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Kara kapılarından geçişlerin kolaylaştırılması ile ilgili basın açıklaması yapıldı 

 

2 Eylül 2019 tarihinde; 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bir süreden beridir kara girişi kapılarından KKTC’ye geçişlerin kolaylaştırılması ile 
ilgili çalışmalar sürdürmektedir. Bu kapsamda hazırlanan rapor ve öneriler, 28 Ağustos Çarşamba günü ziyaret 
edilen Başbakan Sayın Ersin Tatar’a iletilmiştir. 
KTTO’nun yaptığı çalışmalara göre, KKTC’ye kara kapılarını kullanarak giriş yapanların sayısında son bir yıl 
içerisinde ciddi bir yükselme meydana gelmiştir. 2017 yılında kara kapıları kullanılarak KKTC vatandaşları 
haricinde toplam 2,592,114 geçiş yapılmışken bu sayı 2018 yılında 3.5 milyona ulaşmıştır. 2019 yılının ilk altı 
ayında yapılan geçişlerin sayısı ise 2 milyonu aşmıştır. Bu eğilim, Kıbrıslı Rumlar’ın Kuzey Kıbrıs’ta kredi kartı 
ile yaptıkları harcamaların artışında da kendini 
göstermektedir. 
Türk Lirası’nın 2018 yılı sonu itibarıyla önemli ölçüde değer kaybetmesiyle %30 seviyelerine ulaşan 
enflasyona bağlı olarak KKTC’deki hanehalkının alım gücü azalmıştır. Belli ürünlere olan talebin azalmasının 
ve tüketimdeki gerilemenin dış talep ile telafi edilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda güneyden kuzeye 
geçişlerle yapılan harcamalar, gerileyen tüketimin dış talep ile karşılanmasını sağlamaktadır. Kara 
kapılarından geçişlerde ve Kıbrıslı Rumlar’ın Kuzey Kıbrıs’ta yaptıkları harcamalarda gözlemlenen artışlar bu 
hedefe hizmet eder mahiyettedir. Bu eğilimin devam ettirilebilmesi için özellikle Metehan geçiş noktası 
olmak üzere var olan kapılardaki geçişlerin hızlandırılması için geçiş noktası, kabin adedi ve işlem yapan 
görevli sayısının artırılması; Ledra Palace kapısının araçlı ya da sadece T izinli geçişlere açılması ve Lefkoşa’nın 
batısında araçlı geçişler için alternatif bir sınır kapısının açılması üzerinde durulmalıdır. Mevcut durumu ve 
belirlediğimiz önerileri değerlendirecek çalışmaların bir an önce başlamasını sağlamak amacıyla bir komitenin 
kurulması yönündeki önerilerimiz Hükümet’e iletilmiştir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu eğilimin desteklenmesi ve geçiş sayılarının artmasının hem Kıbrıs Türk 
ekonomisinin güçlenmesine ve rekabet gücünün artmasına; hem de Kıbrıs’ta yaşayan iki halk arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine ve muhtemel bir çözümün yaşayabilir olmasına katkıda bulunacağına inanmaktadır. 
Hükümetin bu konuya olumlu yaklaştığını memnuniyetle gözlemlemiş olmakla birlikte Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası, bu yöndeki çalışmaların vakit kaybetmeden tamamlanması için sürecin takipçisi olacaktır. 
 

Oda, Maliye Bakanı’na yatırım indirimi hacminin artırılması konusunda 
görüşlerini iletti 

 

4 Eylül 2019 tarihinde; özel sektörün mal ve hizmet üretimini artırmaya yönelik öngörülen destek 
unsurlarından olan yatırım indirimi hacminin en az %50’ye yükseltilmesi ve maliyet bedeli şartının kaldırılarak 
yatırım indiriminin uygulanması konusunda Oda’nın Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ilettiği görüşler 
aşağıdaki gibidir;  
 

Ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde yüksek ve istikrarlı büyümenin temel şartlarından birisi yatırım 
hacmini artırmaktır. KKTC’de yatırımlar bugüne kadar istenilen seviyede gerçekleşmemiş,  istihdam, 
ekonomik büyüme ve milli gelir üzerindeki etkileri yetersiz düzeyde oluşmuştur. Ülkemiz gibi gelişmekte olan 
ülkelere bakıldığı zaman toplam yatırımların milli gelir içerisindeki payı ortalama yüzde 30 seviyelerinde 
seyrederken, ülkemizde Devlet Planlama Örgütü verilerine göre; 2014-2018 döneminde toplam yatırımların 
gayri safi yurt içi hasıladaki ortalama payı yüzde 17’dir (Grafik 1 ve Tablo 1). 
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Yatırımların önemli unsuru olan özel sektörün yatırım gücünü 
dolayısıyla mal ve hizmet üretimini artırmaya yönelik öngörülen 
destek unsurlarından birisi de yatırım indirimidir. Bu bakımdan 
Devlet’in uygulayacağı vergi politikası yatırımların artırılmasını 
hedeflemelidir. Bu bağlamda yatırım indirimi uygulaması 
yatırımcının vergi yükünün hafifletilmesinde, mal ve hizmet 
üretiminin ve ekonomik büyümenin artmasında ciddi bir işlev 
görmektedir. 
Ülkemizdeki yatırım indirimi uygulaması yürürlükte bulunan Gelir 
Vergisi Yasası’nın 7. Maddesine göre olup; bina, makine, tesisat, 
işletmelerin esas faaliyet konusu ile ilgili olan araç ve gereçler ile 
benzeri amortismana tabi aktif kıymetlerin (özel salon tipi araçlar 
hariç) maliyet bedeli esas teşkil edilerek %20 oranında 
uygulanmaktadır.  Ayrıca, mevcut düzenlemedeki yatırım indirimi 
için maliyet bedelinin yılın başındaki asgari ücretin 20 katı olma 
şartı bulunmaktadır. Anımsanacağı üzere öncesinde %50 olan 
yatırım indirim oranı 21 Kasım 2018 tarihinde %10’a düşürülmüş 
ardından 19 Mart 2019 tarihi itibariyle %20 olarak düzenlenmişti. 
Ekonominin 2018 yılında kur artışları ve bunun sonucu artan 
enflasyon nedeniyle durgunluk yaşadığı bu dönemde, ekonomik 
büyüme sağlayan özel kesim yatırımlarının teşvik edilmesi 
gerekirken, yatırım indiriminin %20’e çekilmesi ile teşvik edici 
olmaktan çıkmıştır.  Enflasyonun %30 oranlarına yükseldiği, 
maliyetlerin arttığı ve yatırımların düşük seviyelerde seyrettiği 
şartlar göz önüne alındığında, yatırım indirim oranının düşüklüğü 
ve yüksek maliyet bedeli şartı işletmelerin bina, tesisat, makine, 
ticari araç gibi benzeri gereçlere yönelik yatırımlarını olumsuz 
olarak etkilemektedir. Bu durum işletmelerin gerek %20 oranı 
yürürlüğe girmeden önce başlatmış oldukları gerekse de planlanan 
yatırımlardan geri durmalarına, ertelemelerine veya 
vazgeçmelerine yol açmaktadır. 
Ayrıca, mevcut düzenlemedeki yatırım indirimi için maliyet 
bedelinin yılın başındaki asgari ücretin 20 katı olma şartı ticari 
işletmelerin yatırım indirimi almasını neredeyse mümkün 
kılmamaktadır. Bunun sebebi de vergi mevzuatı kapsamında aktife 
alınan amortismana bağlı her bir demirbaşın ayrı ayrı kayıtlara 
alınması zorunluluğu ve yatırımın tamamı yerine parça parça 
değerlendirilmesi söz konusu olabilmesidir. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak önerimiz,  yatırım indirim oranının 
ivedilikle yatırımları teşvik edecek şekilde, en az yüzde 50’ye 
yükseltilmesi ve maliyet bedeli şartının kaldırılarak yatırım indirimi 
uygulamasında Kasım 2018 öncesindeki eski düzenlemeye 
dönülmesidir. Görüşlerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine 
dair var olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
 

Oda, Ekonomi ve  Enerji Bakanı’na Organize 
Sanayi Bölgeleri konusundaki görüşlerini ve 
çalışmalarını iletti 

 

10 Eylül 2019 tarihinde; Odamız, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy’a Organize Sanayi Bölgeleri’nin yönetim şekli ve idari yapısı 
ile ilgili yapmış olduğu kapsamlı çalışma, görüş ve önerilerinin 
bulunduğu raporu iletti. 

 

Anamur Ticaret Odası heyeti Odamızı ziyaret 
etti 
 

11 Eylül 2019 tarihinde; Ferudun Torunoğlu başkanlığındaki 
Anamur Ticaret Odası heyeti, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Torunoğlu ve heyetini kabul etti. 
Kabulde, karşılıklı işbirliği fırsatları görüşüldü ve bilgi alışverişi 
sağlandı. 
 

 
 

“İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitim görseli 
paylaşıldı 

 

 
 



3 
 

 

 

Askeri cephanelikte yaşanan patlamalar 
sebebiyle görsel yayınlandı 
 

 
 

Oda, Ünal Çağıner’e destek mesajı gönderdi 
 

12 Eylül 2019 tarihinde; Acapulco Resort Convention ve Spa 
Hotel’in yakınlarında çıkan yangından ötürü askeri cephanelikte 
yaşanan patlamalar dolayısıyla Odamız, Ünal Çağıner’e destek 
mesajı gönderdi.  
 

Oda, İçişleri Bakanlığı’na Gazimağusa, İskele 
ve Yeniboğaziçi İmar Plan Tasarısı hakkında 
yazı gönderdi 
 

17 Eylül 2019 tarihinde; Odamız, İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama 
Daire Müdürlüğü’ne, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Plan 
Tasarısı ile getirilecek kurallardan etkilenebilecek gerçek ve tüzel 
kişilerin görüş ve önerilerini içeren yazı gönderdi.  
 

Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu Eş 
Başkanları TEPAV ile toplantı gerçekleştirdi 
 

 
 

19 Eylül 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği arasında oluşturulan Türkiye-KKTC Ticaret Odası 
 

 

Forumu'nun KKTC Tarafı Eş Başkanı Alp Cengiz Alp, TC Tarafı Eş 
Başkanı Cihat Lokmanoğlu ile bir araya gelerek; forumun bundan 
sonraki çalışmalarını değerlendirdi. 
Eş Başkanlar, TEPAV İcra Direktörü Güven Sak ile de bir çalışma 
toplantısı gerçekleştirdi. 
 

KTTO ve DAÜ-SEM iş birliğinde İnsan 
Kaynakları Yönetimi Eğitimi gerçekleştirildi 
 

21 Eylül 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO), 
sigorta konulu eğitim düzenlendi. KTTO Oda ve İş Geliştirme Birimi 
ile DAÜ-SEM’in hazırladığı “İnsan Kaynakları Yönetimi” eğitimi – 
 

 
 

iki aşamalı yapıldı. Elif Şenyücel tarafından verilen eğitimde; 
işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, 
oryantasyonu, yönetimi, verimliliği, eğitimi, kariyer planlaması, 
performans değerlemesi ve ücret yönetimi konuları konuşuldu. 
Eğitimde ayrıca, iş hukuku ve bunun insan kaynakları alanına 
yansımaları hakkında da bilgi verildi. 
Toplam 6 saat süren eğitime katılım yüksek olurken, eğitimin 
sonunda katılımcılara KTTO ve DAÜ-SEM imzalı sertifikaları 
dağıtıldı. 
 

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, KTTO'yu ziyaret 
etti 
 

 
 

19 Ağustos 2019 tarihinde; Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası'na ziyaret gerçekleştirdi. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan Vekili Semral Erel ve yönetim 
kurulu üyeleri Cengiz Alp ile Emre Olgun; Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası Baskanı İzzet Volkan ve beraberindeki heyeti kabul etti. 
Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 
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Maliye Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirildi 
 

 
 

23 Eylül 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Turgay Deniz başkanlığında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na bir 
ziyaret gerçekleştirdi. Bakanlıkta gerçekleşen ziyarette; KTTO 
Başkanı Deniz’e Yönetim Kurulu üyeleri Serhan Kombos, Vargın 
Varer ile Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 
Kabulde; bakanın Özel Kalem Müdürü Ufuk Soğur da hazır 
bulundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, özel 
sektörün karşılaştığı sorunlarla beklentilerini dile getirdiği 
konuşmasında, ticaret hayatında bazı düzenlemelerin ivedi olarak 
hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. 
 

“Yatırım indirimi eski haline döndürülmeli” 
Deniz, yatırım indiriminin %20’den eski haline yükseltilmesi ve 
maliyet bedeli şartının kaldırılması gerektiğini ifade etti. Karın 
temettü olarak dağıtılmasına ilişkin de konuşan Deniz, halka açık 
şirketlere yapılan uygulamanın özel şirketlere de aynen 
uygulanması, temettü geliri alan gerçek kişinin ise aldığı temettü 
üzerinden bağımsız olarak daha makul bir şekilde vergiye tabi 
tutulması gerektiğini söyledi. 
 

“Ticari araçlar üzerindeki vergi yükü hafifletilsin”  
Deniz ayrıca; ticari araçlar üzerindeki vergi yükünün 
düşürülmesinin piyasaya rahatlama getirebilieceğini, Güney 
Kıbrıs’ta ve Türkiye’de ticari araçlarla binek araçların 
vergilendirilmesinin ekonomiye katkı sağlaması adına 
ayrıştırıldığını, bunun ülkemizde de değerlendirilmesinin özel 
sektör açısından önemli olduğunu işaret etti. Ülkeye ithal 
edilmesine rağmen izin alınamadığı için gümrük kapılarında 
alıkonulan ürünlerin açık artırmaya çıkarılmak yerine imha 
edilmesi gerektiğinin de altını çizen Deniz, işletmelerin kamudan 
alacakları konusunun da son derece ivedilikle alınması gerektiğini 
iletti. Kamudan alacağı biriken birçok işletmenin sıkıntılar 
yaşadığının ifade edilmesi üzerine Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu 
da bu ödemelerin çok kısa bir süre içerisinde yapılacağını bildirdi. 
Deniz ve beraberindeki heyet, bu çalışmaların hayata geçirilmesi 
noktasında Maliye Bakanı Amcaoğlu’nun iyi niyet göstereceğinden 
şüphe duymadıklarını kaydetti. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu 
daTicaret Odası’nın görüşlerine ayrıca önem verdiklerini belirten 
Amcaoğlu, iş birliğinin önemine vurgu yaparak tüm paydaşlarla 
her zaman olduğu gibi bugün ve yarın da birlikte üreterek ülkenin 
ekonomik kalkınması ve halkın refah seviyesine ulaşması için katkı 
sağlayacaklarını söyledi. 
 

 

Oda, Maliye Bakanlığı’na temettü ve kurumlar 
vergisi hakkında yazı gönderdi 
 

24 Eylül 2019 tarihinde; Oda, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na 
“Özel şirketleride kurumlar vergisi ve temettü olarak dağıtılan 
karın vergilendirilmesi” ile ilgili raporunu iletti. 
 

Oda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa 
Tasarısı hakkında görüş iletti 
 

24 Eylül 2019 tarihinde; Oda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faiz Sucuoğlu’na Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa 
Tasarısı’nda geçici madde ile tasarlanan uygulamanın kapsamına 
ilişkin “En son çalıştığı iş yerinden işverenine haber vermeden 
çıkmış olan yabancıların yasa tasarısı kapsamından çıkarılması” ile 
ilgili görüşünü iletti. 
 

EMO Başkanı'na ziyaret gerçekleştirildi 
 

 
 

25 Eylül 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve heyeti, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem 
Çelik’i ziyaret etti. Ziyarette; elektrikli ürünlerin ithalat süreçlerine 
yönelik karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirilip, değerlendirme 
yapıldı. İki Odanın iş birliği konusunun da görüşüldüğü ziyarette 
sektöre yönelik neler yapılabileceği ele alındı. 
Deniz'e, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ile Ticaret Uzmanı İzzet 
Adiloğlu eşlik etti. 
  

Mobilyacılar Derneği'nden KTTO'ya nezaket 
ziyareti 
 

 
 

25 Eylül 2019 tarihinde; Mobilyacılar Derneği, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu. 
Dernek Başkanı Hüseyin Ciddi ve beraberindeki heyet, KTTO – 
 

Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildi. Mobilya sektörüne 
dair ne tür iş birliklerinin yapılabileceğine yönelik karşılıklı görüş 
alışverişinin yapıldığı görüşmede, dernek faaliyetleri hakkında bilgi 
paylaşıldı. Ziyarette; KTTO Meclis Üyesi Omaç Cin, Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri ile Ticaret Uzmanı İzzet Adiloğlu, KTTO Başkanı 
Deniz'in yanında yer aldı. 
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Başkanı Turgay Deniz tarafından kabul edildi. Mobilya sektörüne dair ne tür iş birliklerinin yapılabileceğine yönelik karşılıklı görüş 
alışverişinin yapıldığı görüşmede, dernek faaliyetleri hakkında bilgi paylaşıldı. Ziyarette; KTTO Meclis Üyesi Omaç Cin, Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri ile Ticaret Uzmanı İzzet Adiloğlu, KTTO Başkanı Deniz'in yanında yer aldı. 
 

Ekonomi ve Enerji Bakanı ile Müsteşarı, Ekonomik Örgütler Platformu üyelerine sunum yaptı   
 

 
 

27 Eylül 2019 tarihinde; Ekonomi Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Ekonomik Örgütler 
Platformu üyelerine sunum yaptı. 
Vizyon 2035 projesiyle istikrarlı büyümeyi sağlayabilecek ekonomik gelişimi sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Taçoy, 8 ayrı alanda oluşturulacak stratejik projelerin daha sonra tek plan haline getirilip, hibelerle de desteklenerek hayata 
geçirileceğini ve bunun için ölçülebilir hedefler koyduklarını vurguladı. Ayrıca Taçoy anavatan Türkiye ile enterkonnekte bir enerji bağının 
bir an önce kurulması gerektiğini kaydetti ve hibrit enerji sistemi kullanılarak, çevre dostu ve ucuz enerji sağlamanın halka karşı bir 
sorumluluk olduğunu belirtti. 
Sunumda makro-ekonomik bir planlamayla turizm, tarım, özel sektör, enerji, yüksek öğrenim, bilişim, sosyal refah ve kamuda ciddi 
çalışmalar yapılacağı kaydedilirken bakanlığın çalışmaları ve hedefleri ile ilgili bilgiler de paylaşıldı. 
 

 
 


