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BASIN RESEPSİYONU

17 Ekonomik Örgüt, kara kapılarındaki geçişlerin yasa dışı ve keyfi bir şekilde engelenmesini kınayan eylemi Metehan 
Sınır  Kapısı’nda gerçeleştirdi. 

Basınla, Ticaret Odası resepsiyonda bir araya geldi

2-3’te

20’de 8’de 26’da 28’de

14’te



Ekonomi / Ağustos 2020

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

2

‘‘Ülkedeki ekonomik çevreler için çalışmayı sürdüreceğiz.’’

‘‘Pandemi hastanesi konusunda acil olarak adım atılması gerekiyor.’’

17 Ekonomik Örgüt sınır 
kapısında eylem düzenledi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri 
Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs 
Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs 
Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk 
Seyahat Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs 
Restorancılar Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler 
Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, 
Casıno İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk 
Kamu Araçları İşletmecileri Birliği, Taksiciler 
Birliği, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar 
Birliği, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri 
Birliği, Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi ve 
Association Of Turkish Cypriots Abroad 
üyeleri yer aldı.

“Bu tutum, insani değildir ve 
kınanmalıdır: Kınıyoruz” 
Deklarasyonda, dünyanın karşı karşıya 
olduğu Covid-19 salgını ile mücadele 
edildiği belirtilerek, ekonomik ve sosyal 
değerleri korumak için, çeşitli önlemler 
uygulamaya konulduğu ve bazı hallerde 

sağlık riskinin yükselmesinin bile göze 
alınmadığı, ekonomik çöküntünün, salgına 
karşı verilen mücadelenin de çökmesi 
anlamına geldiği ileri sürüldü.
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin geçiş 
noktalarındaki keyfi ve AB yurttaşlarının 
bile Kuzey Kıbrıs’a geçişini engelleyen 
kararının, Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik 
varlıkları korumak için verilen mücadeleye 
darbe vurduğu, bu haliyle salgına karşı 
verilen mücadeleyi de olumsuz etkilediği 
ifade edilen deklarasyonda, “Bu tutum, 
insani değildir ve kınanmalıdır: Kınıyoruz” 
denildi.

Dolaşımının engellenmesi AB 
hukukuna açık bir aykırılık 
oluşturmaktadır
 “Avrupa Birliği yurttaşlarının Ada 
üzerindeki dolaşımının engellenmesi AB 
hukukuna açık bir aykırılık oluşturmaktadır. 
Kıbrıs Rum tarafı, hukuk dışılığın farkında 
olarak, bu uygulamasını resmi bir karar 

Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren 17 ekonomik örgüt, “kara kapılarındaki geçişlerin 
yasa dışı ve keyfi bir şekilde Rum Yönetimi’nce engellendiğini” belirterek, bunu 
protesto etmek amacıyla Metehan’da eylem düzenledi ve uygulamaları kınadı.

Geçtiğimiz günlerde 
Metehan’da Sınır Kapılarının 
geçişlere açılması için eylem 
yapıldı. Eylem sırasında etrafa 
baktığımda, bir çok pankartlar, 
bunları taşıyan ve slogan atan 
insanlar vardı.

60’lı ,70’li yıllarda da Kıbrıs Türkü’nün 
pankartlarla barikatlarda eylem yaptığı 
fotoğraflar geldi aklıma…
O günlerden nerdeyse 50 yıl geçti.
Dünyada çok şey değişti.
Kıbrıs’ta da değişti.
AB Kıbrıs’ı bir bütün olarak AB sınırları 
içerisine dahil etti. Kuzey’de müktesebat 
uygulanmasada…
İşin siyasi yönünü politikacılara bırakarak, 
ekonomik boyutunu düşünelim.
AB’nin 4 temel kuralının (dolaşım özgürlüğü, 
çalışma özgürlüğü, ticaret özgürlüğü ve mülk 
edinme özgürlüğü) ilk üçü ağır aksak da olsa 
uygulanmaya konuldu.
2020 yılında biz hala , Güney Kıbrıs 
yönetiminden kapıları açması için eylem 
yapıyoruz. Halbuki AB’nin bir otorite olarak 
, geçişlerin açık tutulması için Güney Kıbrıs 
üzerinde bir yaptırımı olmalı…
Kuzey’de bir toplumun var olduğunu , bunu 
Kuzey’e yaptığı hibe ve yardım programları ile 
tescilleyen AB’nin her toplum gibi Kuzey’de 
de ekonomik faaliyetlerin sürdüğünü ve 
Güney Kıbrıs’ın Kuzey’e geçiş kapılarını kendi 
vatandaşlarına açık tutarken, yabancıların 
geçişlerine kapalı tutmasının sağlık sebebi 
yerine Kuzey’in ekonomik hayatına darbe 
vurmak amacı taşıdığını AB’nin görmezden 
gelmesi rasyonel bir yaklaşım değildir.
Ve bizler…
Yıllar geçse de eskisi gibi ‘Kapıları açın!’ diye 
sınırda eylem yapıyoruz… Tıpkı eskiden olduğu 
gibi…
AB’nin , Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan insanların 
ekonomik faaliyet haklarına uymayan bu 
engellemeleri hem hukuki hem de insani 
açıdan değerlendirip, raflarda bekleyen 
‘Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü aktif hale 
getirmesi gerekmektedir.
Yoksa, böyle süren bir ekonomik işleyiş 
düzeninde, Kuzey Kıbrıs2ın tek açılan kapısı 
olan Türkiye ile ekonomik bağlar daha da 
sıkılaşacaktır.
Bu durum ne Kuzey Kıbrıs’ın ne de Türkiye’nin 
bir sorumluluğudur.
Ekonomik olarak özgüvenini, gücünü kazanmış 
bir Kuzey Kıbrıs çözüm için çok daha insiyatif 
sahibi olur.
AB tarafından, bir metod değişikliği olmazsa 
40-50 önce ne ise yine o, biz hala ‘Açın 
kapıları’ diyoruz.
Tek kaybeden Kuzey Kıbrıs.
                                                         Omaç Cin

Ayın KOnuSu
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altına almamış ve bildirme yükümlüğüne karşın Avrupa Birliği 
merkezine bildirmemiştir. Kıbrıs Rum tarafının kararı, hukuki de 
değildir. Kınıyoruz!” ifadelerine yer verilen deklarasyonda, Kıbrıs’ta 
1963 yılından beri devam eden bir sorunun varlığının herkes 
tarafından bilindiği ve başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün 
uluslararası örgütler ile belli başlı dünya devletlerinin bu soruna 
görüşmeler yoluyla karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunmasını 
beklediği kaydedildi.
Deklarasyonda, Kıbrıs Rum tarafının bu ve buna benzer keyfi 
uygulamalarının, Kıbrıs sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasına 
vurulmuş büyük bir darbe olduğu vurgulanarak, başta Avrupa 
Birliği olmak üzere ilgili örgüt ve devletleri, Kıbrıs Türk halkının 
sesine kulak vermeye, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların 
kaldırılması için çaba harcamaya çağırıldı.
Deklarasyonun sonunda, “İzolasyon çözüm veya barış 
getirmeyecektir. Kıbrıs’ta çözümün ve bölgemizdeki istikrarın 
sağlanması için Kıbrıs Türk halkının izolasyonuna derhal son 
verilmelidir” denildi.

Eyleme katılan ve deklarasyonu imzalayan örgütler 
şöyle:
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs 
Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler 
Birliği, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği, Kuzey Kıbrıs 
Genç İşadamları Derneği, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat 
Acenteleri Birliği, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, Kıbrıs 
Türk Rehberler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği, 
Casino İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Kamu Araçları 
İşletmecileri Birliği, Taksiciler Birliği, Kıbrıs Türk Toplu 
Taşımacılar Birliği, Kuzey Kıbrıs Dalış Merkezleri Birliği, 
Sürdürülebilir Turizm İnisiyatifi, Association Of Turkish 
Cypriots Abroad

Metehan eylemi , ‘The Brussels 
Time’da yer aldı

17 Ekonomik örgüt tarafından gerçekleştirilen , kara 
kapılarındaki geçişlerin yasa dışı ve keyfi bir şekilde 
engellenmesini kınayan eylem geçtiğimiz Cuma günü 
geniş bir katılımla Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleşti.
Kıbrıs Türk Basını’nda geniş yer alan eylem haberi 
Belçika’da İngilizce yayın yapan  ‘The Brussels Time’ 
haber sitesinde de yer aldı.
‘Cyprus more divided during the pandemic’ , (Kıbrıs 
pandemi sürecinde daha da fazla bölündü) başlığı ile 
yer alan haberde ‘Kıbrıslı Türkler geçtiğimiz hafta, Kıbrıs 
Rum hükümeti tarafından askerden arındırılmış  bölge 
olan Yeşil Hat geçişlerinde uygulanan sınır kontrollerine 
karşı gösteri yaptılar.’  diyerek haberin detaylarına da 
geniş yer verdi.
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Ziyaret ler

Yenidüzen Gazetesi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Turgay Deniz başkanlığındaki yeni yönetim kurulu Yenidüzen’i ziyaret etti. Deniz,  ziyarette yeni dönemde en önemli 
hedeflerinin hem tabana yayılmak hem de yurt dışı bağlantılarını güçlendirmek olduğunu söyledi.
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Kıbrıs’ta görevli İngiliz Yüksek Komiseri Stephan Lillie, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nı ziyaret ederek karşılıklı iş birliği ve birlikte çalışma dileklerini paylaştı.

Türk Bankası yetkilileri Kıbrıs Türk Ticaret Odası ziyaret ederek, bankanın 
inovasyon merkezi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı ve yeni Yönetim Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret ederek, 
ülkede iş yapılabilirliğin önünün açılması için meclisin büyük önemi olduğunu vurguladı. Başkan Uluçay KTTO 
yeni Yönetim Kurulu’na çalışmalarında başarılar diledi.
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Haber Kıbrıs
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Havadis Gazetesi

KTTO Başkanı  ve yeni Yönetim Kurulu Haber Kıbrıs Dijital Merkezi’ni ziyaret ederek önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerini ve 
hedeflerini anlattı.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Ticaret Odası Başkan Vekili 
Ramazan Gündoğdu Standart Kıbrıs’ı ziyaret etti.

Turgay Deniz  başkanlığındaki Ticaret Odası yeni Yönetimiyle birlikte Havadis 
Gazetesi’ni ziyaret  etti.

Ziyaret ler
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Doğrudan Ticaret Tüzüğü, ihracatı 
15 kat artırabilir

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 15 yılı aşkın süredir askıda olan ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere ülke sosyal ve 
ekonomik hayatının bir nevi her alanındaki kurtuluşu anlamına gelen Doğrudan Ticaret Tüzüğü (DTT) hakkında Kuzey Kıbrıs TV’ye 
önemli açıklamalarda bulundu.

‘KABUL EDERSENİZ, KKTC’Yİ TANIR, KIBRIS CUMHURİYETİ’Nİ BÖLERSİNİZ’ TEHDİDİ… Tüzüğün AB ile Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri 
geliştirecek bir enstrüman olması ve Kuzey’deki limanların kullanılmasına imkan tanımasının Rum Yönetimi’ni rahatsız ettiğini 
söyleyen Deniz, “Bunun siyasi olarak tanınmaya yol açacağını öne sürmektedirler” dedi. Deniz, Doğrudan Ticaret Tüzüğü başta olmak 
üzere Kıbrıs Rum tarafının uluslararası arenaya karşı elindeki en büyük kozun, “Bunu kabul ederseniz, KKTC’yi tanımış olursunuz ve 
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bölersiniz” söylemi olduğuna vurgu yaptı.

KUZEY KIBRIS TV |ÖZEL HABER 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, 15 yılı aşkın 
süredir askıda olan ve Kıbrıs sorunu başta olmak üzere ülke sosyal 
ve ekonomik hayatının bir nevi her alanındaki kurtuluşu anlamına 
gelen ‘‘Doğrudan Ticaret Tüzüğü (DTT)’’ hakkında Kuzey Kıbrıs 
TV’ye açıklamalarda bulundu. 

Rum tarafının AB’ye en büyük kozu: Bunu kabul 
ederseniz, KKTC’yi tanımış olursunuz ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni bölersiniz…
Tüzüğün AB ile Kıbrıs Türk toplumu ile ilişkileri geliştirecek bir 
enstrüman olması ve Kuzey’deki limanların kullanılmasına imkan 
tanımasının Rum Yönetimi’ni rahatsız ettiğini söyleyen Deniz, 
“Bunun siyasi olarak tanınmaya yol açacağını öne sürmektedirler” 
dedi. 
Deniz, Doğrudan Ticaret Tüzüğü başta olmak üzere Kıbrıs Rum 
tarafının uluslararası arenaya karşı elindeki en büyük kozun, “Bunu 
kabul ederseniz, KKTC’yi tanımış olursunuz ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 
bölersiniz” söylemi olduğuna vurgu yaptı.
 
Engel siyasi…
Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün önündeki en büyük engelin siyasi 
olduğunun altını çizen Deniz, “Ancak gelinen noktada teknik olarak 
karşımızda duran engel de mevcut durumda AB kurumları arasında 
tüzüğün yasal zeminine ilişkin anlaşmazlıktır” ifadelerini kullandı. 
Deniz, komisyonunun Avrupa Topluluğu Antlaşması Madde 
133’ü (şimdi TFEU Madde 207 (2) olmuştur) yasal zemin olarak 
önermişken, AB Konseyi ve AP Parlamentosu hukuk servisinin ise 
yasal zeminin 2003 AB Katılım Antlaşması 10’ncu protokol olması 
gerektiğini belirttiğinden bahsetti. 
Ayrıca Deniz, bu yasal zeminin kabul edilmesinin AP’yi devre dışı 

bırakmak ve konuyu yalnızca AB Konseyi uhdesine ve oybirliğine 
mahkum etmek anlamına geldiğini de söyledi.

“Konuyu Ticaret Komisyonu’ndan, Hukuk Komisyonu’na 
taşıdılar”
Yasal zeminde kaybedeceği ön görüsünde bulunan Rum siyasilerin 
konunun ticaret komisyonundan, hukuk komisyonuna havalesi 
için başlatmış olduğu çalışma ve ısrarının KKTC’yi teknik anlamda 
köşeye sıkıştırdığına işaret eden Deniz, Doğrudan Ticaret Tüzüğü 
lobicilik faaliyetlerinin aktif ve sıkı çalışması sonucu bu teknik 
engellerin de aşılabileceğine değindi.
 
KKTC’nin AB ticareti 1994 yılında sona erdi…
Kıbrıs Türk toplumunun 1972’de Kıbrıs ve Avrupa Ekonomik 
Topluluğu arasında imzalanan Ortaklık Anlaşması uyarınca AB 
ile tercihli bir ticaret anlaşmasından yararlanmakta olduğunu da 
hatırlatan Deniz, “Bu 1994 yılında Avrupa Adalet Divanı’nın (ECJ) 
ön kararıyla sona ermiştir” ifadelerini kullandı.
 
“Doğrudan Ticaret Tüzüğü hayata geçseydi KKTC’nin 
ihracatı 15 kat artardı”
Deniz, Avrupa Birliği’ne ihracatta %77’lerden %6’lara gerilendiğini 
kaydetti. Deniz eğer Doğrudan Ticaret Tüzüğü şu anda uygulanıyor 
olsaydı, KKTC’nin ihracatının 15 kat artacağı anlamına geleceğini 
söyledi. 
Deniz şöyle devam etti: “Bizim şu anda ithalatımız 1 milyar 
600 milyon dolar, 100 milyon dolar da ihracatımız var ve bu 
sürdürülebilir bir ekonomi değil. Bunun en büyük nedeni de şu 
anki pozisyonumuzdur. 
Bizim dış pazara erişimimizin kısıtlanmasıdır. Doğrudan Ticaret 
Tüzüğü, bize ihracatımızı 15’e katlamamızı sağlayabilirdi.” 
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Doğrudan Ticaret Tüzüğü, ihracatı 
15 kat artırabilir

 “ABAD kararları Kıbrıslı Türkler için yıkım oldu”
Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) kararlarının Kıbrıslı Türkler için 
bir yıkım olduğunun altını çizen Deniz, “Bir anda gündüzümüz gece 
oldu” açıklamasında bulundu. 
Bunun nedeninin, Kuzey Kıbrıs menşeli ürünlerin, AB pazarlarına 
girişte rakipsiz hale getiren daha yüksek gümrük ve tarifelere tabi 
tutulmaya devam etmesi olduğunun altını çizen Deniz, Doğrudan 
Ticaret Tüzüğü önerisinin kabulünün, ABAD ön kararının etkilerinin 
tersine çevrilmesine ve AB ticaretindeki düşüşün 
düzeltilmesine imkan sağlayacağını dile getirdi. 
Ayrıca Deniz, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün 
hayata geçirilemediği mevcut ortamda 
KKTC menşeli ürünlerin Avrupa pazarında 
rekabet edebilir bir pozisyonda yer 
bulunmasının imkansız olduğunu da 
sözlerine ekledi.  
 
Kıbrıs konusunun çözümüne de 
pozitif etki…
Doğrudan ticaretin kümülatif etkisinin, 
Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye hazırlayarak, 
Kıbrıs Türk ekonomisinin dış yardıma olan 
yüksek bağımlılığını azaltacağını ifade eden 
Deniz, “Bu, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplulukları 
arasındaki önemli ekonomik boşluğu azaltacak ve 
adada kapsamlı yerleşime elverişli bir sosyoekonomik ortam 
yaratılmasına katkıda bulunacaktır” şeklinde konuştu. 
Deniz ayrıca, Kıbrıs konusunun çözümüne de yadsınamaz bir pozitif 
etkisinin söz konusu olacağına da dikkat çekti.  

“Bugüne kadar bu haklardan mahrum bırakıldık”
Deniz, DTT’nin uygulamaya girmesiyle elde edilecek ekonomik ve 
AB standartlarına yönelik kazanımların da, tüzük yürürlüğe girene 
kadar mahrum olduğumuz hususlar olarak değerlendirilebileceğine 
dikkat çekti.
Tüzüğün olduğu şekli ve yasal zemini ile bugüne kadar Kıbrıs 
Türk tarafınca her daim desteklendiğinden de bahseden Deniz, 
komisyonun tüzük için önermiş olduğu hukuki zeminin de 
desteklendiğini kaydetti.

“Tüzük şu an Uluslararası Ticaret Komitesi’nde 
bekletilmektedir”
AP’deki yeni yasama dönemi başlangıcında, DİSİ’nin üyesi olduğu 
AP’nin en büyük partisi Avrupa Halk Partisi ( EPP), DİSİ’nin etkisiyle 
Tüzük önerisini AP’nin uhdesinden ve gündeminden düşürme 
girişiminde bulunduğunu hatırlatan Deniz, “Bu gelişmeden ilk 
haberdar olan ve gerekli girişimlerde bulunan Brüksel’deki ofisimiz 
aracılığıyla Odamız olmuştur. Başta AP olmak üzere, Komisyon ve 

Konsey nezdinde bir dizi girişim ve temaslarda bulunulmuştur. 
AP Başkanı ve tüm siyasi grup başkanlarına mektup 

gönderilmiş, konu, ofisleri ve diğer bilimum 
AP milletvekilleri aracılığıyla takip edilmiş, 

argümanlarımız aktarılmıştır. Bu faaliyetler 
sonucunda, ayrıca AP’deki Sosyalist, Liberal ve 
Yeşiller Grubu’nun konuya ilişkin kararlı duruşu 
ve GUE’nin konunun askıda kalması şartıyla 
verdiği destek ile Tüzük geri çekilmemiştir 
ve AP uhdesinde bırakılmıştır. Şu an AP’nin 
ilgili komitesi INTA’da (Uluslararası Ticaret 

Komitesi’nin) bekletilmektedir” ifadelerini 
kullandı.

 
“Lobicilik faaliyetlerimize ivme 

kazandırarak, argümanlarımızı 
güçlendirmeliyiz”

Rum yönetiminin mevcut siyasi duruşu, yasal zemine ilişkin 
anlaşmazlık da dikkate alındığında INTA üyelerinin kendiliğinden 
tüzüğün gündeme alınıp görüşülmesini talep etmelerini beklemenin 
de çok gerçekçi olmadığının altını çizen Deniz, şöyle devam 
etti: “Dolayısıyla oda olarak, argümanlarımızı güçlendirecek 
çalışmalarımızı yapıp, diğer tüm paydaşlarımızla istişare ve işbirliği 
içerisinde başta INTA üyeleri nezdinde olmak üzere AP’de yoğun 
lobi faaliyetinde bulunmamız planlanmaktadır. Pandeminin yarattığı 
olumsuz implikasyonlar öncelikleri ciddi olarak etkilemiştir. Ancak, 
bahse konu Tüzük önerisinin hayata geçmesinin getirileri ortadadır. 
AB’de yasal süreci başlatılmış olmasının da önemi dikkate alınarak 
tüzüğün amacına hizmet edecek şekilde yürürlüğe girmesi için 
odamız, tüm ilgili paydaşlar ile istişare halinde bu konudaki 
çalışmalarını daha kapsamlı bir şekilde hızlandırma niyetindedir.”

‘‘

‘‘

Dışarıya sattığımız 100 
ürünün 77’sini AB’ye 

satıyorduk. Ancak şu anda 
bu oran, Yeşil Hat Tüzüğü 
ve AB’nin önemli ölçüde 
genişlemesine rağmen 

toplam ihracatın sadece % 
6’sına tekabül etmektedir

“KKTC ihracatının 
%77’sini AB’ye 
yapıyordu, şimdi bu 
oran %6”

1980’lerde ve 
1990’ların başında, 
KKTC’nin ihracatının % 
77’sini AB’ye yaptığını 
söyleyen Deniz şöyle 
konuştu: “Dışarıya 
sattığımız 100 
ürünün 77’sini AB’ye 
satıyorduk. Ancak 
şu anda bu oran, 
Yeşil Hat Tüzüğü ve 
AB’nin önemli ölçüde 
genişlemesine rağmen, 
toplam ihracatın 
sadece % 6’sına 
tekabül etmektedir.”
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Koronavirüs salgınında ağır bir darbe alan 
turizm sektörünü canlandırmak için birçok 
ülkede turistleri cezbetmeye yönelik teşvik 
kampanyaları başlatıldı.

“1 alana 1 bedava” 
Meksika’nın Cancun kentinde “Cancun’a gelin 2x1” sloganıyla 
başlatılan bir kampanya çerçevesinde turistlere kentte geçirdikleri 
her iki gece için bir gün bedava konaklama vadediliyor. 
Turistlerin yanlarında getirdikleri ikinci kişinin uçak biletinin parası 
geri ödeniyor.
ABD’nin Las Vegas kentinde bir casino, iç turizmi canlandırmak için 
bin bedava uçak bileti dağıttı.
Yakın bir zaman önce Tayland’daki lüks bir otel havuzlu lüks 
villalarında “1 alana 1 bedava” kampanyası başlattı.

Turizmde yeni dönem
Bulgaristan’daki popüler plajlarda turistlerden şezlong, şemsiye ve 
masa parası alınmıyor.
İsviçre’nin Cenevre kentinde turizm idaresi otel ve gezi paketlerinde 
yüzde 65 indirim kararı aldı.
Bazı ülkelerde ise, kampanyalar ülkenin koronavirüs açısından 
güvenli olduğu mesajını vermeye odaklanıyor.

Özbekistan 3 bin dolar vermeyi vadediyor
Örneğin Özbekistan, tatilleri sırasında Covid-19’a yakalananlara 
3.000 dolar vermeyi taahhüt ediyor.

Güney Kıbrıs’ta  hastalığı kapana yeme içme ilaç bedava
Haziran’da kapılarını belli ülkelerden gelen turistlere açan Güney 
Kıbrıs’ta hastalığa burada yakalanan kişilerin konaklama, yeme-içme 
ve ilaç paralarının ödeneceği belirtiliyor.

Peki bu teşvikler, seyahatleri sırasında hastalığa 
yakalanmaktan korkanları ikna etmeye yetecek mi?
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin yakın bir zaman önce 
yaptırdığı bir araştırmaya katılanların yüzde 45’i salgının 
yavaşlamasıyla birkaç ay içinde seyahate çıkabilmeyi umduğunu 
söyledi.Araştırmaya katılanların yüzde 33’ü ise virüs kapma riskini 
azaltmak için tatile çıkmayacağını belirtti.

Dünyadan Haberler

Hangi ülke turist çekmek
için ne yapıyor?

‘İnsanlar uzun vadede fiyata 
değil güvenliğe odaklanacak’
Uçak bileti arama motoru Skyscanner’ın 
pazarlama sorumlusu Joanna Lord, özellikle 
düşük fiyat gibi teşviklerin ilk aşamada talep 
yaratmak için basit ve etkili bir yol olduğunu 
ancak zaman ilerledikçe insanların fiyat yerine 
güvenliğe odaklanacağını söyledi.
Oxford Economics şirketinin Turizm Ekonomisi 
direktörü David Goodge ise “Normale dönme 
sürecinde güvenlik garantisi, düşük enfeksiyon 
oranları, test ve temas takip izleme kapasitesiyle 
ilave hijyen ve hastalığın yayılmasını önlemeye 
yönelik önlemler belirleyici olacak” diye konuştu. 
Özbekistan örneğine dikkat çeken Goodge, 
“Özbekistan’ın güvenli seyahati garanti ediyoruz’ 
demesi Covid’e karşı önemli bir güvence. 
Özbekistan bir taraftan finansal teşvikler 
sağlarken diğer taraftan ülkenin güvenli olduğu 
mesajını veriyor. Bu açıdan bu yöntem, bir alana 
bir bedava kampanyasından daha etkili olabilir” 
dedi.
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Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin 
gevşemeye devam ettiği haziran ayında yüzde 0,3’e yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi’nin 
haziran ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı.
Buna göre, Euro Bölgesi’nde mayısta yüzde 0,1 olan yıllık enflasyon, 
haziranda yüzde 0,3’e çıktı. AB’de ise mayısta yüzde 0,6 olan yıllık 
enflasyon, haziranda yüzde 0,8 olarak ölçüldü.
AB üyesi ülkeler arasında haziranda en yüksek enflasyon yüzde 3,8 
ile Polonya’da, yüzde 3,4 ile Çekya’da ve yüzde 2,9 ile Macaristan’da 
gerçekleşti. Söz konusu dönemde en düşük enflasyon ise yüzde eksi 
2,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY), yüzde eksi 1,9 ile 
Yunanistan’da ve yüzde eksi 1,6 ile Estonya’da belirlendi.
Enflasyon oranı, haziran ayında Almanya’da yüzde 0,8, Fransa’da yüzde 
0,2, İtalya’da yüzde eksi 0,4 ve İspanya’da yüzde eksi 0,3 oldu.
Euro Bölgesi’nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa 
Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin 
hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya çapında 
hemen hemen tüm ülkelere yayıldı.
ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, 1 
Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 10,5 milyona, can kaybı 
ise 512 bine yaklaştı.
Şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı borsalarda büyük 
düşüşler yaşandı.Covid-19 vaka sayıları artarken Londra’daki 
FTSE borsası, New York Wall Street’teki Dow Jones Endeksi 
ve Japonya’daki Nikkei endeksinde büyük düşüşler oldu. 
2020’nin ilk çeyreğinde Dow ve FTSE,1987’deki ilk çeyrekten 
sonraki en büyük düşüşü gördü.Buna cevaben birçok ülkede 
kredi maliyetini düşürüp tüketici harcamalarını teşvik etmek 
ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla merkez bankaları faiz 
oranlarını indirdi.
Hükümetlerin müdahalesi ile küresel piyasalar o günden bu 
yana kısmi bir iyileşme gösterse de bazı uzmanlar, salgında 
ikinci dalgaya dair endişeler yatışıncaya dek piyasaların oynak 
olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Oxford Üniversitesi’nde üzerinde 
çalışılan Covid-19 aşısından, AB aracılığıyla 1.2 milyon adet 
talep ettiği bildirildi.
Rum haber kaynaklarına göre, bu yöndeki isteğini AB’a bildiren 
Rum Yönetimi, bu aşıların, “Kıbrıs Türk Toplumu” için de 
kullanılacağına işaret etti.AB’nin, üniversiteyle işbirliği içinde 
aşı üzerinde çalışan ilaç firması AstraZeneca ile görüşmelere 
başladığı bildirildi.
Oxford Üniversitesi dün yaptığı açıklamada, tüm dünya için 2 
milyar dozluk aşı yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın pandemi danışmanlarından Prof. Dr. 
Petros Karayiannis, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 
söz konusu aşının etkili ve güvenli olduğu yönündeki verilerin 
güçlendiğini belirtti.
Rum Yönetimi’ne ilk etapta “savunmasız gruplar” ve “yaşlılar” 
için 200 bin aşı alması önerisinde bulundukları kaydeden 
Karayiannis, tüm nüfus için ise toplam 900 bin aşıya ihtiyaç 
olacağını vurguladı. Rum Sağlık Bakanlığı kaynaklı açıklamada 
Kıbrıslı Türklerin de dahil edilmesiyle AB’ye toplam 1 milyon 
200 bin aşıya ihtiyaç duyulacağının belirtildiği kaydedildi.
Aynı habere göre, aşının Kasım ayı başlarında hazır olması 
bekleniyor.

Dünyadan Haberler

Salgın küresel 
ekonomiyi nasıl 
etkiledi?

Euro Bölgesi'nde yıllık 
enflasyon yüzde 0,3'e 
çıktı

Rum tarafı, “Kıbrıslı 
Türklere de vermek üzere”, 
AB aracılığıyla 1.2 Milyon 
covid 19 aşısı talep etti
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KKTC Başbakanlığı

KTTO Başkanı  ve yeni Yönetim Kurulu KKTC Başbakanlığın’da Başbakan Ersin Tatar’ı nezaket ziyaretinde bulundu. Başbakan Ersin Tatar Ticaret Odası yeni 
Yönetim Kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek, odayla uzun zamandır güzel işbirliklerine imza attıklarını söyledi.

KTTO Başkanı   Turgay Deniz ve  beraberindeki yeni Yönetim Kurulu üyeleri 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye nezaket 
ziyarettinde bulundu.

Ziyaret ler

‘‘Brexit süreci ‘iyi yönetilmesi durumunda’ fırsata dönüşebilir’’

Kı
br

ıs 
Ga

ze
te

si

‘‘KTTO yeni Yönetim Kurulu TC Lefkoşa Büyükelçisi’ni ziyaret etti.’’

TC Lefkoşa Büyükelçiliği

KTTO Başkanı  ve yeni Yönetim Kurulu Kıbrıs Gazetesi’ni ziyaret ederek 
Kuzey Kıbrıs’ın sesinin dünyaya nasıl duyrulabileceği lobicilik faaliyetleri ve 
daha bir çok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.
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Ticaret Odası, basını ağırladı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası basına düzenlediği resepsiyonda, içerisinden geçilen süreçte toplumdaki birlik ve beraberliğin önemine 
vurgu yaparak, basınla işbirliğinin altını çizdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası basın resepsiyonu düzenledi. 
Resepsiyonda konuşma yapan KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, içerisinden geçilen süreçte toplumdaki birlik ve 
beraberliğin önemine vurgu yaparak, süreçte basının 
rolüne dikkat çekti ve basınla işbirliğinin önemine vurgu 
yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yakın geçmişte genel kurulunu yaptığını 
söyleyen Deniz, “Bu genel kurulda görev alan oda meclisimiz kendi 
içinden bir başkan, iki başkan vekili ve altı yönetim kurulu üyesi 
seçerek yeni yönetimini oluşturmuştur. Bugün sizleri davet etmekteki 
amacımız, yönetici arkadaşlarımız ile tanışmanız ve Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın yeni dönem çalışmaları ile ilgili bilgilendirilmenizdir” 
dedi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Kıbrıs Türk halkının en eski ve en 

köklü kuruluşlarından biri olduğuna 
değinen Deniz, şöyle 

konuştu: “Ticaret 
Odası 

ülkemiz gündemindeki esas sorunlarla ilgilenmeyi kendine görev 
edinmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, bizim kendi sorunlarımız, ülke 
sorunlarının çözümü konusunda sağladığımız başarıdan doğrudan 
etkilenecektir. Ülkemizin sorunları çözümsüz beklerken, iş yapmak, 
kazanç peşinde koşmak mümkün değildir; bize uygun değildir.”

“Çalışmalarımız yeni bir tomografi cihazının alımı için 
devam ediyor”
Ülkenin içerisinden geçtiği pandemi döneminin ciddiyetine de 
vurgu yapan Turgay Deniz, öncelikli mücadelenin herkes için 
toplum sağlığını korumak olması gerektiğinin altını çizdi.
“KTTO olarak bizler, salgın belirtilerinin ortaya çıktığı ilk günden 
itibaren alınması gereken önlemler konusunda çalıştık; elde 
ettiğimiz bilgileri değerlendirmelerimiz ile birlikte hükümet ile 
paylaşmaya özen gösterdik. 
Maddi olanaklarımızı sağlık ekipmanları ve test kitleri alınması 
için kullanmaktan kaçınmadık. Bu konudaki mücadelemiz ve 
kampanyalarımız halen daha devam etmektedir” diyen Deniz, 
yakın geçmişte hükümet üyeleri ve konu ile ilgili müsteşarları ile 
görüşerek alınmakta olan sağlık tedbirlerini değerlendirdiklerinden 
de bahsetti.
Deniz, bağış kampanyaları ve sağlık servislerini güçlendirme 
çabalarının, şimdi de yeni bir tomografi cihazının alınmasına katkı 
koymak amacı ile devam ettiğini söyledi.

“Sağlık önlemleri alınırken, ekonomi de ihmal edilmemeli”
Sağlık önlemlerini alırken ekonominin de ihmal edilmemesi 
gerektiğini hatırlatan KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşmasına 
şöyle devam etti: “Virüsün yakalamadığı insanlarımızı ekonomik 
yıkıma kurban veremeyiz. 
Onları ekonomik olarak da korumamız gerekiyor. Öncelik, dar 
gelirli özel sektör çalışanlarının olmalıdır. Virüs salgını özel sektör 
işletmelerinin gelirlerini adeta yok etti. 

Özel sektör çalışanları devlet tarafından korunmalıdır. 
Bizim birinci önceliğimiz bu olmuştur. Özel sektör işletmelerinin 
korunması için de önlemler alınması gerekiyor. Uzun vadeli ve 
düşük faizli krediler, devlete olan yükümlülüklerin iptal edilmesi 
veya ertelenmesi gibi önlemlerle işletmelerimizi ayakta tutmak 
gerekiyor. Bu konudaki çalışmalara katkı koyduk. Ortaya iki paket 
çıktı. Özellikle 2’nci Toplumsal Dayanışma Paketi’nin hazırlanmasına 
gönüllü olarak katıldık ve çalıştık. 

“Ticaret Odası,  ülkemiz gündemindeki esas sorunlarla
 ilgilenmeyi kendine görev edinmiştir”
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Şimdi bu paketin uygulanıp uygulanmadığını izlemeye 
çalışıyoruz. Özellikle çalışma hayatı ile ilgili önlemlerin zamanında 
uygulanmadığını görmekten dolayı üzgünüz. 
Kredi sağlanması ile ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz. Bu konudaki 
performans, işletmelerimizin açık kalmasını sağlayacak veya 
kapanmaları sonucunu doğuracaktır. 
Bu konular sürekli olarak takibimiz altındadır ve öyle olacaktır. Salgın 
krizi, turizm, yükseköğretim ve yabancılara konut satışı gibi işlerimizi 
büyük ölçüde etkilemiştir.’’

‘‘KKTC ekonomisi, dış talebe bağımlıdır.’’
Başkan Deniz sözlerine şöyle devam etti: Bu sektörlerin ortadan 
kalkması, hepimizin hayatını olumsuz şekilde etkileyecek, bir süre 
sonra devleti de ödeme yapamaz hale getirecektir. 
Bu nedenle dış talebin canlandırılması, dış gelirlerin en azından bir 
kısmının geri kazanılması bir zorunluluktur.  Şimdi önümüzde böyle 
bir görev vardır. 
Bu nedenle dıştan gelecek olanları sıkı bir şekilde kontrolden 
geçirmek, kontrol altında tutmak şeklinde de olsa dışa açılmamız bir 
zorunluluktur. 
Önümüzdeki dönemde öğrencileri adaya getirmek için çalışmamız 
gerekecektir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak bizler, bu süreçte de devrede 
olacağız. 
Diğer ekonomik örgütler ile birlikte hükümetin çalışmalarına 
katılacak ve katkı koymaya çalışacağız. 
Gördüğümüz yanlışları eleştirecek; doğru olduğuna inandığımız 
kararlara destek vereceğiz.
Bu dönemde, Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyeleri ile oda yönetimi 
arasındaki ilişkileri geliştirmeye de öncelik vereceğiz. 
Bu amaçla çeşitli kararlar aldık, komiteler oluşturduk ve istihdamlar 
yaptık. Bunları şimdi anlatmak istemiyoruz. 
Bunlar biraz bizim iç işimiz olarak kalsın istiyorum ama önümüzdeki 
dönemin önemli özelliklerinden biri de bu olacak. 
Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu resepsiyonun amacı, basın 
mensupları ile KTTO yöneticilerinin temas etmesine olanak 
sağlamaktır.” dedi.

“Ticaret Odası,  ülkemiz gündemindeki esas sorunlarla
 ilgilenmeyi kendine görev edinmiştir”

 “Maddi olanaklarımızı 
sağlık ekipmanları ve 
test kitleri alınması için 
kullanmaktan kaçınmadık. 
Bağış kampanyaları 
ve sağlık servislerini 
güçlendirme çabaları, 
şimdi de yeni bir tomografi 
cihazının alınmasına katkı 
koymak amacı ile devam 
etmektedir”
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Ülke ekonomisi için ne dediler? 

Özel sektörün sıkıntılarını ele alan iş dünyasının ileri gelen isimleri Ekonomi Gazetesine konuştu. İnşaat, 
eğitim ve turizm sektörünün yaşadığı sıkıntıların bir an önce giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması 
yönünde görüşlerini dile getirdiler.

  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomisi, dünya ekonomisinin 
dışında gelişen, temelleri sağlam olmayan, iç dinamiği olmayan ve 
yurt dışından gelecek olan dönemsel getirilere ihtiyacı olan zayıf bir 
ekonomidir. 
KKTC’nin ekonomisi, dünya ekonomisi dikkate alındığında 
bağdaşmayan yapıya sahiptir. KKTC’deki dönen piyasaya, girdi 
ve çıktıya bakıldığı zaman paranın hesaplanmadığını ve piyasada 
fazlasıyla kaçak paranın olduğu gözlemlenir. 
Bunun sebebi  denetimsizliktir. Memlekette ne çalarsanız çalın, 
mutlaka af çıkıyor. Belirli bir kesim, denetimsizliği ve kaçak yapıyı 
kendilerine çıkar olarak yaratıyor. 
Bu yüzden KKTC ekonomisi yapıcı, düzgün, sağlam temelleri olan 
ekonominin dışında; zayıf, günübirlik, şartlara göre uydurulan bir 
yapıya sahiptir.”
“KKTC’nin gelecekte ekonomisinin iyi olmasının bizlere bağlı olduğunu 
düşünüyorum. Ancak toplum olarak bu kaçak yapı ile özdeşleştik. “Bir 
şeyden yamalanmaya, çıkar sağlamaya, menfaat sağlamaya, KDV’siz 
mal alıp-satmaya, kaçak işçi çalıştırmaya” alıştık. 
Siyasi gücü, siyasi çıkarı paraya çevirmeyi kendine benimsemiş bir 
toplumun, ekonomisi çok parlak düşünülemez. Bu nedenle düzgün, 
sürdürülebilir ekonominin mevcut yapımız tarafından istendiğini de 
düşünmüyorum. 

     Bütün dünya etkilendiği gibi burada bizlerde etkilendik. Hükümetin 
biz esnaflara bazı sözleri oldu. Hükümet o sözlerinde durmadı 
ve bizler çok zor durumda kaldık. Çeklerimiz 90 gün ötelendi, 
alacaklarımızda sorunlarla karşılaştık. Büyük kayıplarımız oldu. 
Covid-19 döneminde kötü günler geçirdik. İyi günler geçirmedik. 
Hiç iyi görmüyorum. Pandemi sürecinden dolayı turizm ülkemizde 
yok oldu. Eğitim tamamen saf dışı kaldı, ne kadar öğrencinin geleceğini 
bilmiyoruz. Sağlık sektörümüzde desen o da yerlerde… Sadece bir 
sektör kaldı o da; İnşaat! Bilindiği üzere de Gazimağusa, Yeni Boğaziçi 
ve İskele bölgesinde emirname çıktı. İnşaat sektörü de bu şekilde 
bitiriliyor. Durum böyle olunca gelecek için bir ışık görülmüyor. 
Ekonomi hiç iyi gitmiyor. ‘’Hep geleceğimiz, çocuklarımızın ne 
olacak?’’ diye soruyorlar. Böyle giderse çocuklarımızın geleceği 
olmayacak ve çocuklarımız yurtdışında iş bulmaya çalışacaklar… 

GökhanNecipoğlu (Cahit Necipoğlu LTD Direktörü)

Abdullah Emirzade  (EL-PEN Direktörü)

   Ekonomimiz zaten sıkıntılıydı ve daha da çok 
sıkıntıya girmeye başladı. Öğrenciler adadan 
ayrıldı, otellerde yeteri kadar turist kalmadı. Zaten 
KKTC ekonomisi 3 ayak üzerinde durmaktaydı. 
Turizm, eğitim ve inşaat sektörü… Üniversiteler 
şuan büyük sıkıntılar yaşanıyor çünkü, ülkede 
öğrenci kalmadı. Oteller bomboş ve ne kadar 
öğrencinin geleceği de belli değil. Dolayısıyla 
devlette çalışanın herhangi bir sorunu olmazken, 
özel sektör çalışanını maalesef çok büyük sıkıntılar 
bekliyor ve bu skıntılar da bitmeyecek gibi 
duruyor.

“Memlekette 
ne çalarsanız 
çalın, mutlaka 
af çıkıyor”

‘‘Ayakta birkaç sektör kalmasına rağmen 
ekonomimizin iyileştirilmesi için bir adım 
atılmıyor’’

 

‘‘Tahminim 
kriz 2021 
yılının ilk 
yarısına 
kadar devam 
edecek’’

Emin Tanlı (Emtan İnşaat Şti. Direktörü)
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   3 bacaklı olarak yürüttüğümüz şirketimizde yıllanmış olan 
ahşapta ticaret yapıyoruz. Tüm sektörlerde yaşanan en 
büyük sorun olan haksız rekabet ile mücadele ediyoruz. 
Piyasada daha düşük kalitedeki ürünlerin hızlı bir şekilde 
yayılım gösteriyor. Bununda büyük sebeplerinden birisi 
de denetimsizliğin olmasıdır. Bu yüzdende ülkemize düşük 
kalitedeki ürünler yer alıyor ve bu da haksız rekabeti 
oluşturuyor. Bir diğer sorun ise ekonominin belirsizliği, 
önümüzü görememe… Bunlar sadece bizim sorunlarımızla 
değil; ülkenin sorunlarıdır. Bizler de bu sorunlarla 
boğuşuyoruz. Bu sorunları çözmediğimiz için de hep 
devam etmektedir. Aslında birçok şirketin vizyonu farklıdır. 
Ekonomiyi, ülkemizi daha da ilerletecek, güçlendirecek 
projelere sahipler fakat ‘’ilerleyemem’’ korkusu ve 
belirsizlikler önlerini kesiyor. Ekonomimizde yer alan ve  
‘’günü çıkarıp, çıkaramama’’ gibi endişeleri yaşayan bu 
şirketler; ‘’bugünü çıkarayım’’ diyorlar. Durum böyle olunca 
ileriye gidemiyoruz. İleriye gidebilmek için yaptığımız 
planların hiçbiri de gerçekleşemiyor. 

Ne yazık ki, para birimimiz kontrolümüzde değil. Ülkenin 
hiçbir alanında denetim yok. Bunu birilerini suçlamak olarak 
değil de; eksiklik olarak belirtiyorum. İleriye dönük planlar 
yok. Bunu da en basitinden geçtiğimiz günlerde yaşadığımız 
imar planıyla da görmüş olduk. Belirsizlik, denetimsizlik, 
plansızlık, düzensizlik ve ileriye dönük yatırım yapamamak; 
ekonomiyi etkiliyor. Pandemi sürecinden sonrada anladık 
ki ekonomimiz, hiçbir şekilde elimizde değil. Önceden 
yavaş yavaş yokuştan inerken, şimdi ise hızlı bir şekilde 
yuvarlanıyoruz. 
Bu yüzden geldiğimiz nokta çok bariz belli… 

‘‘İleriye gidebilmek için yaptığımız 
planların hiçbiri gerçekleşemiyor’’

Didem ve Cemre Erel (Erel Company Direktörleri)
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Turizmin bu yılki kaybı rakamsal olarak nedir? Turizm ne zaman 
ayağa kalkabilir? 
Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Covid-19 nedeniyle 2020 
yılında dünyada 850 milyon ile 1,1 milyar arası uluslararası turist 
kaybı olacağı tahmin edilmektedir. Turizmden ihracat gelirinin 910 
milyar dolar ile 1,2 trilyon dolar arası azalacağı tahmin edilmekte 
ve turizm sektöründe 100 ile 120 milyon kişinin işsiz kalacağı 
öngörülmektedir. Turizmde iyleşmenin 2020 yılının son çeyreği ile 
çoğunlukla 2021 yılı içinde olacağı tahmin edilmektedir.
KKTC’de Ocak - Haziran 2020 döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ülkeye hava ve deniz limanlarından gelen yolcu 
sayısında % 63,9, turistik konaklama tesislerinde konaklayan 
kişi sayısında % 67,1 ve doluluk oranında ise %41,0 oranında bir 
düşüş yaşanmıştır. Ülkemizde turizmin salgına bağlı olmakla birlikte 
şimdiki öngörülerimize göre 2020 sonlarında başlayarak 2021 
yılında normalleşmesi hedeflenmektedir.

Yurt Dışında KKTC’nin tanıtımı ve turistlerin ülkemize gelmesi 
için girişim başlatılacak mı? Nedir öngörülen süre ve çalışma?
Dünya turizmini dar boğaza sürükleyen pandemi süresinin 
normalleşmeye başlaması ardına ana pazarlarımız olan Türkiye, 
İngiltere ve Almanya için ülkemiz hakkında tanıtım ve reklam 
kampanyaları çalışmaları yurt dışında faaliyet göstermekte olan 
ofislerimiz ile işbirliği içerisinde ve turizm paydaşlar işbirliği ile yazılı, 
görsel ve dijital mecralar için projeler hazırlanarak keşifleri yapılmış 
olup uygun zamanda reklama çıkılacaktır. Turizmde uygulanan teşvik 
protokolü günümüzün değişen ve gelişen şartlarına uyarlanarak 
ulaşımın desteklenmesi ile daha sürdürülebilir bir model hayata 
geçirilecektir. Turizm talebindeki değişim izlenerek, değişen 
koşullara uygun tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülerek yeni 
destinasyonların açılması yönündeki çalışmalar sektör ile birlikte 
değerlendirilecektir.

Turist akışı 2021’de ön görülürken komşumuz 2020’de 
reklamlarda bu zamanı erkene çekmek için girişim başlattı. Peki 
biz?
Yıllık planlanan tanıtma ve pazarlama faaliyetleri daha önceden 
öngörülmüş şekilde yapılması hedeflenmektedir. Bu yıl içinde yine 
pandeminin normalleşmesi ile reklam kampanyası yapılacaktır. 
Bunun yanında sefer sayılarının artırılması ile de Avrupa bağlantılı 
uçuşlar turizmimize pozitif yansıyacaktır. Genel olarak uçuşların 
başlaması ile ülkemize turistler gelmeye başlamıştır. Ancak şu an 
için gelen yolcu sayısı yeterli değildir. Bakanlık olarak sayının daha 
yüksek seviyeye çıkarılması hedefimiz arasındadır. Hem Türkiye’de 

hem de diğer ülkelerde çalışmalarımız devam etmektedir.

Turizm sektöründe işsizlik başladı. Bunların önlenmesi 
adına neler yapılacak?

Sektörde çalışan otelciler, seyahat acenteleri ve 
turist rehberleri turizm eğitimi ve hizmet kalitesinde 
standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin 
gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeyleri 
belirlenmesi sağlanarak sertifikasyon sistemi 
getirilmektedir. Pandemi döneminde Bakanlar 

Kurulu’nun almış olduğu ekonomik destek paketleri 
kapsamında sektörün paydaşları desteklenmektedir. 

Bunun yanında acentelerin erken rezervasyonlar 
yaptıran müşterilerine olan taahhütleri Bakanlar Kurulu 

kararı ile 18 ay ertelenmiştir. 

''Turizmde daha sürdürülebilir bir model hayata geçirilecektir’’

Kültür ve yerli turizmin ön plana çıkması gerektiğini savunan Turizm Bakanı Kutlu Evren, yerinde ve doğru kararlar ile adım atılması 
halinde turizmin yeniden eski ivmesine kavuşacağını belirtti.
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Turizm talebindeki değişim 
izlenerek, değişen koşullara 
uygun tanıtım ve pazarlama 

faaliyetleri yürütülerek 
yeni destinasyonların 
açılması yönündeki 

çalışmalar sektör ile birlikte 
değerlendirilecektir.
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MAĞUSA TERSANESİ 
 

 

Daha fazla bilgi için bize ulaşın:    
info@shipyardcyprus.com / repair@shipyardcyprus.com / Tel: +90 392 365 30 55  
Liman İçi PK6, Gazimağusa Tersanesi, G.Mağusa, K.K.T.C 
 

> Her Türlü Deniz Malzemeleri ve Boya Tedariği 
> Kuyu Kazma Makinaları Kaynak ve Tadilatları 
> Liman, Mendirek, İskele ve Kıyı Yapıları İnşaatları 
> Kaynak İşleri 
> CNC Kesim Plazma (3mm – 35mm sac) 
> Sanayi Tipi Torna (Çapı 80cm, Boy 6m Kızak Üzerinde 

Çap 115cm, Ara parça söküldüğünde çap 155cm) 
> 450 Ton Kapasiteli Pres Makinesi 
> Büyük ve Orta Boy Sanayi Tipi Silindirler 

 

Shipyard Famagusta Ltd.  
/ Mağusa Tersanesi Her 
Türlü Deniz Aracı ve 
Gemi Bakım Onarımı İle 
Yeni Gemi İnşaatı 
Faaliyetleri Yanında 
Ülkemizde Ağır İş 
Makinelerinin Tamir 
İşlerinde Sertifikalı 
Personellerimizle 
Halkımıza Hizmet 
Sunmaktan Gurur Duyar. 
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KKTC ekonomisini ve pandemi sürecini değerlendiren Mardo Dondurmaları direktörü Orhan Ağıt, 
“Hükümet tüm planlarını memurum rahat etsin, maaşı kesilmesin diyerek yapıyor. Özel sektör ile ilgili 
hiçbir adım atmıyor” dedi. 

Covid-19 süreci ticaret hayatının nasıl etkiledi,?
“Çok ciddi bir çıkmaza doğru ilerliyoruz. Çünkü adamızdaki hiçbir 
şirketin, üreticinin, sanayicinin, tüccarın yapısı Covid-19 virüsü 
yüzünde azalan nüfusa göre değil. Buna göre olmadığından, şu 
anda çok ciddi şekilde işten durdurmalar yaşanıyor. Ülkemizden 
giden insanların da aynı şekilde, bizlere çok kötü yansıması oldu. 
Çünkü nüfusumuz azalmaktadır. Maalesef süreç minimum 2021 
Mayıs veya Haziran ayına kadar devam edecek gibi… Bu şekilde 
devam edecekse eğer hükümetin bazı önlemler alması gerekir. 
Her zaman memur olarak bakılmaması gerekir. Çünkü yapılan tüm 
planlar, yapılar “Memurumuz rahat etsin” zihniyetindedir. 
Devlet her zaman “memurumun maaşı kesilmesin, her şeyi tam 
olsun” diyor fakat iş insanları, özel sektör ile ilgili bir adım atılmadı, 
atılmıyor. Her zaman ödemeler de öteleme yapılıyor ama biz bu 

ödemelerimizi günün sonunda ödemek zorundayız. Bu bağlamda 
ötelenen ödemelerin, ödemeleri için ileri ki tarihlerde ciddi 
sıkıntılar yaşayacağız. Devletin, özel sektör ile ilgili acil önlemler 
alması gerekir. Devlet eğer özel sektör için hiçbir adım atmaz, 
mevcut şekilde ilerlerse ve özel sektör batarsa devlete ödemesini 
gerçekleştirmezse ve o zamanda devlet, memurunun da maaşını 
ödeyemeyecektir. Maalesef hükümet bunu öngörmüyor. 

KKTC ekonomisinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
“Bizi çok zor dönemler bekliyor. Bu şekilde giderse hepimiz aç 
kalacağız. Herkes ama herkes, sıkıntılarla karşılaşacak. Zaten 
karşılaşmaya başladık.  Aynı şekilde devam ederse önümüzdeki 
aylarda çok önemli sorunlar bizleri bekliyor. Tahmin bile 
edemeyeceğimiz kötü senaryolarla karşı karşıyayız. KKTC, şimdiye 
kadar gelmediği en kötü noktaya gelecek. Zaten her zaman krizlerle 
baş etmeye çalışıyorduk. Ancak bu bambaşka olmuş durumda.  Bir 
an önce KKTC’nin yapısını değiştirmemiz gerekir. Mevcut yapı ile 
hiçbir ilerleme kaydedemeyiz.”
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“Bu yapı ile hiçbir ilerleme kaydedemeyiz”

 Maalesef süreç minimum 2021 
Mayıs veya Haziran ayına kadar 
devam edecek gibi… Bu şekilde 

devam edecekse eğer hükümetin 
bazı önlemler alması gerekir. Her 

zaman memur olarak bakılmaması 
gerekir. Çünkü yapılan tüm planlar, 
yapılar “Memurumuz rahat etsin” 

zihniyetindedir. 
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Eski ekonomimize nazaran daha iyi 
bir ekonomiye doğru ilerliyoruz. Bizler 
deri, benzin ve ayakkabı üzerine uğraş 
veriyoruz. Ayakkabı sektöründe hiçbir 
problem yaşamadık. 
Fiyatlarımız gayet uygun olduğu ve her 
alana hitap ettiğimizden dolayı sorun 
yaşamadık. Kovid-19 salgını bizleri 
etkiledi ve kısmi olarak duraksama yaşadık 
fakat alıcı bir kitleye sahip olduğumuzdan 
ötürü mevcut olarak herhangi bir sorun 
yaşamadan devam ediyoruz. 
Sadece Deri noktasında, Türkiye’ye 
göndermede sorun yaşadık. Çünkü 
Türkiye’de alım gücü fazlasıyla azaldı. 
Benzin de sabit olarak herkes tarafından 
ihtiyaç duyulan bir gereksinim olduğundan 
dolayı herhangi bir duraksama yaşanmadı. 
Şu an için hiçbir şey belli değil. Sadece şu 
an için en ön planda tutmamız gereken 
sağlıktır.
Bu yüzden odaklanmamız gereken 
sağlık olduğundan dolayı ekonomiyi 
öngöremiyorum. Bugün 3 olan vaka sayısı, 
yarın 15’e, 30, 40’a çıkabilir. Tekrardan 
kapanma olabilir, tekrardan eski günler 
yaşanabilir. Belirsiz bir sürecin içindeyiz.

“Sürdürülebilir bir ekonomik yapımız yok. Devletimiz de günü geçirmek adına 
ekonomik paketler açıklıyor. “Bugünü atlayalım, yarına bakarız” mantığında 
ilerliyor. Üretmiyor, geliştirmiyor ve sürekli olarak dışarıya bağlı olarak 
gelişme gösterilmesi isteniyor. Elbette birkaç kesim tarafından ülkemizin 
geçmişini unutturmamaya çalışan ve bir nebzede olsa yerli üretim yapan 
insanımız vardır. Bu insanlarımız sayesinde de benliğimizi unutturmadan 
yarınlara bakabiliyoruz ve piyasa içerisinde yerli üretim sayesinde de tüm 
işletmelerde para döngüsünü sağlayabiliyoruz. Örneğin vatandaşımız gelip 
bizlerden perde alıyor, bizler aldığımız para ile markete gidip domates 
alıyoruz. Markette üreticiye ve üretici de diğerine kazandırıyor. Bu sayede 
herkes kazanıyor.”Her sektör gibi bizler de etkilendik. Bunun yanı sıra, bizler 
inşaat ve turizm sektörlerinin etkilenmesinden de etkilendik. Bunu örnek 
ile pekiştirirsek eğer, ülkemize gelen öğrenciler ev kiralıyordu ve perde 
ihtiyacı vardı. Bu sirkülasyonun başlangıç noktasıdır, fakat pandemi süreci 
öğrencilerin ülkeye gelmesini engelledi. Engellemesinden dolayı bizler bu 
dönemde satışlarımızı gerçekleştiremedik. Öte yandan da perde vb. satış 
ürünlerimiz mutlak ihtiyaç ürünler grubunda yer almadığından “bu yıl kalsın” 
denilebiliyor. İnsanlar bu dönemde asıl ihtiyacı olan ürünlere yöneldiler. Bu 
durumda bizleri fazlasıyla etkiledi.”

 ‘‘Daha iyi bir 
ekonomiye 

doğru 
ilerliyoruz’’

 “Altyapısı 
güçlü olan 
ülkelerin 
ekonomileri 
de güçlü olur”

Ergün Arık (Amcacık LTD Direktörü)

Fatma Hamzalar (Halil Hamza LTD. Direktörü)
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Sektörünüzün pandemi döneminde yaşadığı 
sorunlardan bahseder misiniz?
“Pandemi dönemindeki sorunlar ülkenin ortak 
sorunudur. Teknik eleman konusundan sorunlar 
yaşadık. Çünkü yerel teknik eleman bulundurmak 
ya da onları bu tip işlerde çalıştırmak zor… Çünkü 
gençlerimiz çok seçici ve biraz makam sorunları 
yaşayan bir grup insanımız var. Öte yandan da çok küçük 
bir ülkede yaşadığımızdan dolayı yetişen elemanımız çok az 
oluyor. Genele de bakıldığından kaliteli eleman oluyor fakat aile 
içinden birisi değilse eğer, fazla kalmıyor. Kendi yolunu çizmeye 
çalışıyor.
Pandemi dönemindeki yabancı elemanlarımız yanımızda kaldı. Kapalı 
olduğumuzdan dolayı yemek, içmek ve barınmak gibi ihtiyaçlarını 

karşıladık. Elektrik sektöründeki işlerimizde de, mevcut projeleri 
tamamlamak için bir uğraş içindeyiz. Onun dışında ise yeni projeler 
öngörmüyorum. Çünkü pandemi sürecini iyi değerlendiremezsek, 
açılımı iyi koruyamazsak, ülkeye gireni çıkanı kontrol edip, düzgün bir 
planlama yapamazsak geleceğimiz kararacaktır. Özellikle pandemi 
hastanesinin yapılmaması ve mevcut hastanenin bölümlerinden 
pandemi sürecini gidermeye çalışmamız; gelecek için iyi şeyler 
anlamına gelmemektedir. Çünkü bir bulaş olması, oranın karantina 
altına alınması demektir. Dolayısıyla bizler için de yeni projelerin 
açılamaması anlamına gelecektir. Mevcut projelerimizi tamamlamaya 
çalışıyoruz ama pandemi sorunu ilk 6 aydan sonra ortaya çıkacaktır. 
Herkes şu anda hazırı tüketiyor. Özellikle turizm yatırımcıları, yavaş 
yavaş işlerini durduruyor.”

KKTC ekonomisinin geleceğini nasıl öngörüyorsunuz?
“Derhal bir pandemi hastanesi oluşturmamız gerekmektedir ve 
bu kesinlikle izole şekilde olmalıdır. Mesarya bölgemiz dediğimiz 
havaalanına yakın bir bölgede sahra hastanesi veya İstanbul’da 

yapılan hastanelerden birisinin yapılması gerekir. Böyle 
bir imkan varken ve Türkiye ile ilişkilerimiz bu kadar 

iyiyken, havaalanına yakın bir yerde ihtiyacımız 
olacak yatak sayısı kadar bir hastane 

yapılmalıdır. Bugünlerde bu tip prefabrik 
yapılar çok kolay monte edilir. Toprağın 
üzerine bir beton dökülür, prefabrik 
yapı getirilir ve sadece monte edilerek 
sahra hastanesi hazır hale getirilir. Bu 
tip hastaneleri yapmak ise yaklaşık 
15-20 gün sürmektedir. Tamamlanan 

hastanede hemen sonrasında doktor 
ve hemşire ekibi oluşturulur ve akabinde 

havaalanına inişi gerçekleşen uçaktan inen 
kişilere testler yapılır. Bu sayede ülkemize gelen 

kişilerde herhangi bir hastalık var ise, hemen var 
olan sahra hastanesinde tedavi edilir. Hastane aynı 

zamanda trafikten, şehirden de uzakta olduğundan dolayı daha 
izole olacaktır. Bu şekilde tasarlanması da hastaneye gelen kişilere 
de güven verecektir. Bu sayede ekonomimiz daha da güçlenir. Bu 
sayede uçuşların artırılması ve yavaş bir şekilde açılmamız gerekir. 
Aksi halde bizleri çok zor günler bekliyor.”

“yeni projeler öngörmüyorum”
33 yıldır aktif meslek hayatını sürdüren JUST LTD. Direktörü Aziz Limasollu, acilen bir pandemi hastanesi 
oluşturulması gerektiğini, aksi halde çok zor günlerin bizi beklediğini vurguladı.
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Limasollu: ‘’Pandemi 
sürecini iyi 

değerlendiremezsek, 
açılımı iyi koruyamazsak, 

ülkeye gireni çıkanı kontrol 
edip, düzgün bir planlama 
yapamazsak geleceğimiz 

kararacaktır.’’

‘‘Elektrik sektöründeki işlerinizde mevcut projeleri tamamlamak için uğraş içerisindeyiz. Bunun dışında yeni projeler öngörmüyorum 
çünkü pandemi sürecinin iyi değerlendiremesek düzgün bir planlama yapamazsak geleceğimiz kararacaktır’’
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‘’Sağlık Bakanlığına ekipman alınması için 1,5 Milyon TL 
hibe desteği sağladık’’

Pandemi döneminde ‘’Risk Analizi ve Pandemi ile Mücadelenin’’ 
sağlık ayağında çalışmalar yaptık. 10 Mart’ta vaka çıktığında biz 
yönetim kurulu olarak hemen üyelerimizle toplanarak tedbirler için 
görseller ve tedbirlerin alınması noktasında çalışmalarımıza başladık. 
11 Mart’ta halen açık olan iş yerlerinde ‘’nasıl tedbirler’’ alınmalıdır 
aşamasında çalışmalar yaptık. 
18 Mart’ta Oda yönetim kurulundan karar çıkarıp, üyelerimizle 
Sağlık Bakanlığına ekipman alınması için yaklaşık 1,5 Milyon TL hibe 
desteği sağladık. 
O dönemden sonra kapanma yaşandı ve biz kapalı kaldığımız 
dönemde ‘’iş yerleri açıldığında ne gibi tedbirler alınmalıdır?’’ 
hususunda Ekonomi ve Sağlık Bakanlığı’yla kılavuzlar açıkladık. 
Bakanlıklar da iş yerlerinin açılışında bizim kılavuzlarımızın da 
yardımıyla açılımlar gerçekleştirdiler. Bizim en büyük amacımız 
yerel bulaşın olmamasıydı. Bu kısımda önemli bir yol geldik ve yerli 
vaka sayısında fazla artış görmedik. Şu anda ise yurtdışında vaka 
gelmemesi için hava, kara ve deniz giriş kapılarında ne gibi önlemler 
alınması gerekir noktasında bakanlıklarla çalışıyoruz. 

‘’Hava, Kara ve Deniz girişlerin çalışan personele de 
semptom kontrolü yapılmalıdır’’

Öncellikle Hava, Kara ve Deniz giriş kapılarında bulunan 
personellerin gerekli duyulan kişisel koruyucu ekipman stokunun 
bulunması gerekir. Bunlar Maske, Siper Maskesi, El koruyucusu, 
önlüktür. Aynı zamanda bu kapılarda yer alan personeller, her gelen 
yolcunun pasaportunu aldıktan sonra alkolle yıkadığı zaman bir 
süre sonra el tahriş olacaktır. Eldiven giymek zorunda kalacaktır. 
Bu sefer daha risk oluşacaktır. Çünkü personel eldiven ile her yere 
dokunuyor. Eldiven çıkartıldığında ise bu sefer eldiven takıp çıkarttığı 
sırada bulaşma gerçekleşebilir. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü, el 
yıkanmasını en uygun tedbir olarak belirtmiştir. Çünkü virüs, maske 
takılmadığında tükürük ile veya elimizi virüsün bulaşmış olduğu bir 
yere dokundurduktan sonra geçer. Bu yüzden ellerimizi bir yerlere 
dokundurduğumuz da her seferinde yıkayabilirsek daha uygun 
olacaktır. Yine personelin mesai başlangıç ve bitişlerin, personele 
semptom kontrolü yapılmalıdır. Her gelen kişiye semptom kontrolü 
yapıyoruz fakat bulaşma riski daha yüksek olan personele de 
kontroller yapılmalıdır. Çünkü dışarıdan gelen yolcu ile ilk teması 
kuran kişiler Hava, Kara ve Deniz girişlerin çalışan personeller 
olduğundan dolayı personelin virüse yakalanma riski daha yüksektir. 
Bu yüzden personele de semptom kontrolü yapılmalıdır. 

‘’Dijital takip sistemine geçmemiz gerekmektedir’’

Dijital takip sistemine geçmemiz gerekmektedir. Örneğin bir Rum 
vatandaş PCR testini yaptırdıktan sonra Kuzey bölgesine geçti. 
Hiçbir semptomu olmayan ve PCR testi temiz çıkan Rum, Kuzey 
Kıbrıs’ta markete gidip su aldı, Girne’de yemek yedi ve birkaç 
markette alışveriş yaptı. Bu Rum’un gittiği marketlerin isimlerini 

''İyileştirmeler yapmamız gerekiyor''
Cyprus Quality Assurance Direktörü Emre Olgun ile Hava, Kara ve Deniz giriş kapılarında alınması 
gereken önlemlerini konuştuk. Emre Olgun, ‘’iyileştirmeler yapmamız gerektiğini’’ vurguladı. 

‘‘Özellikle Hava 
ve Deniz giriş 
kapılarında 
havalandırma ve 
filtrelendirme 
yapılmalıdır. Ercan 
Havaalanında Hepa 
Filtre olmadığını 
öğrendik. Maalesef 
Ercan Havaalanında 
mekanik olarak 
havalandırma 
yapılıyor. Bu 
durumda büyük 
risk taşımaktadır. 
Çünkü içerideki 
hava sürekli olarak 
dönmektedir.’’ 
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bilmesi gibi bir durum yoktur. Çünkü rastgele girdi. Bu Rum Güney 
Kıbrıs’a döndüğünde testi pozitif çıktığında, bizim Rum vatandaşın 
nerelere gittiğini, temaslıların kimler olduğunu şu anda göremiyoruz. 
Bu yüzden dünyada ki birçok ülkenin kullandığı ve bizlerin geliştirdiği 
bir uygulamayı kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bu sayede gittiği 
yerlerde GPS ve GSM sayesinde takibi olabilecek. Burada ki önemli 
olan husus ise, KKTC sınırına giren her yabancı kişi, telefonunu 
yanında götürme zorunluluğu olacaktır. Örneğin gelen kişiler, otelde 
ya da kaldığı yerde telefonunu bırakıyor ve dışarıya çıkıyor. Durum 
böyle olunca kişinin daha sonra testinin pozitif çıkması durumunda 
takibi gerçekleştirilmiyor. Mevcut olarak ülkemize günde yaklaşık 
2000 kişi giriş yapıyor. ‘’Karantina otelinde PCR testinin sonucu 
açıklanana kadar da bekleyin’’ deniliyor fakat aynı anda hepsinin 
bir anda tutulması da mümkün olmadığından dolayı virüsün yayılma 
riski artıyor. Bu yüzden uygulamayı telefonda tutulma zorunluluğu 
olmalıdır ve bu sayede takip gerçekleştirilebilir. 

 ‘’Havaalanında ve Limanlarda Hepa Filtre kullanılmalıdır’’

Özellikle Hava ve Deniz giriş kapılarında havalandırma ve 
filtrelendirme yapılmalıdır. Ercan Havaalanında Hepa Filtre 
olmadığını öğrendik. Maalesef Ercan Havaalanında mekanik olarak 
havalandırma yapılıyor. Bu durumda büyük risk taşımaktadır. Çünkü 
içerideki hava sürekli olarak dönmektedir.  Kapılar, pencereler de 
açılmıyor. Bu sefer de içeriye sıcak hava geçiyor ve içerisi sıcak oluyor. 
Klimalar da aynı havayı çevirdiği için de büyük risk taşımaktadır. 
Bu yüzden Ercan Havaalanında ve diğer hava yollarında kesinlikle 
Hep Filtre kullanılmalıdır. Hepa Filtre, virüsleri öldürmede etkin bir 
araçtır. 

‘’Ercan Havaalanında temassız 
check-in yapılmasını öneriyoruz’’

Havaalanlarında sosyal mesafeye uyuluyor, tuvaletlerin 
sıklıkla kullanıldığı için onlar sıklıkla temizleniyor. Bagaj 
arabaları sıklıkla dezenfekte ediliyor fakat temassız check-in 
işlemleri yapılamıyor. Ancak evde Online check-in yapıldığı 
takdirde gidilebiliniyor. Bizlerde Ercan Havaalanında temassız 
check-in yapılmasını öneriyoruz. Çünkü dünyada ki birçok 
havaalanında temassız check-in kullanılıyor. 
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