiz gerektiği de açıktır. Bu aşamada kural haline getirilen veya tavsiye edilen bütün sağlık 
önlemlerine titizlikle uymak başlıca görevimiz olarak karşımızda durmaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Ekonomik Örgütler ile iş birliği içerisinde bu sürece her türlü katkıyı yapmaya 
hazırdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi’ne koruyucu malzemelerin tedarik 
süreçlerine ilişkin yazı gönderildi 
 

5 Mayıs 2020 tarihinde; Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Tüm dünya ülkeleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de COVID 19 salgınına karşı mücadelesine 
yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu mücadelede özellikle cerrahi maske, tulum gibi koruyucu 
malzemeler en temel ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Malumunuz olduğu üzere 18 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de cerrahi maske, tulum ve benzeri COVID 19 
koruyucu malzemelerinin tedarik ve arz süreçleri T.C. Devlet Malzeme Ofisi (DMO)’ne devredilmiştir. Bu 
kapsamda belirtilen malzemelerin ihracat izni de hibe koşuluna bağlanmıştır. 
İçinde bulunulan küresel kriz ortamında kısıtlı tedarik imkânları bulunan KKTC, elzem olarak ihtiyaç duyduğu 
koruma malzemelerinin çok büyük bir kısmını Türkiye’den ithal etmektedir. Bu durumdan hareketle, zaten 
ölçeğin küçük olmasından kaynaklanan sorunlar varken Türkiye’deki bu ihracat uygulaması alış fiyatlarını 
daha da yükseltecek ve bu malzemelere makul bir fiyatta ulaşılabilmesi çok zorlaşacaktır. Bu durum da 
tartışılmaz bir şekilde KKTC’yi olumsuz etkileyecektir. Tüm bunların ışığında, KKTC’ye yönelik ihracatın konu 
edilen bu uygulamadan muaf tutulması hususunun değerlendirilmesi için bilginize sunarım. 
 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na Kısmi Mesai Kararnamesi hakkında 
yazı gönderildi 
 

5 Mayıs 2020 tarihinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

COVID-19 virüsü salgınıyla mücadelede 50 günü aşkın bir süre geride bırakılırken, gerekli önlemlerinin 
alınmasıyla normalleşme sürecine adım atılmıştır. Odamız, bu süreçte işsizliği önlemek, istihdamı korumak ve 
işletmelerin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla alınan kararları ve sürdürülen çalışmaları yakından takip 
ederken, iş insanlarımızın görüşlerini dikkate alarak hazırladığı önerileri sizlerle paylamıştır. Bu öneriler 
arasında mevcut personeli işten çıkarma yerine, esnek çalışma imkanı sağlanması için gerekli yasal - 
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düzenlemenin yapılması da yer almaktadır.  Bu bağlamda,  
bakanlığınızın Kısmi Mesai Kararnamesi hazırlanması için 
çalışmalar yürütmekte olmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz.  
Kararname kapsamına ilişkin görüşlerimiz aşağıda bilgilerinize arz 
edilmektedir. 
 

• Sadece asgari prim gün sayısının belirlenmesi ve asgari prim gün 
sayısının 10 ile 14 arası olması, 
• İşgücünün etkin dağılımı ve verimliliği gözetilmesi için kota 
uygulamasının olmaması,  
• Uygulamanın Mayıs ayında yürürlüğe girerek en az 6 ay 
yürürlükte olması. 
 

Bu salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları asgariye 
indirmek için işletmelerin destek ihtiyaçları önümüzdeki süreçte 
de devam edecektir. 7 Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü 
İstihdamının Desteklenmesi Fonu’nundan  yapılacak 1500 TL 
destek ödemeleri sadece Nisan ayı için geçerlidir. Önerimiz, ücret 
desteğinin 50 günü aşkın süredir kapalı olan işletmeler için Mayıs 
ayında da geçerli olması için gerekli düzenlemenin yapılmasıdır. 
Görüşlerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kanal Sim’e 
açıklamalarda bulundu 
  
6 Mayıs 2020 tarihinde; Kanal Sim’e açıklamalarda bulunan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ekonomik hayatın tekrar 
başladığını belirterek iş dünyasına sağlık ve hijyen kurallarına 
uyulması yönünde çağrıda bulundu. 
Covid-19 sonrası gerçekleşecek ekonomik faaliyetlere ilişkin 
ticaretin 13 Mart öncesi gibi olamayacağını dolayısıyla sektörlerin 
aksamasından dolayı küçülme beklendiğini söyleyen Deniz, “Yeni 
bir ticari dönem başlıyor. Sektörlerin nasıl etkileneceği, neler 
yapılması gerektiği ile sektörlerin ekonomideki payı ortaya 
çıkacaktır” dedi. 
Hükümetin Mayıs ayı sonuna kadar ciddi ve radikal tedbirler 
alması gerektiğini belirten Deniz; bu tedbirlere ilişkin, sağlanan 
kredilerin o işletmeyi yaşatabilecek şartlarda yapılandırılması ve 
yarı zamanlı çalışma koşullarının oluşturulması gerektiğine işaret 
etti. 
 

Maliye Bakanı’na tecil edilen KDV ödemeleri 
hakkında yazı gönderildi 
 

6 Mayıs 2020 tarihinde; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na 
gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

Malumunuz olduğu üzere, 2014 yılının Nisan ayında Maliye 
Bakanlığı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa’nın 
42’nci maddesinin verdiği tecil yetkisini kullanarak, belirli şartları 
yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere ithalatta alınan Katma Değer 
Vergisi (KDV)’ni 60 günlüğüne erteleme imkanını getirmiştir. 
Bakanlar Kurulu kararıyla  COVID-19 önlemleri kapsamında 
kapatılan işletmelerin bir çoğu nakit akışlarının bozulması 
nedeniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren tecil edilen katma - 

 

değer vergisini ödeyememişlerdir. Gerekli önlemlerin alınmasıyla 
normalleşme sürecine adım atıldığı ve kapalı işletmelerin yeniden 
açıldığı bu günlerde biriken tecil borçlarının tümünün tek seferde 
ödenebilmesi nakit akışındaki sıkıntılardan dolayı mümkün 
görünmemektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, kapalı işletmelere, 16 
Mart 2020 itibariyle ödeyemedikleri tecil edilen katma değer 
vergisi ödemelerinin zorunlu kapalı olduğu süre kadar ötelenmesi 
için ek süre sağlanmasıdır. 
Önerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Covid-19 önlemlerini içeren görsel 
hazırlanarak üyelerin kullanımı için paylaşıldı 
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Kısmi mesai kararnamesi ve maaş desteği 
ödeneği ile ilgili basın açıklaması yapıldı 
 

7 Mayıs 2020 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Covid-19 salgın tehlikesine karşı alınan sağlık önlemlerini 
destekleyen ve bu önlemlerin güçlendirilmesi için maddi 
olanaklarını seferber eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası, salgının 
ekonomik hayatımıza yaptığı etkileri azaltmak için de çalışmakta ve 
özellikle hükümet ile görüş alışverişini sürdürerek gerekli 
önlemlerin zamanında alınması için uğraş vermektedir. Bu 
bağlamda, işletmeleri ve istihdamı korumak için bir gereklilik olarak 
gündeme gelen esnek çalışma süreleri ile ilgili yasal düzenlemelerin 
yapılmasına da katkı konulmuş ve süreç yakından takip edilmiştir. 
Aylık çalışma süresinin esnek hale getirilmesi, eksik maaş ödenecek 
olsa bile çalışanların istihdamının devamlılığını sağlayacak ve 
işletmelere işçi çıkarmadan yollarına devam etme olanağı 
verecektir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından hazırlanmakta olan Kısmi Mesai 
Kararnamesi’nin, ekonomik zorlukların dayanışma içinde 
atlatılmasına ciddi şekilde katkıda bulunacağına inanmaktadır. Bu 
kararnamenin beklenen yararı sağlayabilmesi için bir kişinin en az 
10 gün çalıştırılması; iş yerlerinin kısmi olarak çalıştıracakları 
personel için herhangi bir kısıtlayıcı kota içermemesi ve 
uygulamanın Mayıs ayını da kapsayacak şekilde en az 6 ay süreyle 
yürürlükte kalması gerekmektedir. 
İstihdamın devamlılığını sağlayacak bir diğer etkili önlem ise, 7 
Nisan’da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının 
Desteklenmesi Fonu’nundan yapılacak 1500 TL’lik maaş destek 
ödemelerinin Mayıs ayında da geçerli olmasının sağlanması 
olacaktır. 
İlgililere ve kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 

İşini Kur Programının duyuru görseli paylaşıldı 
  

 

 

Oda Ekonomi Konseyi toplantısına katıldı 
 

9 Mayıs tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Alp Cengiz Alp, Başbakan Sayın Ersin Tatar’ın 
başkanlığında gerçekleşen Ekonomi Konseyi toplantısına katıldı. 
Oda Başkanı Turgay Deniz, salgının tahribatlarını asgariye 
indirebilmek için işletmelerin nakit akışında yaşanan sıkışıklığı 
giderecek, talepte meydana gelen çöküşün etkilerini telafi edecek 
ve istihdamın korunmasını sağlayacak önlemlerin hayati önem arz 
ettiğini söyleyerek, bu önlemlerin finansmanı için gerekirse iç 
borçlanmaya gidilmesi gerektiğini vurguladı. 
Perakende piyasalarda talepte yaşanan düşüşün önemli bir sorun 
olduğunu belirten Deniz, talep düşüşünün ne zaman telafi 
edilebileceğinin belirsiz olduğunu, bunun işletmelerde sermaye 
sorunları da yaratacağını söyleyerek, 13 haftalık, yani en az 3-6 
aylık bir sürece ihtiyaç olduğunu vurguladı. 
Oda Başkanı Deniz, özel kira düzenlemelerinde kur sabitlemesi, 
vergi ve kamuya olan diğer yükümlülüklerde gecikme faizi 
alınmadan ötelemeler, ücret desteğinin Mayıs ayında da geçerli 
olması, kısmi mesai kararnamesinin istihdamı koruyacak şekilde 
düzenlenmesi, çek konusunda yapılması gereken değişiklikler ve 
kredi paketlerinin önemine dair önlemlere değindi. 
İşlenmiş ürünlere getirilen Fiyat İstikrar Fonu artışı hakkında da 
değerlendirmelerde bulunan Oda Başkanı Deniz; bu artışların 
piyasalara pahalılık olarak yansıdığını, haksız rekabete sebebiyet 
verdiğini ve tüketici refahını olumsuz etkilediğini vurguladı. 
Fonlar ile ithalattaki yasaklayıcı ve kısıtlayıcı uygulamaların 
kaldırılması gerektiğini belirten Deniz; kamunun kaynak ihtiyacını 
fonlar oluşturarak değil maliyetleri düşürerek ve toplam talebi 
artıracak uygulamalar yürürlüğe koyarak sağlayabileceğini belirtti. 
 

Anneler Günü görseli paylaşıldı 
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Oda Başkanımız Turgay Deniz, Kanal Sim’e 
açıklamalarda bulundu 
 

12 Mayıs 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Kanal T’ye Kuzey ile Güney’in karşılıklı ticaretini 
değerlendirdi. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki satışların Covid-19 
süresince de yapıldığını belirten Deniz, bu satışların temassız 
ihracat uygulaması ile sağlandığını söyledi. 
Ticaret Odası’nın her zaman önceliğinin sağlık olduğunu ve bu 
konuda Odanın yardım kampanyası başlatarak Sağlık Bakanlığı’na 
destek verdiğini belirten Deniz, öte yandan bu süre zarfında 
ekonominin ciddi kayıp yaşadığını vurguladı. Bu nedenle; kontrollü 
açılış kararını doğru bir adım olarak gördüğünü söyledi. 
Covid-19 süresince halkımızın eğitimli ve bilinçli olmasının faydasını 
gördüğümüzü söyleyen Deniz, rehavete kapılmadan sağlık 
önlemlerine harfiyen uyulması gerektiğine işaret etti. 
 

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Ortak 
Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi  
 

 
 

12 Mayıs 2020 tarihinde; Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Ortak 
Yönetim Kurulu Toplantısı, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi ve KKTC 
Tarafı Eş Başkanı Cengiz Alp ve Türk Tarafı Eş Başkanı M. Cihat 
Lokmanoğlu’nun eş-başkanlığında gerçekleşti. 
Türkiye ve KKTC’deki pandemi süresine ilişkin ekonomik etkiler 
karşılıklı değerlendirildi ve bunlara yönelik çözüm önerileri 
paylaşıldı. 
 

Kamusal hizmetlerin yeniden düzenlenmesi ile 
ilgili basın açıklaması yapıldı 
 

13 Mayıs 2020 tarihinde; yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Mart ayından beri kararlılıkla yürüttüğümüz mücadele sonunda 
Covid-19 virüsüne üstünlük sağlamış görünüyoruz. Sağlık 
önlemlerine dikkat ederek de olsa normal yaşama dönme 
girişimleri de halkımıza moral vermekte; hayata tutunmamızı 
sağlamaktadır. 
Covid-19 virüsüne karşı verilen mücadele, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin halkımıza sağlamaya çalıştığı kamusal hizmetlerin 
yeniden düzenlenmesi ve daha etkin hale getirilmesi gerektiğini - 

 

açıkça göstermiştir. Bu süreç sonunda, özel sektör kuruluşlarından 
ve çalışanlarından toplanacak vergilerin kamusal harcamaları 
karşılamaya yetmeyeceği ise açıktır. Bu gerçek, kamu yönetiminin 
tüketmekte olduğu kaynakların sınırlandırılması zorunluluğunu da 
ortaya koymaktadır. 
Halkımız böyle bir beklenti içindeyken, hiçbir şey olmamış veya 
hiçbir şey değişmeyecekmiş gibi bir tutumla kamu yönetiminde yaz 
mesaisine geçilmesi, kabul edilebilir bir davranış değildir. Devlet 
dairelerinden alınan hizmetin sınırlandırıldığı bu dönemde tam tersi 
yapılarak dairelerin çalışma sürelerinin uzatılması ve temas 
olasılığının azaltılmış olması gerekirdi. Resmi dairelerin hizmet 
verme süresini uzatmak, kapalı kaldıkları günlerden sonra iş 
yerlerini açmak için canla-başla çalışan iş insanlarının iş takibi için 
de yeni olanaklar sunmuş olacaktı. 
Hükümet, devlet dairelerinin yaz mesaisine geçmesi kararı ile 
birlikte bütün bu gereklilikleri göz ardı etmiş, salgın önlemlerini 
dikkate almamış ve hayatımızda hiçbir değişiklik olmayacağının 
mesajını vermiştir. Hükümetin bu tutumunu şiddetle kınıyoruz. 
KKTC hükümeti, yaşadığımız salgın krizinden de dersler çıkararak, 
kamunun sağladığı hizmetleri yeniden düzenlemek için çalışma 
başlatmalı; KKTC Meclisi gerekli yasal düzenlemeleri yapmak 
amacıyla yaz aylarında bile çalıştırılmalıdır. Hükümet, uzaktan 
hizmet alıp-vermenin koşullarını sağlamak için e-devlet ve bunun 
gerektirdiği altyapı çalışmalarına da hemen başlamalı ve bu 
çalışmaları en erken zamanda bütünlüklü olarak 
sonuçlandırmalıdır. 
Salgın sonrasında küresel rekabet ile birlikte işletmelerimizin 
üstündeki verimliliği yükseltme baskısı da artacaktır. Özel sektör 
kuruluşlarının verimli çalışmasının önündeki başlıca engel, verimsiz 
kamusal hizmetlerdir. Bu engeli kaldırmadan ekonomik gelişme 
mümkün olmayacak; eskiye dönüş bile gerçekleşmeyecektir. 
Kamuoyuna ve basına saygı ile duyurulur. 
 

Engelliler Haftası hakkında görsel paylaşıldı 
  

 



5 
 

 

Maliye Bakanına ardiye ücreti uygulaması 
hakkında yazı gönderildi 
 

14 Mayıs 2020 tarihinde; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ardiye 
ücreti uygulaması hakkında gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Covid-19 önlemleri kapsamında gümrüklerde durdurulan ardiye 
ücreti uygulamasının 18 Mayıs itibariyle yeniden başlayacağı 
Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.  
Her ne kadar da birçok iş yeri 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 
açılmışsa da takdir edileceği üzere sektörler kaldıkları yerden 
devam edememektedirler. İçinde bulunduğumuz dönem kapanma 
süreci öncesi durumdan çok geridedir ve işlerin ivmesi oldukça çok 
yavaştır. Yüksek döviz kurunun olumsuz etkisinin de eklendiği bu 
zor koşullarda, firmalar varlıklarını sürdürebilmek için mücadele 
vermektedirler. Gerçek anlamda normalleşmenin uzun bir süre 
alacağı da yadsınamaz bir gerçektir. Bu koşullar altında iş 
dünyasının önemsediği ve değerli bir destek olarak nitelediği söz 
konusu uygulamanın kaldırılarak ardiye ücreti alınmasına yeniden 
başlanması kararı bu aşamada çok erken olup firmaları daha da zor 
durumda bırakacaktır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz ardiye ücreti 
uygulamasına yeniden başlanması kararının ivedi şekilde iptal 
edilmesi ve bu uygulamaya devam edilerek makul bir süre daha 
ardiye ücreti talep edilmemesidir. 
Görüşlerimizin değerlendirileceğine dair var olan inancımızı belirtir, 
çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

Eğitim Bakanına yükseköğretim sektöründe 
alınacak tedbirler hakkında yazı gönderildi 
  

15 Mayıs 2020 tarihinde; Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na 
yükseköğretim sektöründe alınacak tedbirlere ilişkin gönderilen 
yazı aşağıdaki gibidir; 
 
COVID-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olumsuz 
etkilenen sektörlerin başında KKTC ekonomisinin lokomotif 
sektörlerinden birisi olarak öne çıkan yükseköğrenim gelmektedir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası,  yüksek öğrenim sektörünün bu süreçten 
mümkün olabilecek en az hasarla çıkabilmesine yönelik çalışmalara 
katkıda bulunmaya ve sizlerle yakın işbirliği içerisinde çalışmaya 
hazırdır. 
Bu kapsamda, üyelerimiz ile de istişare ederek, öğrencilerin 
yapacağı alışverişlerde  belli avantajlar sağlanabilmesi için girişimler 
yapabiliriz. Bunun yanında, öğrenciler ile mal sahipleri arasında 
çıkabilecek kira uyuşmazlıkları için bir tahkim mekanizmasının 
kurulmasının da öğrenciler için önemli bir kolaylık sağlayacağını 
değerlendiriyoruz. 
Bilgilerinize arz eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

 

Maliye Bakanına ‘good for payment’ çek talebi 
ile ilgili yazı gönderildi 
 

15 Mayıs 2020 tarihinde; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ‘good 
for payment’ nitelikli çek talebi hakkında gönderilen yazı aşağıdaki 
gibidir; 
 

İşletmeler Covid-19 pandemi sürecinin zorluklarıyla mücadele 
ederken, ithalat işlemleri sırasında Gümrük Müdürlüğü’ne 
yapacakları ödemeler için banka onaylı ‘good for payment’ nitelikli 
çeklerin talep edilmesine halen devam edilmektedir. Ayrıca, 
dünden başlayan ödeme sistemindeki aksaklıklar nedeniyle 
vezneler bugün kredi kartı ile ödeme kabul etmeyerek,  her evrak 
için de ‘good for payment’ nitelikli bir çek talep etmişlerdir. 
Ticari faaliyetleri zorlaştırıcı ve pandemi sürecinde çok zamansız 
olan “good for payment” uygulaması derhal geri alınmalıdır. Bu 
talebimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 
 

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgesindeki ormanlık 
alanda meydana gelen yangın hakkında görsel 
paylaşıldı 
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı görseli paylaşıldı 
 

 
 

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

19 Mayıs 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, sektörlerin açılımıyla birlikte iş dünyasının yaşadığı sorunları 
değerlendirdi. İşletmelerin kirasını, elektriğini, ötelenmiş borçlarını, 
çeklerini nasıl ödeyeceklerini düşündüklerini dile getiren Deniz, 
Haziran ayı ile birlikte iş dünyasının esas sıkıntılarıyla yüz yüze 
geleceğini belirtti. Virüs sonrası işletmelerin mali yapılarını 
düzenlemek için başka ülkelerde verilen kredilerde sıfır faizler ve 
36 ay vadeler olduğuna dikkat çeken Deniz, ülkemizdeki 
uygulamaların ise işletmelere can vermek yerine can aldığını 
söyledi. İş dünyasının mevcut tablo karşısında karamsar olduğunu 
yapılan ötemelerin de Haziran ayı itibarıyla sona ereceğini belirten 
Deniz, ötemelerin en az 3 ay daha ertelenmesi gerektiğini söyledi. 
 

Oda, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na yazı 
gönderdi 
 

20 Mayıs 2020 tarihinde; Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi 
Müdürlüğü’nün 13 Mayıs 2020 tarihli ve YOD.0.00-223/02-
20/E.249 ilgili yazısına atfen, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek 
Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürlüğü’ne gönderilen yazı 
aşağıdaki gibidir; 
İlgili yazınıza atfen; ülkemizin ihtiyaç duyduğu ve burs kapsamında 
değerlendirilecek Yüksek Lisans ve Doktora programlarına yönelik 
üyelerimizle yapılan istişare sonucunda yakın gelecekte ihtiyaç 
duyulacak uzmanlık alanlarına ilişkin Odamızın önerileri aşağıda 
bilgilerinize arz edilmektedir. 
- Enerji Ekonomisi ve Finansı, - Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 
- İnsan Kaynakları Yönetimi, - Hava Ulaştırma Lojistiği 
- Ekonomi, - İşletme, - Pazarlama Yönetimi, - Siyaset Bilimi 
Gastronomi 
 

 

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

21 Mayıs 2020 tarihinde Genç Tv’ye açıklamalarda bulunan Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, pandemi sürecinde kapalı 
kalınan dönemde işletmelerin çok büyük zarara uğradığını ve 
Haziran ayı sonrası daha da büyük zararlara uğrayacağını söyledi. 
Piyasanın rahatlaması, nakit akışının sağlanması ve işletmelerin 
mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi için hükümetin almış olduğu 
tedbirlerin sürelerinin uzatılması gerektiğine işaret eden Deniz, iş 
dünyasına cazip finans paketleri hazırlanmazsa, yeni bir ekonomik 
paket oluşturulmazsa ve mükellefiyetler en az 3 ay daha 
uzatılmazsa ciddi sorunlarla karşılaşılacağının altını çizdi. Deniz, 
Ticaret Odası’nın önerisi olan yarı zamanlı çalışma önerisinin 
sonuçlanması, kirada kur sabitlenmesine gidilmesi konularında da 
çalışmalar yapılması gerektiğine değindi. Öte yandan hükümetin 
açıkladığı %9 faizli kredi destek konusunda adaletsizlik yapıldığını 
belirten Deniz, bu kredinin sadece hammade alımı yapacak 
sanayiciyi korumak adına hazırlandığını söyledi. 
 

Kısmi mesai ve ücret desteği ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı 
 

21 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, maaş desteği ile kısmi çalışma 
düzenlemelerini yetersiz bularak daha etkili uygulamalar talep etti; 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu birlikte 
çalışmaya davet etti. 
Salgın tehlikesi nedeniyle kapatılan iş yerlerinde çalışanlara maaş 
desteği verilmesi ve piyasadaki daralma nedeniyle çalışanların kısmi 
mesai yapmasına olanak sağlanması, salgınla mücadelenin önemli 
iki unsuru olarak ortaya konulmasına karşın, bu iki konudaki 
çalışmalar ihtiyacı karşılamaktan ve amaca hizmet etmekten 
uzaktır. 
Kapatılan iş yerlerinde çalışanlara aylık olarak 1500 TL veya daha az 
miktarda maaş desteği verilmesi kararlaştırılmış olmasına karşın, bu 
destek, 50 günden fazla kapalı kalan iş yerleri çalışanlarına bile 
sadece bir kez verilmiştir. Öngörülen 60 bin kişi yerine 45 bin kişiye 
verilen bu destek, eldeki kaynak düşünüldüğü zaman, işçi 
çıkarmamak koşulunu yerine getiren işletmelere beş ay süreyle 
devam ettirilmelidir. Çalışanları korumayı amaçlayan bu 
uygulamanın en azından Haziran ayında da tekrar edilmesi, hem 
çalışanlar hem de işletmeler bakımından önemli bir gerekliliktir. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda herhangi bir 
çalışma yapmaması kabul edilemez bir tutumdur ve salgınla 
mücadelede yetersiz kalındığının önemli bir göstergesidir.  
Hükümetin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önerisi ile 
karar altına aldığı Kısmi Çalışma Kararnamesi de, getirdiği istisnalar 
ve sınırlamalar nedeniyle amaca hizmet etmeyen bir yapıdadır. İş 
yerlerinin kısmi çalıştırabileceği kişiler için kota konulması; ilgili 
kararnamenin yürürlülük süresinin kısa tutulması ve bu süre 
sonunda işçi durdurulmasının yasaklanması ilk bakışta dikkati çeken 
sakıncalardır. Bu sakıncalar, bu kararnameyi daha şimdiden - 
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uygulanamaz duruma düşürmüştür. Salgın tehlikesine karşı yapılan 
çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın performans ile 
yetersizliğini açık bir şekilde kanıtlamıştır. Bu yetersizlik uzun 
yıllardan beri devam eden sorunlardan kaynaklanıyor olsa bile, bu 
yetersizliklerin kabul edilerek giderilmeye çalışılmaması bugünün 
önemli bir sorunu olarak görülmelidir. Çalışma alanı ile ilgili 
düzenlemelerin, toplumsal geleceğimiz için büyük önem taşıdığı 
açıktır. Kaldı ki, salgın sürecinin en fazla etkilediği alan çalışma 
yaşamıdır. Günü kurtarmayı amaçlayan etkisiz önlem ve 
davranışlar, toparlanma sürecini uzatarak ekonomimize onarılması 
güç hasarlar verecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
Faiz Sucuoğlu’nu bu sorunları gidermek için Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası ve diğer ekonomik örgütlerin önerilerini dikkate almaya ve 
birlikte çalışmaya davet ederiz. 
 

Ramazan Bayramı görseli paylaşıldı 
 

 
 

Pandemi süreci ve sonrasında ticaret 
sektörünün ekonomisine ilişkin SWOT/PEST 
çalışmaları yapıldı 
 

 
 
26 Mayıs 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Koronavirüs 
salgını süreci ve sonrasının ticaret sektörünün ekonomisinde 
yarattığı etkiler ile sektörün gelecekten beklentilerini belirlemeye 
yönelik SWOT ve PEST analiz çalışması yaptı. Başkan Turgay 
Deniz’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun’un moderatörlüğünde 
gerçekleşti. 

 

Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Cengiz Alp, Kanal 
T’ye konuk oldu 
 

27 Mayıs 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Cengiz Alp, Kanal T’ye İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alp, bu aşamada reel sektörün 
kendini idare ettirmesinin zor olduğunu belirterek kaynak 
yaratılması gerektiğini söyledi. Anlaşmanın odağının cari bütçe ile 
harcamalar olduğunu, Covid-19 süresince, kendi ayakları üzerinde 
durabilecek bir ekonomi yaratmanın ne denli önemli olduğunun 
görüldüğünü belirten Alp, bunun tek yolunun reel sektöre verilecek 
destekten geçtiğini söyledi. 
Halihazırda hükümetin gelirinin azaldığını, reel sektörün istihdam 
ve vergi kaybı yaşamaya başlamasıyla birlikte bu gelirin daha da 
azalacağının öngörüldüğünü dile getiren Alp, sürecin yeni fırsatlar 
ve düzen yaratmak için dikkate alınması gerektiğini söyledi. 
Kuzey Kıbrıs’ın kendi ekonomik yaşamını devam ettirebilmesi için 
kamu ile reel sektör arasındaki farkın giderilmesi üzerinde duran 
Alp, hükümetin ivedilikle iç borçlanmaya giderek reel sektöre 
kaynak yaratması ve bu dengeyi sağlaması gerektiğini söyledi. 
 

TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ile 
ilgili basın açıklaması yapıldı 
 

27 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmış olması 
tarafımızdan memnuniyetle karşılanmıştır. Kıbrıs Türk halkının 
Covid-19 salgını ile mücadele ettiği, Kıbrıs Türk ekonomisinin salgın 
önlemlerinden ciddi şekilde etkilendiği bugünlerde imzalanan bu 
anlaşma, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaç duyduğu kaynağı temin etmesi 
bakımından önemli bir kazanım olmuştur. Türkiye, bu anlaşma ile 
Kıbrıslı Türklerin başlıca destekçisi ve güvencesi olduğunu bir kez 
daha göstermiştir. 
 

ANLAŞMANIN NİTELİĞİ 
Toplam, 2.2 milyar TL’lik paketin, 1.150 milyon TL’si (% 50) cari 
açığın kapatılması için kullanılacak şekilde olmak üzere, büyük kısmı 
(2.172 milyon TL) kamu harcamalarına ayrılmıştır. Reel sektöre 
(115 milyon TL) ve altyapı (272 milyon TL) ayrılan kaynak toplam 
olarak 388 milyon TL’dir. Kuşkusuz, salgın sonrasında ekonomi 
canlandırmak için mücadele eden özel sektör için bu kaynak çok 
yetersizdir. Hükümetimiz, Türkiye’den gelen kaynağın büyük kısmı 
kamu harcamalarına ayrıldığına göre, salgın önlemi olarak ilan ettiği 
reel sektörü destekleme projeleri için de yeterli kaynağa kavuşmuş 
durumdadır. Türkiye ile böyle bir anlaşmanın imzalanmış olması, 
KKTC devletinin yerel kaynaklardan borçlanma olanağını da 
artıracağına göre, hükümet, Türkiye yardımları ile yerel kaynaklarla 
bir bütün halinde değerlendirerek kapsamlı bir hareket planı 
hazırlamalı, özel sektörün canlılık kazanması için daha etkili 
uygulamalara yönelmelidir. 
 
EKONOMİK ÖNLEMLER 
Salgın sonrasında, reel sektörün bütün olarak ayağa kalkabilmesi - 
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için maaş desteğinin devam etmesi ve işletmelere ucuz kredi 
sağlanması faaliyetlerinin bütçeden desteklenmesi gerekiyor. Bu 
anlaşma sonrasında KKTC bütçesi gerekli kaynağa sahip olduğuna 
göre, işletmeler ve çalışanlar üzerindeki kamusal yüklerin 
azaltılması ve yükümlülüklerinin ötelenmesi daha olanaklı hale 
gelmiştir. Hükümet bu tür önlemleri daha cesaretle almalı ve kısa 
sürede uygulamaya koymalıdır. Unutmamak gerekir ki, kamu 
maliyesi, canlanan ekonomiden payına düşeni fazlasıyla almaktadır. 
Doğru strateji, reel sektörü canlandırmak ve genişleyen ekonomik 
faaliyetlerden kamuya kaynak sağlamak olacaktır. Bunun tersi 
olarak, reel sektörü kaderine terk etmek, turizm ve yükseköğretim 
gelirlerinin düşeceği de dikkate alındığı zaman Türkiye’den gelen 
kaynak tükendiği zaman kamu maliyesinin de yeniden zor durumda 
kalmasına neden olacaktır. 
 

YAPISAL DÖNÜŞÜM 
2020 yılı, elbette ekonomik hasarların telafi edileceği bir yıl 
olacaktır. Ancak, salgın, KKTC altyapısının güçlendirilmesi ve kamu 
yönetiminin dönüştürülmesi gerektiğini de göstermiştir. İmzalanan 
protokolde bu ihtiyaca dönük önlemler olması da memnuniyet 
vericidir. İmzalanan metinlerde, turizm ve yükseköğretim 
sektörlerinin planlanmasından ve özellikle sosyal güvenlik 
sisteminin aktüeryal dengesini gözetecek yeni yapılaşmalardan söz 
edilmesi önemlidir. Turizm ve yükseköğretim için hazırlanmış olan 
planların yeniden gözden geçirilerek salgın sonrasına uyarlanması 
ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için gerekli kararlılığın 
gösterilmesi gerekiyor. Kaldı ki, imzalanan metinler 2021 için 
çalışmaların başlamasını ve 3 yıllık bir plan hazırlanmasını 
öngördüğüne göre KKTC hükümeti, gerekli toplumsal katılımı da 
sağlayarak daha etkili bir dönüşümü gerçekleştirme amaçlı 
çalışmaları hemen başlatmalıdır. 
 

KAMU REFORMU 
Kamu yönetiminin, iş yapabilirliğin önünde bir engel olmaktan 
çıkması ve yurttaşların kamudan beklediği hizmetleri alabilmeleri 
için yapısal bir dönüşüme ihtiyacı olduğu açıktır. Bu ihtiyaç, 
imzalanmış olan anlaşma ile de tespit edilmiş ve başta e-devlet 
olmak üzere yapılması gereken reformlardan söz edilmiştir. E-
devlet projesinin tamamlanması, diğer bütün kamusal hizmetlere 
olacak etkisi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 
2020 eylem planında öngörülen kamusal reformların, yine bu 
anlaşmada öngörülen şekilde “zamanında ve eksiksiz olarak” 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
 

KAYNAĞIN ETKİN KULLANIMI 
Türkiye Cumhuriyeti, salgın sonrasında beklenen yardımı cömertçe 
yaparak Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu göstermiştir. Bu 
kaynağın doğru ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. 
Salgın krizi, hem kamu yönetimine, hem de ekonomik yaşamımıza 
ilişkin dersler çıkarmamıza neden olmuştur. Salgın krizinden sonra 
hayatımızı yeniden düzene koymak, daha iyi sağlık ve eğitim 
kurumlarına, daha iyi altyapıya, daha istikrarlı ve dayanıklı 
ekonomik bir yapıya sahip olmak bizim elimizdedir. KKTC 
Hükümeti, gerekli toplumsal katkıları da dikkate alarak, bu 
dönüşüme öncülük etmelidir. Hükümetin bugünkü görevinin bu - 

 

olduğuna inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte gerekli katkıları 
koymaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşırken bu anlaşmanın 
ortaya çıkmasına katkı koyan herkese teşekkür ederiz. 
 

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

28 Mayıs 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Brt Tv’de küresel salgının ekonomik boyutuna geçildiğini 
ifade ederek yeni dönemde iş dünyasını değerlendirdi. 
Özel sektörün büyük fedakarlık göstererek iş yerlerini kapatması 
sonucu gelirlerin sıfırlandığını dolayısıyla nakit akışının 
bozulduğunu ifade eden Deniz, bozulan nakit akışına ilişkin 
pandeminin başlangıç sürecinden itibaren Ticaret Odası’nın 
görüşlerini ve önerilerini hükümet ile sürekli paylaştığını vurguladı. 
Bu bağlamda; yükseköğretim ve turizm faaliyetleri başlamadan 
piyasaya sıcak para akışı sağlama noktasında atılacak adımların 
hayati önem taşıdığına dikkat çeken Deniz; iş dünyasının 
toparlanmak için en az 6 aya ihtiyacı olduğunu söyleyerek üç ay 
ertelenen devlete karşı mükellefiyetlerin ve maaş desteğinin en az 
3 ay daha ötelenmesi, verilecek olan kredilerin en az 6 ay ödemesiz 
ve 36 ay vadeli olması, faizlerin ise bu süreçte 6’yı geçmemesi, 
düşen petrol fiyatlarına bağlı olarak elektrik maliyetlerinin de 
düşürülmesi gerektiğini kaydetti. 
Deniz, “Önümüzdeki aylarda iflaslar, dükkan kapatmalar ve çok 
ciddi boyutta işsizlik baş gösterecektir. Eğer ekonomimizi 
canlandırıp, reel sektöre önem vermezsek bundan en büyük zararı 
kamu maliyesi görecektir” ifadelerini kullanarak geç kalınmaması 
noktasında hükümeti uyardı. 
 

Hasgüler, Şafaklı ve Abitoğlu Ticaret Odası’nı 
ziyaret etti 
 

 
 

29 Mayıs 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp; Prof. Dr. Mehmet 
Hasgüler, gazeteci Okan Veli Şafaklı, gazeteci Mustafa Abitoğlu ile 
bir araya geldi. 
Ticaret Odası yetkilileri, Prof. Dr. Mehmet Hasgüler tarafından 
başlatılan ve Covid-19 salgınına karşı Kıbrıslı Türklerin Dünya Sağlık 
Örgütü’ne üye olmasını konu alan imza kampanyasıyla ilgili 
bilgilendirildi. 
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KTTO heyeti Başbakan’ı ziyaret etti 
 

 
 
30 Mayıs 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti. 
KTTO Başkanı Deniz’e Yönetim Kurulu Üyeleri; Cengiz Alp, Serhan Kombos, Vargın Varer, Selen Necat Gürkan, Serhan Kaner ve Genel 
Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. Deniz, Haziran ayında açıklanacak 2’nci ekonomik tedbir paketine katkı koymak için Başbakan’ı ziyaret 
ettiklerini söyledi. 
Covid-19 salgın tehlikesine karşı alınan önlemlerin bütün ekonomide zincirleme bir daralma yaşanmasına ve ekonomik durgunluğa yol 
açtığını belirten Deniz, hükümetin, üzerinde çalıştığı 2’nci Ekonomik Destek Paketi’nde salgının ekonomik anlamda yarattığı tahribatları 
asgariye indirebilmek için işletmelerin nakit akışında yaşanan sıkışıklığı giderecek, talep düşüşünü telafi edecek ve istihdamın korunmasını 
sağlayacak önlemlerin yer almasının hayati önem arz ettiğini söyledi. 
Deniz, kaynağımız yoktur, paramız yoktur mazeretini bu saatten sonra kabul etmediklerini belirterek ekonominin desteğe ihtiyacı olduğunu 
belirtti. Görüşmede, işletmelerin kamuya olan vergi, harç ve benzeri yükümlülükleri yanında, İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta prim 
ödemelerinin bu yılın Eylül ayı sonuna kadar ötelenmesi gerektiği belirtilirken, 1,500 TL ücret desteğinin de asgari ücret seviyesine 
yükseltilmesi ve Nisan ayındaki kapsam korunarak, bu yılın Eylül sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca,  Kısmi Mesai 
Kararnamesi kapsamında yer alan kota uygulamasının kaldırılması gerektiği ve Mayıs ayını da kapsayacak şekilde en az 6 ay süreyle 
yürürlükte kalacak şekilde değiştirilmesi gerektiği belirtildi. 
Özel kira düzenlemelerine de değinilerek, Nisan – Aralık 2020 dönemi için kur sabitlemesine gidilmesi ve işletmelerin ölçeğine göre uygun 
koşullarda Faiz Destekli İşletme Kredi Programları Sunulması gerektiği vurgulandı. 
Yatırım indiriminin önemine de değinilen görüşmede, enerji maliyetlerinin düşürülmesi, geçici bir süre için talebi canlandırmak adına KDV 
indirimlerine gidilmesi gerektiği ve liman ve harç ücretlerinin TL bazında olması gerektiği görüşleri paylaşıldı. 
 
 


