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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

ARALIK 2020 
 

Oda, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’na yazı gönderdi 
 

1 Aralık 2020 tarihinde; Odamızın, üyelerimizin Girne Paket Postanesi’nde koli ve paketler hakkında yaşamış 
olduğu sorunu değerlendirdiği ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’a göndermiş olduğu yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 
25 Kasım 2020 tarihinde Girne bölgesi üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirmiş olduğumuz Genişletilmiş Meclis 
Toplantısı’nda gündeme getirilen sorunlardan bir tanesi de Girne Paket Postanesi’nin uygun olmayan fiziki 
şartlarda hizmet vermekte olduğudur. Üyelerimizin paylaşmış olduğu bilgilere göre, söz konusu binanın 
yetersizliği nedeniyle koli ve paketler zaman zamanbina dışında tutulmakta ve muayene edilmektedir. Bu 
durum iş insanlarının iş süreçlerinde önemli gecikme ve kayıplarına neden olmaktadır. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak talebimiz; vatandaşlara ve iş insanlarına daha iyi hizmet verebilmesi için Girne 
Otobüz Terminali karşısında olan ve Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’ne devredilen depolardan birinin Girne 
Paket Postanesi’ne verilmesidir. 
Talebimizin olumlu olarak değerlendirileceğine dair var olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar 
dileriz. 
 

KTTO heyeti, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nı ziyaret etti 
 

 
 
 

KTTO heyeti, Arasta Çarşısı’nı ziyaret etti 
 

 
 
 
 

 
 
KTTO heyeti, Çarşı 
ziyaretlerine devam 
etti 
 
 
Oda, Genişletilmiş 
Meclis 
Toplantısı’ndan çıkan 
görüş ve önerileri 
Sağlık Bakanı ve ilgili 
bakan milletvekili 
belediye başkanı ile 
kaymakama iletti 
 
 
KTTO Perşembe 
Sohbetleri toplantısı 
gerçekleştirildi 
 
 
Oda Sağlık 
Bakanlığı’na 
“temassız teslimat” 
hakkında yazı 
gönderdi 
 
 
Yeşil Hat Tüzüğü 
Kapsamında Ara 
Bölge’de Temassız 
Teslim Duyurusu 
sosyal medya 
üzerinden yapıldı 
 
 
Oda, Yeşil Hat 
Tüzüğü kapsamında 
ülkemize gelen 
denetçi ile ilgili Sağlık 
Bakanı’na tekrar yazı 
gönderdi 
 
 
Ticaret Odası, Milli 
Eğitim Bakanlığı’na 
142 adet tablet 
bağışladı 
 
 
Oda, Başbakan ve 
Sağlık Bakanı’na, 
Ekonomi ve Enerji 
Bakanı’na ziyaret 
gerçekleştirdi 

 
1 Aralık 2020 tarihinde yapılan; Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu 
ziyaret etti. Toplantıda, yüksek öğretim için öğrenci 
gelişleri ile "Öğrenci Dostu Ada" projesi konuları 
görüşüldü. 

 

 
1 Aralık 2020 tarihinde yapılan; Üye ziyaretleri 
kapsamında KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili 
Ramazan Gündoğdu beraberindeki heyetle Arasta 
Çarşısı’nı ziyaret etti. Çarşı esnafı ile sektöre ilişkin 
sorunlar ve Ticaret Odası'ndan beklentiler konuşuldu. 
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KTTO heyeti, Mustafa Hacı Ali Ltd.'i ziyaret 
etti 

 
 

1 Aralık 2020 tarihinde; Üye ziyaretleri kapsamında KTTO Başkanı 
Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu beraberindeki 
heyetle Mustafa Hacı Ali Ltd.'yi ziyaret etti. M. Hacı Ali Ltd. 
Direktörleri Okan Hacıali ve Turgut Hacıali ile sektöre ilişkin 
sorunlar ve Ticaret Odası'ndan beklentiler konuşuldu. 
 

KTTO heyeti, Asel Engineering Ltd.'i ziyaret 
etti 
 

 
 

1 Aralık 2020 tarihinde; Üye ziyaretleri kapsamında KTTO Başkanı 
Turgay Deniz, Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu beraberindeki 
heyetle Asel Engineering Ltd.'yi ziyaret etti. Asel Engineering Ltd. 
Direktörleri Atay Ürel ve Taşkın Ürel ile sektöre ilişkin sorunlar ve 
Ticaret Odası'ndan beklentiler konuşuldu. 
 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü görseli 
paylaşıldı 
 

 

 

Oda, Genişletilmiş Meclis Toplantısı’ndan 
çıkan görüş ve önerileri Sağlık Bakanı ve ilgili 
bakan milletvekili belediye başkanı ile 
kaymakama iletti 
 

3 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Genişletilmiş 
Meclis toplantısına katılan üyeler tarafından dile getirilen görüş ve 
öneriler derlenerek, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye gönderildi. Bahse 
konu görüş ve öneriler, toplantıya katılan Bakan, Milletvekilleri, 
Belediye Başkanı ve Kaymakam’a da önyazı ile gönderilmiştir. Yazı 
aşağıdaki gibidir; 
 
İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü’nün Odamıza kayıtlı olan Kozmetik 
İthalatçı üyelerine iletmiş olduğu 24 Kasım 2020 tarihli ve 
İED.0.00-15/2001-20-974 sayılı yazı ile, 1 Mart 2021 tarihine kadar 
sorumlu teknik personel olarak eczacı, kimyager, kimya 
mühendisi, biyolog veya mikrobiyolog istihdam etme zorunluğu 
getirilmiştir.  
Kanaatimizce söz konusu yazıda belirtilen sorumlu teknik 
personel, 23/2001 sayılı Kozmetik Ürünleri Yasası’nın “Üretim Yeri 
Ön İzin Başvurusu” yan başlıklı , 10. Maddesinin, Üretim Yeri ön 
izin başvurusunu düzenlemekle başlayan, 1. fıkrasının A bendinde 
belirtilen üretim yeri ön izin başvurusu kapsamındaki sorumlu 
teknik personeli ifade etmektedir. Yine kanaatimize göre  Aynı 
zamanda, sorumlu teknik personel istihdam etme zorunluluğu, 
ilgili yasanın 10. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmekte olup, 
sorumlu teknik personelin kozmetik ürünü üretimi ve kalitesinden 
sorumlu olduğu  yine ayni maddenin sub-paragrafında yeralan 
“Yukarıdaki (1.) Fıkranın (a) bendinde öngörülen...” şeklinde 
devam eden yazım içeriğinden de  net bir şekilde ortaya 
koyulmaktadır.  Bu vechile yasanın yorumlaması yapılırken yasa 
koyucunun esas niyetinin ve bu maddede yeralan düzenlemesinin 
sadece üretici olan ithalatçıları düzenleme murad edilerek 
yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Kozmetik İthalatçıları ilgili yasanın 12. Maddesine yeralan 
düzenlemeye göre kozmetik ürünlerini ülkemize ithal etmekte, 
depolarında muhafaza etmekte ve piyasaya tedarik etmektedirler. 
Dolayısıyla, kozmetik ürünlerini ülkemize ithal eden ve bu 
ürünlerin üretim süreçlerinden herhangi bir şekilde sorumlu 
olmayan ve hatta istese dahi, son tüketicinin kullanımına hazır, 
ambalajlı mamül olan bu ürünlerin içeriğine hiçbir şekilde 
müdahale etme imkan olmayan ithalatçıların böyle bir 
zorunlulukla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini 
değerlendirmekteyiz.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz, İlaç ve Eczacılık Dairesi 
Müdürlüğü tarafından kozmetik ithalatçılarına imza mukabili tevdi 
olunan ve 1 Mart 2021 tarihine kadar sorumlu teknik personel 
istihdam etme zorunluğu getirilen talep kapsamın,dan üretim yeri 
ön izin başvurusunda bulunmayan, sadece ithalat yapan gerçek 
ve/veya tüzel kişi müesseselerin çıkarılmasıdır. 
Konu personel istihdam edilse dahi, hiçbir şekilde konu ürünlerin 
üretim ve ambalajlama safhasında  hiçbir teması ve/veya 
müdahalesi ve/veya erişimi olma imkanı olamayacak ve/veya 
olmayacaktır. Sözkonusu talep konu şirketlere ek maliyet 
yaratmaktan öteye gidemeyecek sembolik bir istihdam ve/veya - 
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KTTO Perşembe Sohbetleri görseli paylaşıldı 

 

 
 

4 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Perşembe 
Sohbetleri'nin 10 Aralık Perşembe günü saat 17:00'da konuğu 
Derviş Kemal Deniz olacak. Pandemi sürecinde ekonomideki 
etkiler ve alınabilir önlemler konuşulacak. 
 

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet 
Misyonu Koordinatörü ve Siyasi İşler 
Görevlisi, Odayı ziyaret etti 
 

 
 

4 Aralık 2020 tarihinde; BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs İyi Niyet 
Misyonu Koordinatörü Sergiy Illarionov ile Siyasi İşler Görevlisi 
Arnaud Amouroux, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret ederek Oda 
Başkanı Turgay Deniz ve heyetiyle görüştü. Başkan Vekili Ramazan 
Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven'in de 
eşlik ettiği görüşmede ülkedeki ekonomik konular değerlendirildi. 
 

Oda, Genişletilmiş Meclis Toplantısı’ndan 
çıkan görüş ve önerileri, Turizm ve Çevre 
Bakanı’na, ilgili bakan ve milletvekillerine 
iletti 
 

4 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 57. Çalışma 
Dönemi Genişletilmiş Meclis Toplantısı’nda Oda üyelerinden almış 
olduğu görüş ve önerileri derleyerek hazırladığı yazıyı, Turizm ve 
Çevre Bakanı Kutlu Evren’e ve ilgili bakan ve milletvekillerine iletti. 
Gönderilen yazı aşağıdaki gibidir; 
 

 

gider ve/veya külfet olmaktan öteye gidemeyecektir. Keza  yasada 
konu edilen maddede, konu personelin sorumluluk sahasının 
sadece “Sorumlu teknik personel kozmetik ürünü üretimi ve 
kalitesinden sorumludur.” şeklinde düzenlemesi hasebi ile 
ithalatçı firmada hiçbir etkisi ve/veya dahli ve/veya görevi 
olamayacağı hususu da aşikardır. 
Yukarıda zikrolunanlar ışığında konu yazı ve/veya talepte gerekli 
düzeltmenin ivedilikle yapılmasını rica eder, çalışmalarınızda 
başarılar dilerim. 
 

Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi 
kuruluşuna ilişkin basın açıklaması yapıldı 

 
KIBRIS TÜRK KARMA İSTİŞARE KOMİTESİ KURULDU 

 
İŞ DÜNYASI ÖRGÜTLERİ VE SENDİKALAR, ÜLKE SORUNLARI KONUSUNDA 

BİRLİKTE ÇALIŞACAK 
 

4 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk iş dünyası örgütleri ile 
çalışanların örgütlerini biraraya getiren Kıbrıs Türk Karma İstişare 
Komitesi kuruldu. Ekonomik bazlı iş örgütleri ile çalışanların 
örgütlendiği sendikaları biraraya getiren Karma İstişare Komitesi, 
sürdürülebilir çalışma hayatının tesis edilebilmesi ve ülke 
sorunlarını kapsayıcı bir anlaşıyla ele alarak sorunlara çözüm 
üretilmesi için çalışacak. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk 
Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk 
Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Devrimci 
İşçi Sendikaları Federasyonu, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, 
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası ve Kamu Görevlileri 
Sendikası tarafından oluşturulan komitede, katılımcı örgütlerin 
başkanları yer alıyor. Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi’ni 
oluşturmak amacıyla bir süreden beri biraraya gelen örgüt 
başkanları, komitenin amaçlarını şu şekilde belirledi:   
1. Kıbrıs Türk-KİK, KKTC’de faaliyet gösteren ekonomik bazlı iş 
örgütleri ile çalışanların örgütleri olarak sendikalar arasındaki 
ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. 
2. Kıbrıs Türk-KİK, Kıbrıs Türk halkının karşı karşıya bulunduğu 
sorunları ele almak, farklı kesimlerin görüşlerini yakınlaştırmak ve 
ortak çözüm yolları üretmek amacındadır. 
3. Kıbrıs Türk-KİK, başta Türkiye Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs ve 
Avrupa Birliği olmak üzere, farklı ülkelerdeki ve/veya uluslararası 
kurumlardaki muhatapları ile ilişkiler kurarak bu ilişkilerin karşılıklı 
olarak geliştirilmesi için çalışacaktır. “Çalışma prensiplerini” kabul 
ederek oluşumunu gerçekleştiren Kıbrıs Türk Karma İstişare 
Komitesi, ortak gündemini belirlemek amaçlı toplantılarına devam 
ediyor. Komite, kararlarını oybirliği ile alacak ve kamuoyuna 
açıklamalar belirlenecek sözcü veya sözcüler aracılığıyla yapılacak. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur... 
    
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI, KIBRIS 
TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI, KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER 
BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ, KIBRIS TÜRK İNŞAAT 
MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ, DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI 
FEDERASYONU, HÜR İŞÇİ SENDİKALARI FEDERASYONU, KIBRIS 
TÜRK AMME MEMURLARI SENDİKASI, KIBRIS TÜRK KAMU 
GÖREVLİLERİ SENDİKASI 
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Öncelikle, 25 Kasım 2020 tarihinde The Arkın Colony Hotel’de 
gerçekleştirilen Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Çalışma Dönemi 9. 
Meclis Toplantısı’na davetimiz üzerine katılımınızdan duyduğumuz 
memnuniyeti belirtmek isterim. Malumunuz olduğu üzere Meclis 
Toplantısı’na katılan üyelerimiz yaşanmakta olan sıkıntıları dile 
getirmiş ve sorunların çözümü yönünde talepte bulunmuşlardır. 
Çalışmalarınızda daha kolay istifade edebilmeniz için sizlerin de 
katılımıyla gerçekleşen bu bahse konu toplantıda Üyelerimiz 
tarafından dile getirilen görüş ve önerilerin derlendiği özet bilgi 
notu ilişikte bilgilerinize sunulmaktadır. 
 
1.Hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması ve siyasi istikrarın 
sağlanması  
2.Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın yürürlüğe girmesi 
3.Telekomda özelleştirme, fiber optik altyapısında iyileşme ve 
dijitalleşmenin sağlanması 
4.Siyasi iradenin gösterilmesi ve ülkenin ekonomik hayatını 
olumsuz etkileyen kararların alınmasının engellenmesi. Örneğin, 
DAÜ Senatosu’nun uzaktan eğitim hususunda almış olduğu karar 
gibi  
5.Girne paket postanesinde yaşanan sorunların giderilmesi için 
yeni liman girişinde bir bina veya Girne Belediyesi’nin boşalan 
binalarından birinin bu amaçla kullanılmasının sağlanması 
6.Talep daralması ekonomik olarak önemli kayıplara neden 
olmaktadır. Turizm ve öğrenci sayılarındaki gelişmeler , Güney’den 
kapıların kapalı olması ve döviz krizinin yarattığı reel gelirlerin 
düşmesi bağlı talep düşüşünün, pandemiye rağmen, işletmeler ve 
vatandaş üzerindeki etkisini hafifletmek ve bu sürecin en az 
kayıpla geçerilmesi için çalışmalar yapılması ve politikalar 
üretilmesi   
7.Politika yapıcı mekanizmanın yeni hükümetin kurulmasını 
beklemeden çalışmasının sağlanması 
8.Özel sektör ve devletin oluşturduğu Ekonomik Kurul’un 
çalışması, sağlık ve ekonomik tedbirlerin dikkate alınarak, 
turistlerin belli destinasyonlardan Ada’ya nasıl getirileceğinin 
belirlenmesi ve eğitim ile ilgili düzenlemelerin yapılması 
9.Covid-19 oranının yüksek olmamasının avatajının, turizm ve 
yüksek öğretimde kullanılmasının sağlanması 
10.Turizm sektöründe 2021 yılının da kaybedilmesinden endişe 
duyulmaktadır. Uçak sayısının azlığı, kendimize ait hava yolumuzun 
olmaması, 2021yılına ne kadar hazır olduğumuz, charter uçuşların 
ne olacağı, 2021 yılı için yapılan anlaşmaların durumu ve 3. 
Ülkelerden turist getirebilme konularında öngörülebilirliğin 
sağlanması, plan ve programların yapılması 
11.Merkezi online gümrük sistemi kurulması 
12.Dünya’nın hizmet ihraç etmeyen tek adası durumundayız. 
Özellikle dijitalleşme de dikkate alınarak, bunun sağlanması için 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu bağlamda dövizdeki gelişmelerin de  
fırsata çevrilmesinin sağlanması 
13.Özel sektörün K.K.T.C.’de üvey evlat muamelesi görmemesi ve 
bu durumun devam etmemesinin sağlanması 
14.Turizme bağlı bir bölge olduğumuzdan, turistin olmaması ve 
kiraların yüksek olması önemli bir sorun oluşturuyor.  Ada’ya turist 
gelişinin sağlıklı bir şekilde sağlanması 
15.Kiralarda kur sabitleme veya TL’ye çevirmenin teşvik edilmesi 
gibi düzenlemelerin yapılması 

 

16.Ada’ya öğrenci  gelişi sağlıklı bir şekilde sağlanması 
17.Adalet mekanizmasının bozulması ve Mahkemelerde alacak-
verecek davalarının tıkanması önemli bir sorun. Bu sorunların 
giderilmesinin sağlanması 
18.Köklü reformlar yapılması, kamunun küçültülmesi, devletin 
görevinin istekleri hayata geçirmekten ziyade, yasa ve yönetim 
yapmak olması 
19.GAÜ’den alınan Girne’deki  hastanesinin acilen bitirilmesi 
20.Kriz sürecinde ürünümüz değişmiştir. Sektörel olarak bu 
ürünlerin kamu ile birlikte tanımlanması gerekir. Turizmde, 
inşaatta vs ne olduğunun belirlenmesi, ulaşım sorununun 
çözülmesinin ardından neyi nasıl satacağımızın tanımlanması ve 
Covid-free ülke olarak bu durumun pazarlanmasının sağlanması 
21.Değer tarafının nasıl geliştirileceği çok önemlidir. Değer 
tarafının gelişiminde adamızı güvenli bir ada yapma ve 
markalaşma anlamında gerekli planlamanın yapılması 
 

5 Aralık Kadın Hakları Günü görseli paylaşıldı 
 

 
 

Hamit Alkan Bedel’in vefatı için başsağlığı 
görseli paylaşıldı 
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KTTO heyeti, Gümrük Dairesi Müdürü’nü 
ziyaret etti 
 

 
 
7 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki heyet, Gümrük Dairesi Müdürü Mustafa 
Deveci’yi ziyaret etti. 
 

KTTO heyeti, EMO’yu ziyaret etti 
 

 
 

7 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Başkan Vekili Aziz Limasollu ve beraberindeki heyet, Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkanı Ali Murat Cellatoğlu’nu ziyaret etti. 
 

Kozmetik Komitesi toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 

7 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kozmetik Sektörü 
Komite Başkanı Nilay Nizam Paralik başkanlığında, Sağlık Bakanlığı 
ile istişare edilen Kozmetik Ürünleri Yasası konusu hakkında 
değerlendirme yapıldı. 

 

Oda YK Üyesi Ali Şah, Kanal T’ye program 
konuğu oldu 
 

 
 

10 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Ali Şah, Odanın hükümetten ve ekonomiden beklentilerine 
ilişkin Kanal T’ye değerlendirmelerde bulundu. 
Ticaret Odası’nın çarşı ziyaretleri yaparak esnafla birebir 
görüşmeye başladığını dile getiren Şah, her sektörün kendi 
sorunlarını ayrı ayrı dinlediklerini ve çözüm bulmaya çalıştıklarını 
belirtti.  
Odanın, artan dükkan kiraları, değişen döviz kuru ve buna bağlı 
olarak antrepoda biriken ürünlerin hangi kurdan çekilmesi 
gerektiği, KDV’de bir takım iyileştirmeler yapılmasıyla piyasaya 
ucuzluk sağlanması gibi çok sayıda çeşitli çalışmalar yaptığını ve 
ilgili bakanlara yazılar hazırlandığını kaydeden Şah, Odanın kurulan 
hükümetten en büyük beklentisinin bu noktalarda destek 
sağlaması olacağını söyledi. 
Ayrıca Şah, Odanın çevre konularıyla ilgili yaptığı çalışmalara ilişkin 
bilgi verdi. 
 

Perşembe Sohbetleri Toplantısı gerçekleştirildi 
 

 
 
10 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Perşembe 
Sohbetleri toplantısı gerçekleştirildi. 
Derviş Kemal Deniz’in konuk olduğu toplantıda, pandemi 
sürecinde ekonomideki etkiler ve alınabilir önlemler 
değerlendirildi. 
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İnsan Hakları Günü ile ilgili görsel paylaşıldı 
 

 
 

Bağımsız milletvekilleri Oda Başkanını ziyaret 
etti 
 

 
 

11 Aralık 2020 tarihinde; Bağımsız milletvekilleri Hasan Topal, 
Mesut Genç ve Hasan Büyükoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz’i ziyaret etti. 
 

Oda Sağlık Bakanlığı’na “temassız teslimat” 
hakkında yazı gönderdi 

 

11 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Sağlık 
Bakanı Ali Pilli’ye gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir; 
 
45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı 
Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda 
Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında ticaret yapan kişiler de dahil 
olmak üzere 15 Aralık 2020 tarihinden 25 Aralık 2020 tarihine 
kadar (her iki tarih dahil) Güney Kıbrıs’a geçişler durdurulmuştur. 
Malumunuz üzere YHT üzerinden Güney Kıbrıs’a düzenli ihracat 
yapan firmalarımız bulunmaktadır. Bu durum sevkiyatlarını 
yapmaya hazırlanan ve alıcılara karşı yükümlülüğü bulunan 
işletmelerimizi zor durumda bırakmıştır. Ayrıca ihracatın devamı, 
salgının yarattığı kötü ekonomik koşullarda ihracat yapan 
işletmelerimiz için bir can suyu gibi hayati önem arz etmektedir. 
Hatırlanacağı üzere, Güney Kıbrıs ile geçişlerin olmadığı Mayıs ve 
Haziran aylarında ihracatın devamını sağlamak amacıyla gerekli 
tüm tedbirlerin alınarak randevu usulü ara bölgede “temassız 
teslimat” ile sevkiyatların gerçekleştirilmesine imkan verilmiş ve 
bu teslimatı yapan kişilere de karantina muafiyeti sağlanmıştır. 
 
Bu bağlamda Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak talebimiz, daha önce 
başarılı bir şekilde uygulandığı şekliyle, ivedi olarak da ara bölgede 
“temassız teslimat” uygulamasına tarafınızdan izin verilmesidir. 
 
Talebimizin olumlu değerlendirileceğine dair var olan inancımızı 
belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

 

Yeşil Hat Tüzüğü Kapsamında Ara Bölge’de 
Temassız Teslim Duyurusu sosyal medya 
üzerinden yapıldı 
 

15 Aralık 2020 tarihinde; 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 
kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 
alınan kararlar doğrultusunda 25 Aralık 2020 tarihine kadar Güney 
Kıbrıs’a geçişler durdurulmuştur ancak Yeşil Hat Tüzüğü 
kapsamında temassız ticaret yapanlar muaf tutulmuştur. Bu 
çerçevede ara bölgede temassız teslim için başvurular aşağıdaki 
usul ve esaslarda gerçekleştirilecek: 
– Randevu sistemi uygulanacak. 
– En az bir (1) gün sonrası için başvuru kabul edilecek. 
– Başvuru sahibi tarafından sevkiyatın hangi kara kapısından 
yapılacağı ve sevkiyat günü ve saati bilgisini içerek sevkiyatın ara 
bölgede temassız bir şekilde gerçekleştirileceğine yönelik imzalı 
taahhütname sunulacak. 
Ayrıca, Odamız bu sevkiyatı gerçekleştirecek kişilere yönelik olarak 
1 (bir) ay geçerliliği olacak bir yazı da düzenleyecektir. 
  

DPÖ Müsteşarı ziyaret edildi 
 

 
 

11 Kasım 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan 
Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Şah, 
Ali Başman ve Yusuf Acemoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesinde KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile 
test sürüşü yaptı. 
 

Ostim Teknik Üniversitesi, Ankara 
Temsilciliğini ziyaret etti 
 

 
 

11 Kasım 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan 
Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ali Şah, 
Ali Başman ve Yusuf Acemoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi 
bünyesinde KKTC’nin ilk yerli otomobili GÜNSEL’in ilk modeli B9 ile 
test sürüşü yaptı. 
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Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu 
oldu 

 

17 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, BRT’nin programına katılarak, pandemi dolayısıyla 
ekonomiye yansımaları ve yapılması gerekenleri konuştu. 
Özel sektörün mevcut tablosuna ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Deniz, ortalama olarak %30 küçülme olduğunu söyledi ve 
yeni hükümetin de göreve gelmesiyle daralan ekonominin 
canlandırılması için çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etti.  
Deniz bu noktada, toplumun tüm kesimlerini temsil etmek ve 
toplumsal sorunları değerlendirmek amacıyla Kıbrıs Türk Karma 
İstişare Komitesi’nin oluşturulduğunu hatırlatarak, hükümete 
verilecek komite önerilerinin siyasi kaygı duyulmadan 
değerlendirilmesini beklediklerini söyledi. Kıbrıs Türk Karma 
İstişare Komitesi olarak Başbakana ziyaret gerçekleştireceğini 
söyleyen Deniz, çalışmaların siyasi iradeye baktığını ifade etti. 
Zorunlu olmadıktan sonra bürokratların değiştirilmemesi 
gerektiğine değinen Deniz, aynı öneri çalışmalarını tekrardan 
başka bürokratla çalışmanın, süreci aktarmanın zaman kaybı 
yarattığına işaret etti.  
Turizm noktasında bir an önce çalışmalar yapılması gerektiğini 
ifade eden Deniz, Rum Yönetimi’ni çalışmalarını örnek göstererek, 
Covid-19 aşısı yaptıran kişilerin 1 Mart tarihinden itibaren test 
veya karantina koşulu gözetilmeksizin Güney Kıbrıs’a kabul 
edileceğine dair şimdiden duyuru yapıldığını belirterek, benzer 
çalışmaları ülkemizde de görmek istediğini ifade etti. 
Öte yandan Deniz, “Öğrenci Dostu Ada” projesinin önemine 
değinerek her bir öğrencinin de turizm elçisi, yatırım elçisi olarak 
görülmesi gerektiğini vurguladı. 
 

Türkiye - Etiyopya Dostluk Platformu, Ankara 
Temsilciliğini ziyaret etti 
 

 
 

17 Aralık 2020 tarihinde; Türkiye-Etiyopya Dostluk Platformu 
Başkanı Oğuz Atalay, KTTO Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. 
Etiyopya ile KKTC arasında ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin 
geliştirilmesine yönelik iş birliği projeleri için görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

 

Oda, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ülkemize 
gelen denetçi ile ilgili Sağlık Bakanı’na tekrar 
yazı gönderdi 

 

17 Aralık 2020 tarihinde; Odamız, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında 
ülkemizde üretilen patateslerin denetlenmesi için Avrupa 
Komisyonu tarafından görevlendirilen denetçinin karantina 
koşullarının değerlendirilmesi üzerine Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye 
tekrar göndermiş olduğu yazı aşağıdaki gibidir; 
 
Odamız tarafından gönderilen 30.11.2020 tarihli KTTO-18-2020-
11-0030 sayılı yazımızda, Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında 
patates ticaretinin yapılabilmesi için Avrupa Komisyonu tarafından 
görevlendirilen uzman tarafından denetim yapılmasının gerekliliği 
ortaya konmuş ve bu bağlamda ilgili yazıda belli koşullara 
uyulması şartıyla ekte pasaport kopyası bulunan uzmanın ülkeye 
girişinde karantinadan muaf tutulması talep edilmişti. 
 
AB Komisyonundan tarafımıza iletilen son bilgiye göre konu 
denetimin 15 Ocak 2020’de başlaması ve 25 Ocak tarihine kadar 
devam etmesi tasarlanmaktadır. Bu dönemde ortaya çıkabilecek 
satış talebine göre ise bu süre uzatılabilecek. Anımsanacağı üzere 
bir önceki yazımızda ilgili uzmanın KKTC’de konaklaması 
öngörülmüştü. Ancak AB Komisyonundan aktarılanlara göre söz 
konusu kalış koşulları değişmek durumunda kalacak. Buna göre 
uzmanın katı kurallara tabi olarak Güney Kıbrıs’ta bir otelde 
konaklaması ve günü birlik olarak KKTC’ye geçmesi 
planlanmaktadır. Şöyle ki; 
- AB Komisyonu uzmana özel bir görevlendirme yazısı verecek 
- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uzmana Güney Kıbrıs’a geçiş için özel 
izin verecek 
- Uzman son 3 gün içerisindeyapılmış negatif PCR test sonucunu 
ibraz ederek Güney Kıbrıs’a giriş yapacak 
- Uzmana Güney Kıbrıs’a girişinde bir test daha uygulanacakve 
kaldığı süre boyunca da 3 günde 1 PCR test yapılacak 
- Uzman Güney Kıbrıs’takalacağı otelden dışarı sadece denetim 
görevi için çıkabilecek 
- Uzman AB Destek Ofisi (EUPSO) tarafından oteldenmisyon 
aracıyla alınarak KKTC’ye getirilecek 
- EUPSO’nun KKTC’deki yerel destek birimi tarafından uzman kara 
kapısına geri bırakılacak. EUPSO misyon aracı da uzmanı kara 
kapısından alıp otele geri bırakacak. Bu transfer işlemi uzmanın 
görevi boyunca günübirlik devam edecek 
- Uzman görevi boyunca maske takıp, sosyal mesafe kuralına 
uyacak. 
İzah edilen koşullar altında uzmanın KKTC’ye girişinde 
karantinadan muaf tutulmasını yeniden talep etmekteyiz. Salgının 
sebep olduğu kötü ekonomik şartlar altında patates ihracatının 
önünü açacak bu önemli faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için 
konunun tarafınızdan değerlendirilmesi ricasıyla bilgilerinize 
sunulur. 
Görüş ve önerimizin olumlu değerlendirileceğine dair var olan 
inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
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Girne Çarşı esnafı ile toplantı yapıldı 
 

 
 

21 Aralık 2020 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekil 
Ramazan Gündoğdu ve Başkan Vekili Aziz Limasollu beraberindeki 
heyetle, Girne Çarşı esnafı ile bir araya geldi. Sektöre ilişkin 
sorunlar ve beklentiler değerlendirildi. 
 

Ticaret Odası 142 tablet bağışladı 
 

 
 

22 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Milli Eğitim ve 
Kültür Bakanlığı’na 142 adet tablet bağışladı. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki 
heyet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu ziyaret etti. 
Heyet, Bakan Amcaoğlu’na, öğrencilerin kullanabileceği 142 adet 
tablet verdi. 
Bakan Amcaoğlu, KTTO ve benzer kurumların önemine ve değerine 
dikkat çektiği kısa konuşmasında, tablet bağışına teşekkür etti. 
KTTO’nın iktisadi hayatın bel kemiği olduğuna da vurgu yapan 
Bakan Amcaoğlu, Ocak ayında okulların fiber optik altyapısının 
tamamlanmasını hedeflediklerini de hatırlattı.  
 

“Cesur kararınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim” 
KTTO Başkanı Turgay Deniz de eğitim ve sağlık alanındaki 
çalışmaların önemine dikkat çektiği konuşmasında, Bakan -  

 

 

Amcaoğlu’nun Maliye Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlattı ve şunları 
söyledi: 
 

 “… Öğrencilerin uzaktan eğitim sırasında tablet ve bilgisayarlara 
daha kolay ve daha makul fiyatlarla ulaşabilmesi için sizlerden 
stopaj ve KDV indirimi talep etmiştik. Bunu memnuniyetle 
karşıladınız ve en kısa sürede de bunu yürürlüğe koydunuz. 
Dolayısıyla Kıbrıs Türk toplumu adına sizi bu cesur kararınızdan 
dolayı da ayrıca teşekkür ederim.” 
KTTO olarak katkılarının olması maksadıyla, “Bir tablet, bir çocuk, 
güvenli bir gelecek” kampanyası başlattıklarını belirten Deniz, bu 
kampanya sonucunda 142 adet tablet alımı gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Deniz, “bugün, bu 142 tableti size takdim etmek için 
burada bulunuyoruz” dedi. 
Deniz, mesleki eğitimin önemine de dikkat çekti ve şunları ekledi: 
“Hizmetler ülkesi olan adamızda mesleki eğitim bir o kadar daha 
önem kazanmıştır. Bunu da yaşadığımız süreçte gördük. Özellikle 
yabancı işçiye bağımlı olduğumuz konularda hep eğitimli işgücüne 
ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz bugün gerçi 
üniversiteler adası olmuştur. Bunun yararları tartışılmaz. Ancak 
tüm bireylerin de üniversite mezunu olmaları gerekir diye bir şart 
olmaması lazım. Mesleki eğitimin özendirilmesi, teşviklendirilmesi 
lazım. İş dünyamızın ihtiyaç duyduğu ara elemanların yetiştirilmesi 
lazım. Bu konuda KTTO’nun Türkiye’deki muadili Odalar ve 
Borsalar Birliği ile yaptığı görüşmelerde, Milli Eğitim Bakanlığı ile 
anlaşma sonucunda, bir mesleki eğitim okulunun yapılması da 
gündemimizdedir. Bu okulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
yapacaktır. İnşallah bu projemizi sizin bakanlığınız döneminde 
gerçekleştiririz.” 
 

KTTO, 57'nci Çalışma Dönemi 10. Meclis 
Toplantısı’nı gerçekleştirildi 
 

 
 

23 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası 57. Çalışma 
Dönemi 10. Meclis Toplantısı'nı Covid-19 önlemleri çerçevesinde 
çevrimiçi bağlantı ile gerçekleştirdi. 
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Oda Başkanı Turgay Deniz, Genç Tv’nin konuğu 
oldu 
 

24 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Genç Tv’nin programına katılarak, ekonomik kaygıları ve 
sağlıkta yapılması gerekenleri dile getidi. 
Sağlık Bakanlığı’nın “21 gün kapanma” söylemlerine ilişkin gerek 
Güney Kıbrıs gerekse Türkiye’ye göre daha iyi noktada olduğumuzu 
belirten Deniz, Sağlık Bakanlığı’ndan öncelikli olarak pandemi 
hastanesine doktor ve hemşire alımı yapılarak hizmete gireceğini 
bildirmesini istediğini belirtti. Yalnızca gerekli tedbirlerin 
alınmasıyla bu salgınla yaşamayı başarmalıyız diyen Deniz, şöyle 
devam etti: 
“Açılımın yapıldığı ilk tarih olan 4 Mayıs’tan itaberen, Odamız ve 
Ekonomik Örgütler Platformu sürekli olarak salgınla mücadelede 
denetimin şart olduğunu ortaya koymuştur. Ve biz ilk günden cezai 
tedbirlerin de getirilmesinin savunmuştuk. Biliyorsunuz ki 
pandemiden ekonomik olarak en çok etkilenen iş dünyası ve 
çalışan emekçiler olmuştur. Hatırlarsanız 1500 TL maaş desteği 
öngörülmüştür ve bu ödemelerin yapılmadığı noktasında duyumlar 
alıyoruz. Kapanmanın öncesinde bizim acil yapmamız gereken yeni 
bir ekonomi paketinin oluşturulmasıdır. İşletmelerin devamlılığı ve 
istihdamın sürekliliği açısından 800 milyonluk aktarılacak kaynağı 
kamu maliyesi imkanları dahilinde özel sektöre ve çalışanlarına 
kaynaklar yaratabilir.” 
Yeni hükümetten kısa ve orta vadeli yapılması beklentileri dile 
getiren Deniz, “2021 yılı bütçesinin bir an önce onaylanıp 
Meclisten geçmesini, piyasanın ucuzlatılması yönünde temel 
tüketim maddelerindeki fon yükünün kaldırılması, kdv oranlarının 
azaltılması ve en önemlisi de dış talebin canlandırılması yönünde 
çalışmalar yapılmasını bekliyoruz” dedi. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Diyalog Tv’nin 
konuğu oldu 
 

24 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Diyalog Tv’nin programına katılarak, Türkiye’den gelen 800 
milyon Tl’lik desteğin iş dünyasına yansıması hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. Deniz, “Lokomotif sektörlerimiz olan 
turzim ve yükseköğretimden yaklaşık 12 milyar TL kazanç 
sağlayamadık. Pandemi sürecinin başından beri tüm ekonomistler 
dıştan kaynak bulamadığımız sürece çok büyük ekonomik sıkıntılar 
çekeceğimizi söylemişti. Türkiye’den gelen destek ‘can suyu’ 
olacaktır. Kurulan hükümetimizin kısa bir ömrü vardır, bizler bunu 
biliyoruz ve bu nedenle yapısal reformların gerçekleşmesi ihtimal 
değildir. Ancak bizim ekonomimizi nasıl sürdürebileceğimiz 
konusunda tüm bakanlıkların çalışma içerisine girmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Kaybedecek hiç zamanımız yoktur. Ekonomik çark 
dönmeye başlamalıdır” dedi. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, BRT’nin konuğu 
oldu 
 

24 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, BRT’nin “45+” programına katılarak, yerel kapanmaya - 

 

yönelik değerlendirmelerde bulundu. Güvenliği ve denetimi 
artırarak ekonomik çarkların da dönebilmesi için cesaretle adımlar 
atılması gerektiğini belirten Deniz, “Bugün pandeminin geçici 
olduğuna inanmaktayız. Ve iş dünyası kendine dayanma güçleriyle 
birikimleriyle bu süreci sürdürmeye çalışıyor. Bugün yaşadığımız 
ekonomik durgunluk pandemi sebebiyle yaşanıyor olmasaydı belki 
de mevcut işletmelerin yarısı ticari faaliyetlerine son verip 
risklerinden kurtulma yoluna gidecekti” dedi. Güney Kıbrıs’ın 
günde 40-60 sefer yapmaya devam ettiğini, 1 Mart’tan itibaren aşı 
olan herkesin Güney Kıbrıs’a giriş yapabileceğini ifade eden 
kampanyaların yapıldığını söyleyen Deniz, bu çalışmaların ülke 
turizmine avantaj yarattığını ve kendi ülkemizde de böyle 
çalışmalar yapılmasını beklediklerini belirtti. Ülke piyasasının 
daraldığını, işletmelerin yaklaşık yüzde 40 kayıp yaşadığını ifade 
eden Deniz, iş dünyasının yalnız pandemi değil aynı zamanda döviz 
kriziyle de karşı karşıya kaldığını vurguladı. Ticaret Odası olarak 
sektörlerle birebir görüşüldüğünü ve sıkıntılarının tespit edildiğini 
aktaran Deniz, tüm sorunların 12 madde altında çalışıldığını ve 
hükümetle paylaşılacağını kaydetti. Hellimin tescili konusuna da 
değinen Deniz, hükümetin tüm paydaşlarıyla birlikte bu noktada 
çalışmalar yapması gerektiğinin de altını çizdi. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Sağlık Bakanı’nı 
ziyaret etti 
 

 
 

24 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Ali Pilli'yi ziyaret etti. 
Görüşmede, kozmetik ithalatçılarının sorunları konuşuldu. 
 

Oda Başkanı Turgay Deniz, Diyalog Tv’nin 
konuğu oldu 

 

25 Aralık 2020 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Diyalog Tv’nin programına katılarak, Türkiye’den gelecek 
800 Milyon TL’lik desteğin ekonomiye etkilerini değerlendirdi. 
Pandemiye yönelik ekonomi önerilerine ilişkin Deniz, piyasada 
eksilen paranın hükümet tarafından enjekte edilmesi gerektiğini 
söyledi. Deniz; turizm, yükseköğrenim, inşaat ve Güney Kıbrıs ile 
olan ticareti kaybetmemizin karşılığında ekonominin sadece 
kamunun piyasada yapmış olduğu harcamalar sayesinde ayakta 
durduğunu belirtti. Deniz, devletin sosyal devlet anlayışı 
çerçevesinde önce en ihtiyaçlı olan kişilere yardım etmesi 
gerektiğini, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini 
vurguladı. 
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KTTO heyeti, Başbakana nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi 
 

 
26 Aralık 2020 tarihinde; KTTO Genel Başkanı Turgay Deniz, başkan 
vekilleri Ramazan Gündoğdu, Aziz Limasollu ve beraberindeki 
heyetle, Başbakan Ersan Sener'e nezaket ziyaretinde bulundu. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu, yüz yüze eğitim 
konusunda basın açıklaması yaptı 
 

26 Aralık 2020 tarihinde; Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, 
geçtiğimiz gün (24 Aralık 2020) yaptığı bir açıklama ile Bulaşıcı 
Hastalıklar Üst Kurulu ile yaptıkları değerlendirme sonrasında, 
Şubat ayında, üniversitelerimizde yüzyüze eğitime geçilmesinde bir 
sakınca olmayacağını tesbit ettiklerini duyurmuştur.  
Sağlık Bakanlığı’nın servis sektöründe çalışanlara PCR testi 
yapılmasını zorunlu kılması sonrasında yapılan binlerce test ise, 
Kuzey Kıbrıs’taki Covid-19 salgının ürkütücü boyutlarda olmadığını, 
ortaya çıkan vakaların gerek denetim sistemindeki boşluklardan, 
gerekse yurttaşların önlemlere uymak konusundaki tutumundan 
kaynaklandığını bir kez daha göstermiştir. 
Bu değerlendirme ve sonuçlar, ülkemizin başlıca sorunlarından biri 
olan salgın ortamında kaybedilen dış talebi az da olsa 
canlandırmak için gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yapmak 
için ortamın uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Bir süreden beri 
üzerinde durulan üniversite öğrencilerinin adaya getirilmesi, 
başarabileceğimiz önemli bir görev olarak ortaya çıkmış 
olmaktadır. 
Sayın Bakan’ın açıklamasında de belirtildiği gibi “Ülkeye girişte 
karantina uygulanması şartıyla Şubat ayı itibarı ile 2. dönem 
yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı 
konusunda fikir birliğine varıldığına” göre bu konudaki operasyonel 
planlama ve uygulama çalışmalarının en erken zamanda 
başlatılması gerekmektedir. Zaman kaybetmeye tahammülümüz 
yoktur. Boşa harcanacak her saat, Sayın Bakan’ın ifade ettiği 
şekilde “ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçilmesi” hedefine 
ulaşamamızı engelleyecek kadar önemlidir.  
Ekonomik Örgütler Platforumu, gerek istihdamın korunması, 
gerekse işletmelerimizin yollarına devam edebilmesi bakımından 
büyük önem arz eden bu hususta gerekli önlemlerin alınmasını 
talep ederken, bu konudaki çalışmalara tam kapasite ile katılmaya 
ve gerekli katkıları koymaya hazır olduğunu ilgililer ve kamuoyu ile 
paylaşmayı bir görev saymaktadır. 

 

KTTO heyeti, Ekonomi ve Enerji Bakanına 
nezaket ziyareti gerçekleştirdi 
 

 
 

29 Aralık 2020 tarihinde; Üye ziyaretleri kapsamında KTTO Başkanı 
Turgay Deniz, Başkan Vekili Aziz Limasollu beraberindeki heyetle 
Erdener Market’i ziyaret etti. Erdener Market Direktörü Aytekin 
Mollabbas Erdener ile sektöre ilişkin sorunlar ve Ticaret 
Odası'ndan beklentiler konuşuldu. 
 

Yeni yıl görseli paylaşıldı 
 

 


