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1.  e-oda Nedir ? 
Üyelerimizin, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın web sitesi üzerinden online işlemler yapabilmesini sağlayan 

portaldır. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Web Sitesi üzerinden e-oda portalını kullanarak aşağıdaki hizmetleri alabilirsiniz: 

- İhracat ve Yeşil Hat Ticareti işlemleri için başvuru ve ödeme yapılması 

- Üye bilgilerinin güncellenmesi 

- Aidat ve ekstre sorgulanması  

- Üye Sicil belgesinin görüntülenmesi 

2.  Oda Başvuru  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Üyelerimize KTTO e-oda portalına giriş yapabilmeleri  için kullanıcı parolası 

verilecektir. Üyelerimizin Kullanıcı parolası alabilmeleri için KTTO e-oda Başvuru Formu ve Yetki Belgesini 

doldurup, 2021 yılı Direktörler Kurulu Onay belgesi ile birlikte Odamıza başvurmaları gerekmektedir.  

3.  KTTO e-oda Kullanıcı Girişi 
Web Sitemiz’den www.ktto.net adresinden  e-oda butonuna tıklayarak veya www.ktto.net/e-oda 
adresinden e-oda portalına ulaşabilirsiniz. 

                                                  
 
 
 
Odamıza kayıtlı e-mail adresinizi ve başvuru 
esnasında Odamızdan temin edeceğiniz  
Parola’yı yazıp Giriş butonuna tıklayınız. 

 
 

e-oda portalına giriş yaparken başvuru sırasında 
beyan etmiş olduğunuz Cep numaranıza kısa süre 
içerisinde tek kullanımlık 7 haneli aktivasyon kodu 
mesaj olarak ulaşacaktır. Gelen aktivasyon kodunu 
yazdıktan sonra “Onayla” butonuna tıklayınız.  
Her giriş yaptığınızda farklı bir aktivasyon kodu, 
cep telefonunuza mesaj olarak gelecektir. Eğer 
aktivasyon kodu size ulaşmamışsa, “Aktivasyon 
Kodunu Tekrar Gönder” butonunu tıklayınız. 
Aktivasyon kodunu yanlış girmeniz durumunda 
yeni bir aktivasyon kodu size mesaj olarak 
gelecektir. 

 

 

http://www.ktto.net/
http://www.ktto.net/e-oda


4.  Ana Sayfa 
 

 
e-oda portalı Ana Sayfasından yeniliklere, duyurulara ulaşabilirsiniz.  
 

5.  Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim 
 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçeneğini seçmeniz durumunda, Firmanızın İsmi, Sicil Numarası ve 
Kuruluş Tarihi ekranda belirecektir. 

 
      Üye Ekstre 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 



 
 
Ekstre bilgilerinizin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Ekstre” başlığının üzerine 
tıklamanız yeterli olacaktır.  

 
Üye Ekstre bölümünde ekstrenizi detaylı olarak inceleyebilir, “Excell” butonuna tıklayarak excell formatında kayıt 
yapabilir ayrıca “yazdır” butonuna tıklayarak çıktı alabilirsiniz. 
  

     Üye Aidat Bilgileri 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 

 
Aidat bilgileri’nin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Aidat Bilgileri” başlığının 
üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.  



 

 
Aidat Bilgileri başlığı altında ödemiş olduğunuz aidatların tarih, fatura numarası ve tutarına ait detaylarını 
görüntüleyebilir ayrıca “Excell” butonuna tıklayarak excell formatında kayıt yapabilirsiniz. “Yazdır” butonuna 
tıklayarak çıktı alabilirsiniz. 

 
      Aidat Ödeme 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 
 

 
Aidat Ödeme işleminizi yapabilmeniz için mouse ile yeni açılan Menü’den “Aidat Ödeme” başlığının üzerine 
tıklamanız yeterli olacaktır.  

 



Ödeme yapacağınız tutar ekranda belirecektir. Ödeme işlemine devam edebilmek için “Kart girişi” butonuna 
tıklayınız. 

 
Kredi Kartı bilgilerinizi girebilmeniz için sayfa, Cardplus web sitesine bağlanacaktır. Buradan kart bilgilerinizi girip 
“Gönder” butonuna tıkladıktan sonra ödemenizi gerçekleştiriniz.  
  

       Sicil Belgesi 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 



 
Sicil Belgenizi görüntüleyebilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Sicil Bilgileri” ” başlığının üzerine tıklamanız 
yeterli olacaktır.  

 
Sicil Belgenizin örneği ekrana yansıyacaktır.  
 

Faaliyet Bilgileri 



 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 
 
 

 
Faaliyet Bilgilerinizi güncellemek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Faaliyet Bilgileri” başlığının üzerine 
tıklamanız yeterli olacaktır.  
 

 
Sayfada belirtilen Faaliyet alanlarınızın üzerini tıklamanız durumunda faaliyet bilgilerinizin detayları ekranın 
sağında yansıyacaktır. 



 

Faaliyet bilgilerinizi butonuna tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz. 

      Sertifika Bilgileri 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 

 
Sertifika Bilgilerinizi ekleyebilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Sertifika Bilgileri” başlığının üzerine 
tıklamanız yeterli olacaktır.  
 



 
“Yeni Sertifika” butonuna tıklayarak Serifika Bilgilerinizi girebilir, sertifika belgenizi “Browse” butonunu  
tıklayarak yükleyebilirsiniz. 
 

       İşyeri Bilgileri 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 

 
İşyeri bilgileri’nin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “İşyeri Bilgileri” başlığının 
üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.  



 
İşyeri Bilgileri sayfasında, “Sirket/Şahıs ismi” yazan alanı tıklamanız durumunda, işyeriniz ile ilgili Odamıza vermiş 
olduğunuz bilgiler ekrana yansıyacaktır. 

 
İşyeriniz ile ilgili İletişim bilgilerinizi forum üzerinden güncelleyebilir, “Tamam” butonunu tıklamanız durumunda 
bilgileriniz hem veritabanımızdan hem de web sitemizden aynı anda güncellenecektir. 

        İletişim Bilgileri 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 

 



İşyeri bilgileri’nin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “İşyeri Bilgileri” başlığının 
üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.  

 
İşyeri Bilgileri sayfasında, “Sirket/Şahıs ismi” yazan alanı tıklamanız durumunda işyeriniz ile ilgili Odamıza vermiş 
olduğunuz bilgiler ekranda görünecektir. 

 
Mouse ile “Sirket/Şahıs ismi” yazan kısmın üzerine gidip mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, İletişim 
Bilgileri ve Yetkili Kişi Bilgileri’ni içeren yeni bir Menü açılacaktır. 

 
İletişim bilgilerinin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için Menü’den “İletişim Bilgileri” yazan kısmın üzerine gidip 
mouse’un sol tuşunu tıklayınız. 



 
İletişim Bilgileri sayfasında, “İletişim” yazan alanı tıklamanız durumunda Odamıza beyan etmiş olduğunuz kişi 
ekrana yansıyacaktır.  

 
İletişim bilgilerinizi forum üzerinde güncelleyebilirsiniz.“Tamam” butonunu tıklamanız durumunda bilgileriniz hem 
veritabanımızdan hem de web sitemizden aynı anda güncellenecektir. 
 

        Yetkili Kişi Bilgileri 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 



 
İşyeri bilgileri’nin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Sirket/Şahıs ismi” 
seçeneğinin üzerine gidip mouse’un sol tuşunu tıklamanız gerekmektedir. 

 
İşyeri Bilgileri sayfasında, “Sirket/Şahıs ismi” yazan alanı tıklamanız durumunda, işyeriniz ile ilgili Odamıza vermiş 
olduğunuz bilgiler ekranda görüntülenecektir.  

 
Mouse ile “Sirket/Şahıs ismi” yazan kısmın üzerine gidip mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, İletişim 
Bilgileri ve Yetkili Kişi Bilgileri’ni içeren yeni bir Menü açılacaktır. 

 
Yetkili kişi bilgilerinin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için Menü’den “Yetkili Kişi Bilgileri” yazan yere mouse ile 
gidip mouse’un sol tuşunu tıklayınız. 



 
Yetkili Kişi Bilgileri sayfasında, “Yetkili Kişi” yazan alanı tıklamanız durumunda Odamıza beyan edilen yetkili bilgileri 
ekranda görüntülenecektir. 

 
 
Yetkili Kişiye ait bilgilerinizi forum üzerinde güncelleyebilirsiniz.“Tamam” butonunu tıklamanız durumunda 
bilgileriniz hem veritabanımızdan hem de web sitemizden aynı anda güncellenecektir. 
 

       Direktör Bilgileri 

 
Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 



 
Direktör Bilgileri’nin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Direktör Bilgileri” 
Başlığını şeçmeniz yeterli olacaktır. 

 
 
Direktörler sayfasında, “Sirket/Şahıs ismi” yazan alanı tıklamanız durumunda, Odamıza beyan etmiş olduğunuz 
Direktörlere ait bilgiler ekranda görüntülenecektir. 

 
Direktörler Bilgileri alanından Direktöre ait iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. “Tamam” butonunu tıklamanız 
durumunda bilgileriniz hem veritabanımızdan hem de web sitemizden aynı anda güncellenecektir. 

       Hissedar Bilgileri 

 



Menü’den “Tüzel ve Gerçek Kişi Üyeliklerim” seçtikten sonra mouse ile “Şirket/Şahış Adını” yazan bölümün üzerine 
mouse’un sağ tuşunu tıklamanız durumunda, Ekstre, Aidat Bilgileri, Aidat Ödeme, Sicil Belgesi, Faaliyet Bilgileri, 
Sertifika Bilgileri, İşyeri Bilgileri, Direktör Bilgileri ve Hissedar Bilgileri’ni içeren yeni bir menü açılacaktır. 

 
Hissedar Bilgileri’nin olduğu sayfaya giriş yapabilmek için mouse ile yeni açılan Menü’den “Hissedar Bilgileri” 
Başlığını seçmeniz yeterli olacaktır.  

 
Hissedarlar sayfasında, “Hissedarlar” yazan alanı tıklamanız durumunda, Odamıza beyan etmiş olduğunuz 
Hissedarlarınıza ait bilgiler ekranda görütülenecektir. 

 
Hissedarlara ait iletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. “Tamam” butonunu tıklamanız durumunda bilgileriniz hem 
veritabanımızdan hem de web sitemizden aynı anda güncellenecektir. 
 

6.  İhracat Başvuru 
 

 



Menü’den “İhracat Başvuru” seçeneğini seçmeniz durumunda, “Yeni”  ve “Düzenle” seçenekleri ekranda 
belirecektir. Yeni bir ihracat başvurusu yapmak için “Yeni” butonunu tıklayınız. İşleminizi gerçekleştirmek için 
öncelikle “Fatura” veya “Proforma Fatura” başlıklarından herhangi birini seçmeniz gerekmektedir. “Ön İzin” için 
“Proforma Fatura”, “ihracat” için “Fatura” seçeneğini tıkladıktan sonra ihracat başvuru formunu doldurunuz.  

 

  

 
Referans No, İşlem Yapan Üye, Sokak, Bölge, Şehir, Posta Kodu, Ülke, Evrak No ve Fatura Tarihi sistem tarafından 
verilecektir.  
 
Ürün bilgilerinize ait detaylar için “Satır Ekle” butonunu tıklayıp, yeni bir satır eklemeniz gerekmektedir. Ürün 
bilgilerini doldurmak için mavi renk olan alanların üzerine mouse’un sol tuşunu iki kez tıklamanız gerekmektedir. 
Tıkladıktan sonra Beyaz renk olan alana klavyeden bilgi girişi yapılabilecektir. Açılan satırın tümünü doldurabilmek 
için sayfanın sağ tarafına doğru ilerleyerek bilgi girişini tamamlayabilirsiniz.  

Gümrük Tarife Listesine   işaretine tıklayarak ulaşabilir ve açılacak olan listeden, Gümrük Tarife İstatistik 
Pozisyonununuzu (G-tip) “+” sembolünü tıklayıp seçebilirsiniz. Örnek ihracat başvuru formu aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur.  
 

 



 

 
 

 
Girişi yapılan İhracat Başvurunuzda değişiklik yapmak istemiz durumunda “Düzenle” butonunu tıklamanız 
gerekmektedir. Başvuru bilgilerinin üzerinde değişiklik yapıp bilgilerinizi son şeklini kayıt yapabilirsiniz. 
 
Başvuru bilgileriniz girildikten sonra “Tamam” butonuna tıklamanız halinde başvurunuz Odamıza ulaşacaktır. 
“Ödeme Yap” butonunu tıklayarak Ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.  
 
 
 

7. Yeşilhat Başvuru 
 

 

Menü’den “Yeşilhat Başvuru” başlığını seçmeniz durumunda, “Yeni” ve “Düzenle” seçenekleri ekranda 

görüntülenecektir. Yeni bir ihracat başvurusu yapmak için “Yeni” butonunu tıklayınız. 



Yeşilhat Başvuru formuna gerekli bilgiler doldurulur. Referans No, İşlem Yapan Üye, Para Cinsi, Fatura 

Tarihi, Gönderici İsmi, telefonu, Sokak, Bölge, Şehir, Posta Kodu ve Ülke sistem tarafından verilecektir.  

Ürün bilgilerinizi yazabilmeniz için “Satır Ekle” butonunu tıklayıp yeni bir satır eklemeniz gerekmektedir. 

Ürün bilgileri bölümünde mavi renk olan alanların üzerine sırayla gidip mouse’un sol tuşunu iki kez 

tıklamanız gerekmektedir. Tıkladıktan sonra Beyaz renk olan alana klavyeden bilgi girişi yapabilirsiniz. Açılan 

satırın devamına ulaşabilmek için sayfanın sağ tarafına doğru ilerleyerek bilgi giriş yapabilirsiniz.  

Taric Kod Listesine   işaretine tıklayarak ulaşabilir ve açılacak olan listeden, Taric Kodu “+” sembolünü 

tıklayıp seçebilirsiniz.  

Balıkçıların, “Tekne Bilgileri” bölümünü de eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. 

Başvuru bilgileriniz girildikten sonra “Tamam” butonuna tıklamanız halinde başvurunuz Odamıza 

ulaşacaktır. 

“Ödeme Yap” butonunu tıklayarak Ödeme işleminizi yapabilirsiniz. 



 

 

Menü’den Yeşil Hat Başvurularınız seçeneğini seçmeniz durumunda, yapmış olduğunuz başvuru ekranda 

belirecektir. İlgili başvurunun üzerine mouse ile tıklamanız durumunda seçilmiş alan mavi renk olacaktır.  

“Düzenle” butonunu seçmeniz durumunda başvuru bilgileriniz ekrana gelecektir. Başvuru bilgilerinin 

üzerinde değişiklik yapıp bilgilerinizi kayıt edebilirsiniz. 

“Ödeme Yap” butonunu tıklayarak Ödeme işleminizi yapabilirsiniz. 

8. Güvenli Çıkış 
Menü’den “Güvenli Çıkış” seçeneğini seçmeniz durumunda, e-oda portalından güvenli çıkış işleminiz 

gerçekleşecektir. 

9.  İletişim 
Soru ve yardımlarınız için bize aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilisiniz. 

Feray Yılmaz 

Üye Hizmetleri Sorumlusu 

E-posta: fyilmaz@ktto.net 

Web: www.ktto.net 

Tel: 0392 228 36 45 , 0392 228 36 70 

Fax: 0392 227 07 82 


