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 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

MAYIS 2019 
 

1 Mayıs İşçi ve Bahar Bayramı için görsel paylaşıldı 
 

 
 

KTTO Başkanı ve Genel Sekreteri TOBB’un 75. Genel Kurul 
Toplantısı’na katıldı 

 

2 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 75. Genel Kurul 
Toplantısı'na katılarak Oda Başkanları ile bir araya geldi. KTTO Başkanı Turgay Deniz’e Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri ile Ankara Temsilcisi Burcu Kayan eşlik etti. 
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GGYD ile TÜSİAV, 
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Ziyaret Etti 
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Meclisi’ne Mal ve 
Hizmetler Yasa 
Tasarısı Hakkında 
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Ziyaret Etti 
 
 
Emre Olgun, Startup 
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Oda, Cumhuriyet Meclisi’ne Mal ve Hizmetler 
Yasa Tasarısı hakkında görüş verdi 
 

8 Mayıs 2019 tarihinde; KKTC Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, 
Bütçe ve Plan Komitesİ’ne gönderilen yazıda; Oda’nın Mal ve 
Hizmetler Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı. 
Oda’nın görüşlerini içeren yazı aşağıdaki gibidir;  
 

• Fiyat istikrarının olmazsa olmaz şartlarından biri, mal ve hizmet 
piyasalarında fiyatlama mekanizmasının tam rekabet kurallarına 
göre işlemesidir. Özellikle teknolojinin büyük bir hızla değiştiği, 
tüketicilerin internet üzerinden dünyanın dört bir köşesindeki 
rakiplerin ürünleriyle karşılaştırma yapabildikleri ve her geçen gün 
yeni rakiplerin piyasaya girmesi fiyatlama mekanizmasının tam 
rekabet kurallarına göre işlemesinin önemini daha da artırmaktadır. 
• 21/1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası, 1977 
yılında yürürlüğe girmiş ve o dönemin şartları ve ihtiyaçları 
doğrultusunda düzenlenmiştir.  Dolayısıyla, Mal ve Hizmetler Yasa 
Tasarısı değerlendirilirken günümüz şartlarına uygunluğu ve serbest 
piyasa ekonomisi şartlarının gözetilmesi büyük bir önem arz 
etmektedir. 
• Yasa tasarısında, şuan yürürlükte olan uygulamada olduğu gibi,  
herhangi bir mal ve hizmetin, denetime tabi bir mal veya hizmet 
olan ilan edilmesi yönetimi ile fiyat saptama, kar yüzdeliği, 
komisyon ücreti vb. unsurların Resmi Gazete de yayınlanacak bir 
emirname ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenebileceği ifade 
edilmektedir. Odamızın değerlendirmesi; günümüz koşullarında 
“Denetime Tabi Mal ve Hizmetler İçin Özel Kurallar” bölümünün 
tasarı kapsamından çıkarılmasıdır. Bu konuda münferiden bir 
düzenleme yapılmasına ihtiyaç olması halinde ise, mal ve hizmet 
bazında hangi kriter ve koşullarda bunun yapılacağının yasa da 
somut bir şekilde düzenlenmesidir. 
• Fatura veya makbuz düzenleme Vergi Usul Yasası kapsamında da 
düzenlenmiştir. Söz konusu yasa tasarısında da yeniden kapsama 
alınmasına gerek olmaması halinde; önerimiz fatura veya makbuz 
verme yükümlülüğü konusunun tasarı kapsamından çıkarılmasıdır. 
 

LTB Başkanı Harmancı, KTTO'yu ziyaret etti 
 

8 Mayıs 2019 tarihinde; Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı 
Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay 
Deniz'i ziyaret etti. 
 

 
 
 

Görüşmede KTTO Başkanı Deniz'e, Yönetim Kurulu Üyesi Emre 
Olgun, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ile İş Geliştirme Uzmanı 
Şükran Özerdem eşlik etti. 
LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa'da yeni geçiş kapılarının açılması – 
 

 

 

 
 

GGYD ile TÜSİAV, Ticaret Odası'nı ziyaret etti 
 

2 Mayıs 2019 tarihinde; Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) 
ile Türk Sanayici İş Adamları Vakfı (TÜSİAV), Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası'nı (KTTO) ziyaret etti. 
KTTO Başkan Vekili Semral Erel, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, 
GGYD Başkanı Mahmut Nezih Allıoğlu ile beraberindeki heyeti 
kabul etti. Toplantının ardından ise, ikili iş görüşmelerine geçildi. 
 

 
 

KTTO Başkan ve Başkan Yardımcısı Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası'nın Genel Kurulu’na katıldı 

 

4 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve Başkan Yardımcısı Semral Erel, Kıbıs Türk Sanayi 
Odası’nın 33. Genel Kurul Toplantısı'na katılım sağladı. 
 

KTTO Ticaret Geliştirme Uzmanı ile KTTO İş 
Geliştirme Uzmanı münhalleri açıldı 
 

7 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın internet sitesi 
ile sosyal medyasında “Ticaret Geliştirme Uzmanı” ile “İş 
Geliştirme Uzmanı” pozisyonları için münhal açıldı. 
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önerisini paylaşarak destek istedi. Oda Başkanı Turgay Deniz de dış 
talebin ekonomi için önemine değinerek, öncelikle ziyaretçilerin 
ve turistlerin var olan sınır kapılarından geçişlerinin daha hızlı ve 
daha rahat olabilmesi için çalışılması gerektiğini belirtti. Bu 
bağlamda teknolojinin kullanılması gerektiğinin önemine değinen 
Deniz ayrıca, ülkemizdeki ekonomik aktiviteyi canlandıracak ve 
toplumun refah seviyesini yükseltecek gelişme ve girişimler için 
katkı koymaya ve çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi. 
Deniz, üyelerin yaşadığı genel sorunlara da değinerek çözümlerin 
yapılmasına ilişkin taleplerde bulundu. 
 

Final Üniversitesi Rektörü Öztoprak'tan, KTTO 
Başkanı Deniz'e nezaket ziyareti 
 

 
 

8 Mayıs 2019 tarihinde; Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Abdullah Yücel Öztoprak, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz'i ziyaret etti. 
Ziyarette, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun, Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri ile İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem yer aldı. 
Ülkemizdeki eğitim sistemi üzerine konuşuldu. 
 

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun, Startup 4 
Peace açılış etkinliğinde konuşma yaptı 
 

8 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi Emre Olgun, Startups4Peace programının açılış etkinliğinde 
konuşma yaptı. 
 

 
 

 

 
 

Emre Olgun konuşmasında, Kıbrıs’ta genç ve inovatif girişimciliği 
destekleyen bu programa sağlamış oldukları katkılar için 
Finlandiya Büyükelçiliği’ne ve Avrupa Birliği Komisyonu’na 
teşekkür etti. Finlandiya’nın inovatif ve genç girişimcilikte engin 
tecrübelerinin olduğuna da değinen Olgun; yeni ve inovatif iş 
fikirleri geliştirmek için girişimcilik ekosisteminin önemine değindi. 
Olgun, Startups4Peace programının iki toplum arasında güven ve 
diyaloğu artırması ve genç girişimcilerin birlikte çalışması ve iş 
birliği yapmasını da motive edeceğini söyleyerek; bu programda 
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE) ile iş birliği yapmaktan da 
memnuniyet duyduklarını söyledi. Olgun, birlikte çalışma ve barış 
içinde yaşamanın Avrupa Birliği’ni birleştiren temel prensip 
olduğuna değinerek, bunun ana unsurunun da siyasi eşitlik 
olduğunu söyledi. 
Finlandiya Büyükelçiliği ile Avrupa Birliği tarafından fonu sağlanan 
ve NI-CO tarafından yürütülen Innovative Entrepreneurship 
Projesi tarafından birlikte finanse edilen Startups4Peace, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası ve Güney’den Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası iş 
birliğinde Startup Cyprus tarafından uygulanmaktadır. 
Startups4Peace, Kıbrıs’taki her iki toplumdan yenilikçi startup 
girişimciliğini geliştirmeyi ve teşvik etmeyi amaçlayan bir startup 
yarışması ve hızlandırma programıdır. Startups4Peace’in iki 
kazananı önde gelen Avrupalı bir startup etkinliği olan ve 21-22 
Kasım 2019 tarihlerinde Helsinki’de gerçekleştirilecek SLUSH ‘a 
katılacaktır. 
 

 
 



4 
 

 

 

"Doğanı Koru! Geleceğini Koru!" 
 

 
 

8 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında çevre temizliği etkinliklerine 
KTTO logolu çöp poşetleri tedarik ederek destek verdiğini 
duyurdu. 
 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sosyal sorumluluk çalışmaları 
kapsamında “Doğanı Koru! Geleceğini Koru!" sloganı ile temizlik 
bilinçlendirmesi ve çöp poşeti dağıtım gerçekleştiriyor. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, çevre temizliğinde bulunmak isteyen sivil 
toplum kuruluşlarına, inisiyatiflere ve gönüllü yapılacak çevre 
temizliği aktivitelerine çöp poşeti temin etmektedir. Bu bağlamda 
çöp poşeti talep etmek isteyenler KTTO’dan Gözde Öz’e 
0392283760’lu telefondan ulaşarak talepte bulunabilirler. 
Odamız tarafından “Doğanı Koru! Geleceğini Koru!" etiketli çöp 
poşeti dağıtımı ile katkı sağlanan ilk çevre temizliği aktivitesi 5 
Mayıs, Pazar günü Lapis Beachside’da "İyilik Gönüllüleri Grubu" ve 
"KKT Kızılayı Esentepe Şubesi" tarafından gerçekleştirilmiştir. 
 

Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne ithalat 
izinlerinde reform çalışmalarıyla ilgili İzzet 
Adiloğlu’nun Oda’yı temsil edeceği belirtilen 
yazı gönderildi 
 

10 Mayıs 2019 tarihinde; “İhtalatın Basitleştirilmesi ve 
Bürokrasinin Azaltılması Projesi” çalışmalarına Odayı temsilen – 
 

 

katılmak üzere Ticaret Uzmanı İzzet Adiloğlu’nun görevlendirildiği 
hakkında Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne gönderildi. 

 
Anneler Günü için görsel paylaşıldı 
 

 
 

Garanti Bankası, İş Kadınları Derneği ve 
Boğaziçi Üniversitesi, KTTO'yu ziyaret etti 
 

 
 

13 Mayıs 2019 tarihinde; Garanti Bankası, İş Kadınları Derneği ve 
Boğaziçi Üniversitesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nı ziyaret etti. 
Heyet, KTTO As Başkanı Semral Erel tarafından kabul edildi. 
Görüşmeye İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ve Pınar 
Başman katıldı. Toplantıda Erel'e, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi 
Cengiz Alp ve İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem eşlik etti. 
KTTO, Garanti Bankası, İş Kadınları Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi 
iş birliği içinde kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri 
düzenlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. 
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KTTO iftar organizasyonu düzenledi 
 

 
 

13 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs’ta elçilik 
ve temsilcilikleri olan yabancı misyon mensupları, sivil toplum 
örgütü oda başkanları ile KTTO Başkan, Yönetim Kurulu ve Meclis 
üyeleri katıldı. 
 

 
 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nı ziyaret etti 
 

 
 

14 Mayıs 2019 tarihinde; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik 
Algan, Kıbrıs Türk Ticaret Odası'na (KTTO) nezaket ziyareti 
gerçekleştirdi. Görüşmede Oda Başkanı Turgay Deniz'e Asbaşkan 
Semral Erel, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp ile Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri eşlik etti. 
 

 
 

 

Tayvan heyeti Ticaret Odası'nı ziyaret etti 
 

14 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı 
Turgay Deniz, Tayvan Dış Ticareti Geliştirme Konseyi'ni kabul etti. 
Deniz, Tayvan heyetini, Ticaret Odası'nın faaliyetleri ile Kıbrıs'ın 
gündem maddeleri konusunda bilgilendirdi. Toplantıya Asbaşkan 
Semral Erel ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri katıldı. 
 

 
 

KTTO Başkanı Halk Meclisi Programı’na konuk 
oldu 
 

14 Mayıs 2019 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz, Diyalog Tv’de 
Reşat Akar ve Aytığ Türkkan moderatörlüğünde yayınlanan Halk 
Meclisi Programı’na katıldı. 
 

İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie’ye 
nezaket ziyareti gerçekleştirildi 
 

15 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, ve Dış ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran İngiliz Yüksek 
Komiseri Stephen Lillie’ye nezaket ziyaret gerçekleştirdi. 
 

Çek Büyükelcisi Helena Bambasova'ya nezaket 
ziyareti gerçekleştirildi 
 

15 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, ve Dış ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran Çek Büyükelcisi 
Helena Bambasova'ya nezaket ziyaret gerçekleştirdi. 
 

İsveç Büyükelçisi Anna Vrang’a  nezaket 
ziyareti gerçekleştirildi 
 

16 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, ve Dış ilişkiler Sorumlusu Hasan C. Engelkıran İsveç 
Büyükelçisi Anna Vrang’a Büyükelcisi Helena Bambasova'ya nezaket 
ziyaret gerçekleştirdi. 
 

Ekonomik Örgütler Platformu hükümet kurma 
çalışmaları ile ilgili basın açıklaması yaptı 
 

16 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk – 
 

 



6 
 

 

Başkanı, Meclis’in yaz tatili süresinin de kısaltılması gerektiğini 
vurguladı. Uzun süreden beri e-devlet çalışmalarının devam ettiğini 
kaydeden Deniz, kurulacak yeni hükümetin ivedilikle bu çalışmalara 
öncelik vermesi ve tamamlaması gerektiğini belirtti. 
Deniz, yeni hükümetten, reformcu ve icraatçı bir anlayış 
beklediklerini paylaştı. 
 

Oda, Ticaret Dairesi Müdürlüğü’ne ikili elektrik 
fişi olan elektrik malzemeleri hakkında görüş 
ve önerilerini gönderdi 
 

17 Mayıs 2019 tarihinde; Ticaret Dairesi tarafından Odaya 
gönderilen TCD.0.00-174/03-19-E.119 tarihli yazıya istinaden 7 
Nisan 2019 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası’nda gerçekleşen 
toplantıda dile getirilen ikili elektrik fişi olan elektrikli malzemeler, 
küçük ev aletleri ve elektrikli aygıtlara yönelik ithalatın 
durdurulmasına yönelik çalışmasına ilişkin Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın görüş ve önerileri paylaşıldı. Oda’nın görüşlerini içeren 
yazı aşağıdaki gibidir; 
 

• Mevcut uygulama, ithal edilen elektrikli aygıtlarda ve aletlerde 
bulunan 2li fişlerin, ürüne göre satış sırasında fiş bağlantılarının 
BS’e uygun fiş ile değiştirilmesi veya bedelsiz adaptör verilmesidir.  
• 2li fişli ürünlerin ithalatının yasaklanması ticareti kısıtlayıcı ve 
fiyatların artmasına yol açacak bir uygulama olacaktır. İthalatın 
çoğu Türkiye’den 2li fişli olarak olmaktadır. Üreticilerden üretim 
bandını değiştirerek ürünlerin fişinin 3lü yapılmasını talep etmek 
için yeterli bir ticari hacim ve yaptırım bulunmamaktadır. Bu 
koşullarda ürünlerin elektrik fişleri talep edilen standartta 
tedarikçiler tarafından üretilse bile maliyetler artacaktır. Bu şartlar 
altında Türkiye’den yapılan ithalat İngiltere’ye kaymasıyla da aynı 
şekilde maliyetler ciddi oranda artacaktır. Bunların sonucunda 
piyasada fiyatlar yükselecektir. 
• Başka ülkelerdeki uygulamalara bakıldığında; örneğin Güney 
Kıbrıs’ta elektrikli ürünlerin BS’e uygun fişli olması zorunluluğu 
bulunmakla birlikte ithal edilen ürün buna uyumlu değilse satıcının 
ürünle birlikte adaptör vermek mecburiyeti bulunmaktadır. 
• Ayrıca, KKTC’de eğitim gören öğrenciler ve ülkemizde bulunan 
yabancılar da tercihleri 2li fişli ürünler olmaktadır.  
 

Önerimiz: 
• 2li fişli elektrik ürünlerin ithalatına herhangi bir yasak 
konulmaması. 
• 2li fişli ürünlerin ithalatına mevcut uygulama kapsamında devam 
edilmesi ve buna ilişkin denetimlerin yapılması. 
 
 

KTTO, üyelerini mevcut uygulama hakkında gerektiği gibi 
bilgilendirerek sürece katkı yapmaya hazırdır. 
 
 

 

Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahitleri Birliği ve Kıbrıs Türk 
Otelciler Birliği'nden hükümet kurma çalışmaları ile ilgili basın 
açıklaması aşağıdaki gibidir; 
 

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu dönemin zorluklarını yakından 
bilen ve yaşayan iş insanlarının örgütleri olarak, hükümet oluşumu 
ile ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. Yeni hükümet oluşumu ile 
ilgili sürecin uzaması, ekonomik ve sosyal sorunların derinleşmesine 
neden olacak ve çözüm için ödememiz gereken bedeli büyütecektir. 
Ekonomik örgütler olarak, siyasi partilerimizi hükümet sorununa 
sorumlulukla yaklaşmaya ve hükümet kurma çalışmalarını en erken 
zamanda sonlandırmaya çağırırız. Daha önceki hükümetlerde 
olduğu gibi kurulacak olan hükümet ile her türlü işbirliğini yaparak 
toplumsal sorunların çözümlenmesi için katkı yapmaya hazır 
olduğumuzu kamuoyumuzla paylaşırız. 
 

KTTO Başkanı Sabah Haber Programı’na konuk 
oldu 
 

16 Mayıs 2019 tarihinde; KTTO Başkanı Turgay Deniz’in BRT’de 
yayınlanan Sabah Haber Programı’nda yaptığı açıklamalara ilişkin 
haber aşağıdaki gibidir; 
 

“Yeni hükümet bir an önce kurulmalı” 
 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, yeni 
hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyledi. Deniz, 
istikrarsızlığın olduğu ortamda kimsenin yatırım yapmaya cesaret 
edemediğini de dile getirdi. Katıldığı televizyon programında 
konuşan Deniz, bugünkü ekonomik şartlar ve devletin bu seçim 
yapısıyla ülkenin erken seçim maaliyetini kaldıramayacağını; erken 
seçimin ülkeyi 6 ay geriye atacağını söyledi. 
KTTO Başkanı, “İstikrarlı hükümet yapısı olması gerekiyor. İstikrarsız 
ortamda kimse yatırım yapmak istemiyor. Hükümetsizlik döneminin 
de en kısa sürede bitirilmesini ve yeni hükümetin bir an önce 
kurulmasını istiyoruz. Bir hükümet formülü üzerinde acilen siyasi 
partlilerin uzlaşıya varması lazım” sözlerini kullandı. Deniz, yeni 
hükümetin göreve gelmesiyle birlikte derhal yapısal reformları 
başlatması, ekonomik ve mali protokolü imzalaması gerektiğini 
kaydetti. Ayrıca yapılacak çok iş olduğunu da değerlendiren Oda – 
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AB destekli “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve 
İşgücü Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim 
Projesi’nin” açılış etkinliği gerçekleştirildi 
 

 
 

17 Mayıs 2019 tarihinde; Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse 
edilen, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin desteğiyle Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 
işbirliği içinde hazırladığı “Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü 
Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim Projesi”nin açılış etkinliği 
gerçekleştirildi. 
 

 
 

Etkinlikte konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, amaçlarının işgücü 
piyasasındaki mesleki öğretim ve hayat boyu eğitim fırsatlarını 
geliştirmek, işsizlerin ve işsiz engelli bireylerin becerilerini artırmak 
olduğunu söyledi. “Yıllardır mevcut işgücü ile işletmelerin ihtiyaç 
duyduğu işgücünün niteliksel olarak birbiriyle örtüşmeyen bir 
yapıda olması, sorunun dönemsel değil, yapısal olduğunun en 
önemli göstergesidir” diyen Deniz, işsizliğin hem bireysel hem de 
toplumsal maliyetinin yüksek olduğuna işaret etti, bu konuda 
üzerlerine büyük görev düştüğünü söyledi. 
 

 
 

 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise, KKTC’de özel 
sektörün en fazla sıkıntısını çektiği konuların başında nitelikli teknik 
eleman eksikliği geldiğini kaydetti. Özellikle üretim sektöründe 
yurtdışından personel getirmek zorunda kaldıklarını kaydeden 
Avunduk, bunun arzu ettikleri bir durum olmadığını ve yerel işgücü 
piyasasının gelişmesinin önünde bir engel oluşturduğunu söyledi. 
Ülkedeki 12 meslek lisesinden her yıl 600 öğrencinin mezun 
olduğunu, bunların pek azının özel sektörde kendi alanlarında 
istihdam edildiğini kaydeden Avunduk, imalat sektöründe nitelikli 
teknik elemana ihtiyaç duyduklarını vurguladı. Avunduk, Ticaret ve 
Sanayi Odalarının bu proje ile amaçlarının, nitelikli teknik eleman 
yetiştirilmesine ve istihdam edilmesine katkıda bulunmak ve engelli 
bireylerin teknik yeteneklerinin artırılarak işgücü piyasasına 
kazandırılması olduğunu söyledi. AB Program Destek Ofisi Bölüm 
Başkanı Michael Docherty ise, iki yıl sürecek projeye 176 bin 
Euro’luk katkı sağladıklarının, proje ile 240 işsiz gencin ve 70 
engellinin ihtiyaçlarının özel olarak ele alınacağını söyledi. “Çok 
sayıda işsiz insan ama aynı zamanda çok sayıda iş imkânı Kıbrıs Türk 
toplumunu da içeren ama burayla sınırlı olmayan yaygın bir 
problemdir” diyen Docherty, projenin mesleki ve teknik eğitimin 
ekonominin ihtiyaçlarına göre organize edilmesine katkı 
sağlayacağını söyledi. 
 

 
 

Konuşmaların ardından KTTO İş Geliştirme Uzmanı ve Proje 
Koordinatörü Şükran Özerdem ile KTSO Genel Sekreter Yardımcısı, 
İş Geliştirme Uzmanı ve Proje Koordinatörü Leyla Mahrum projenin 
detayları hakkında bilgi verdi. 
 

"Doğanı Koru! Geleceğini Koru!" 
 

17 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası sosyal 
sorumluluk projeleri kapsamında çevre temizliği etkinliklerine KTTO 
logolu çöp poşetleri tedarik ederek destek vermeye devam etti. 
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Odamız tarafından “Doğanı Koru! Geleceğini Koru!" etiketli çöp 
poşeti dağıtımı ile katkı sağlanan ikinci çevre temizliği aktivitesi 17 
Mayıs, Cuma günü Kaşgar Plajı’nda "İyilik Gönüllüleri Grubu" ve 
"Girne Rus Okulu" tarafından gerçekleştirildi. 
 

KTTO “Proje Yönetimi” eğitimi düzenledi 
 

18 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), “Proje 
Yönetimi” eğitimi düzenledi. Eğitim, 18 Mayıs Cumartesi günü 
09:30-16:30 saatleri arasında KTTO’nun konferans salonunda 
gerçekleştirildi. DAÜ-SEM eğitmeni Aleksandr Zabolotnov 
tarafından verilen eğitimde; proje yönetimine ilişkin konular 
anlatıldı. Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları dağıtıldı.  
 

 
 

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramı için görsel paylaşıldı 
 

 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası'nı ziyaret etti 
 

 
 

20 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyet, KTSO Başkanı 
Candan Avunduk tarafından kabul edildi. 
Görüşmede ekonomik konular ele alındı ve yeni kurulacak hükümet 
değerlendirildi. 
 

AB Masası Kıbrıs Şefi Kjartan Bjornsson ile iftar 
yemeğinde bir araya gelindi 
 

22 Mayıs 2019 tarihinde; Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Dış İlişkiler Sorumlusu 
Hasan Engelkıran, AB Masası Kıbrıs Şefi Kjartan Bjornsson ile iftar 
yemeğinde bir araya geldi. 
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Yeni Hükümetten Beklentiler Çalışması KTTO Meclis Üyeleri ile paylaşıldı 
 

28 Mayıs 2019 tarihinde paylaşılan açıklama aşağıdaki gibidir; 
 

Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü 
Türkiye Cumhuriyeti ile Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü imzalanmalıdır. 
 
Büyüme Modeli 
KKTC’nin refah seviyesinin artırılması; ekonomik büyümenin hızlandırılması, yatırım, istihdam ve rekabet gücünün arttırılması ile 
sağlanabilecektir. KKTC ekonomisinin arzu edilen refah düzeyine ulaşması için yüzde 5’in üzerinde bir büyüme hızına sahip olması 
gerekmektedir. Bu noktada büyüme modelinin temeli “özel sektör odaklı büyüme, rekabet edebilir dış pazar odaklı ürün geliştirme ve iş 
yapma” olmalıdır.   
-Dış piyasalara erişimi ve dış talebi artıracak politikaların uygulanması, 
-Özel sektörün gelişimi için gerekli iş ve yatırım ortamının (mali disiplin, fiziki altyapı, yasal mevzuat ve yönetim) sağlanması ve 
desteklenmesi  
-Ekonomik büyümeyi tetikleyecek yatırımların hayata geçirilmesi;   
-Ekonomiyi sürükleyecek ana faaliyet alanlarının hizmetler sektörü ağırlıklı olması, sanayi ve tarım sektörlerinin rekabet edebilirlik ve 
mukayeseli avantaj kriterleri ile birlikte; hizmetler sektörünü destekleyen ve ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle karşılayacak yapıda olması. 
Bunun yanında niş-yerel özellikli katma değeri yüksek mallarda da dış pazarlara erişimin hedeflenmesi 
 

Reformlar 
Uzun bir zamandan beridir ihtiyaç duyulan vergi reformu, kamu reformu ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen 
yürütülen e-Devlet çalışmalarının tamamlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yazılım bütçesi 2 milyon TL olan ve mevzuat altyapısı 
hazır olan elektronik fatura uygulamasına ivedilikle geçilmelidir. Böyle bir reform süreci, KKTC ekonomisini güçlendirmek ve toplumsal refahı 
sağlamak bakımından son derece önemlidir. 
 

Cumhuriyet Meclisi Tatil Süresinin Kısaltılması 
Cumhuriyet Meclisi tatili Temmuz ayının ilk günü başlar ve Ekim ayının ilk iş günü sona erer. Bu süre kısaltılmalıdır. Ayrıca  tatil süresince 
komiteler çalışmalarına devam etmelidir. 
 

Özelleştirme 
 

Altyapıda bugüne kadar sağlıklı bir planlama yapılamamıştır. Enerji, iletişim, ulaşım gibi önemli fiziki altyapıların yetersiz kalması yatırım 
iklimini ve iş yapabilirliği engellemekte, ürünlerin maliyeti ve yeterli kalitede sunuşunu olumsuz etkilemektedir. Altyapı yatırımlarına öncelik 
verilmeli ve kamu altyapı yatırımlarında özel sektörün katılımını sağlayan Kamu Özel Ortaklığı modeli uygulanmalıdır. 
 

Standartlaşma 
KKTC’de üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması ve bunun için;  üretim, belgelendirme, denetim ve ilgili diğer 
süreçlerin uyuma imkan tanıyacak yasal çerçeve ve fiziki altyapının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmaları başlatılan Kıbrıs 
Türk Standartları Enstitüsü kurulması çalışmaları tamamlanmalıdır. 
 

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi  
Çeşitli mal ithalatında uygulanmakta olan ön izin, ithal izni vs gibi zaman alıcı ve maliyet artırıcı prosedürlerin hafifleti lmesi, izin gerektiren 
ürün kapsamının daraltılması gerekmektedir.  
Şirket kurma prosedürünün kısaltılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 
 

Enerji 
-Türkiye’den kablo ile elektrik getirilmesi için başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanması ve gerekli yatırımların kamu özel işbirliği 
modeli ile yapılması 
-Kablonun tamamlayıcısı güneş enerjisinden yararlanmanın önünün açılması ve daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan verilmesi 
-Elektrik piyasasının özel sektöre daha fazla açılması  
 

Güney Kıbrıs’tan Geçişler 
Ziyaretçilerin ve turistlerin sınır kapılarından geçişlerin daha hızlı ve daha rahat olabilmesi için, teknoloji de kullanılarak gerekli düzenlemeler 
yapılmalıdır. 
 

Mesleki Eğitim 
Ülkede ihtiyaç duyulan işgücüne paralel, uygun niteliklere sahip ara eleman yetiştirmesi özendirilmeli ve desteklenmelidir.  Bu bağlamda – 
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Yerli İstihdamın Desteklenmesi yönelik kaynaklar; ülkedeki sektörlerin çalışan ihtiyacının karşılanabileceği koşulların oluşması başta olmak 
üzere, mesleki teknik öğretimi destekleyici projeler ile ülkede gerek eğitim işlerinden sorumlu bakanlık gerekse de çalışma işlerinden 
sorumlu bakanlık bünyesindeki ilgili birimlerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına dönük projelerde kullanılmalıdır. 
Bu bağlamda ek olarak yürütülebilecek en etkili projenin Mesleki Teknik Eğitimin Özendirilmesi Projesi olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
proje sayesinde Meslek Liselerine yönelimin ciddi şekilde teşvik edileceği ve sağlanacak burs imkânları ile belirli alanlara yönelik meslek 
standartlarına haiz nitelikli eleman ihtiyacının kalıcı biçimde karşılanabilmesi dönük önemli bir katkı sunulacağı görülmektedir.  
 

Mikro Konular 
-Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı 
Kamu yönetiminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması sağlanmalıdır. Bu bağlamda, kamu reformunun en önemli bileşenlerinden biri olan 
Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmelidir. Bu tasarı kamudan hizmet alımında yaşanan sorunların tümüne 
çözüm getirmeyecektir, ancak bu yönde atılması gereken bir ilk adım olacaktır.  
Kamudan aldığımız hizmetlerin etkinliğinin sağlanması, kamu yönetiminin sadeleştirilmesine; gereksiz daire veya kurumların tasfiye 
edilmesine veya bazı daire veya kurumların birleştirilmesine ve hizmetlerin elektronik ortamlara taşınarak hizmet verilmesine bağlıdır. Bu 
bağlamda, kamu görevlilerinin çalışma şekilleri ile hak ve menfaatlerini düzenleyen bu tasarının yasallaşması; yukarıda da belirtildiği gibi 
kamu reformu çalışmaları kapsamında bir ilk adım olarak değerlendirilmelidir. 
 

-Enflasyon Muhasebesi 
Son dönemlerde özellikle döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle enflasyon oranı yüzde 30 seviyelerine kadar tırmanmıştır. 2016 yılında 
%10,19 olarak gerçekleşen enflasyon, 2017 yılında %14,68,  2018 yılında ise %29,98 olarak gerçekleşmiştir. 2019 Nisan ayında ise bir önceki 
yılın ayni ayına göre %30,77 olarak gerçekleşmiştir.  
İşletmelerin bilançolarında enflasyon ve döviz kurlarındaki artışlar dolayısıyla reel bir gösterge olma özelliğini yitiren sermaye ve ekonomik 
varlıklarını güncelleştirmek ve işletmelerin reel olmayan nominal kazançlar üzerinden vergilendirilip, ekonomik varlıklarının erozyona 
uğramasını engellemek amacıyla enflasyon muhasebesi uygulanmalıdır. 
Özellikle, döviz kurlarındaki yükselmeden kaynaklanan kur farkları şirket hesaplarına “kâr” olarak yansıyacağı gibi, kur farkı gelirleri bu 
işletmelerin fiktif gelir üzerinden vergi ödemelerine neden olacaktır. Vergi tahsilatlarında kur farkından kaynaklanan farkın 
vergilendirilmemesi için gerekli “enflasyon muhasebesi” uygulamasına geçilmelidir. 
 

-Yatırım İndirimi 
Gelir Vergisi Yasasında yapılan bir değişikle yatırım indirimi%50’den %20’ye düşürülmüştür. Yatırım indirimi oranının düşürülmesi; özellikle 
enflasyonun yükseldiği, maliyetlerin arttığı mevcut şartlarda, işletmelerin yatırımlarını ve rekabet edebilirliklerini olumsuz etkileyecek ve 
içinde bulunulan şartlara karşı mücadelede güç kaybına yol açacaktır. 
 

Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası 
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası yeni yasasının yeniden ele alınarak esnaf tanımı ve belge verilmesi konuları yeniden düzenlenmelidir. 
Esnaf Tanımı: Esnafın sadece elde ettiği kazanç kriterine göre ve çok yüksek bir miktarda tanımlanması esnaf olmayan ticaret yapan, sanayici 
olan vs. bir çok gerçek ve tüzel kişiyi de esnaf kapsamına alacaktır. Bu tanımlama değişmeli ve esas olan unsurlar arasında ilk sırada yer ana 
“esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olma (kaynakçılık, kalıpçılık vs.)” yer almalıdır. Ayrıca kazanç kriteri de ülke şartlarında çık daha 
makul bir seviyeye çekilmelidir. 
Belge: Üyeleri için ithalat, ihracat ve üretim ile ilgili belgeleri düzenleyen ilgili Odalar vardır. Sadece üyeleri için ilgili belgeleri düzenleyebilir 
diye değişmelidir.    
 

Dijitalleşme konusunda Komite kurulması 
Dünya artık dijital bir döneme girmiş bulunmaktadır. Dolayısıyla gerek bireyler (özel ve tüzel) olarak, gerekse yönetimler, bu değişimi 
referans alarak geleceği planlamak durumundadırlar. Odamızın bu yıl hazırlamış olduğu Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporunun tema 
konusu da “Endüstri 4.0 Işığında İşletmelerde Dijitalleşme ”idi.  Bu değişim sürecinde yasal çerçevelerin oluşturulması, fiziki ve teknik alt 
yapının geliştirilmesi ve bireyler ve yönetimlerin hazırlanması gibi konularda strateji ve politikalar geliştirecek, çalışmalar yapacak kamu ve 
özel işbirliğiyle bir Komitenin kurulması gerekmektedir. 
 

Mikroekonomik Politikalar Üretecek Birim Kurulması 
KKTC ekonomisinde sektör temelli yapısal politikalar geliştirme ihtiyacı bulunmaktadır. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde sektör 
temelli mikro politikalar üretecek birim kurulmalı, Ticaret Odası ve ilgili paydaşlar bu oluşumda doğrudan yer alarak katkı koymalıdırlar.  
 

Organize Sanayi Bölgeleri 
Organize Sanayi Bölgeleri (mevcut ve yeni bölge/ler, yasalar çalışmalar) , Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ve ilgili paydaşların dahil olacağı bir 
çalışma grubunda bütünlüklü olarak ele alınmalıdır.  Bu konuda yapılacak çalışmalar Odamız ile işbirliği içerisinde yapılmalıdır. 
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Özel şirketlerde temettü olarak dağıtılan karın vergilendirilmesi 
Kârın temettü olarak dağıtılması durumunda, halka açık şirketlere yapılan uygulamanın özel şirketlere de aynen uygulanması, eğer yeni bir 
düzenleme yapılacaksa temettü geliri alan gerçek kişinin aldığı temettü üzerinden bağımsız olarak daha makul bir şekilde vergilendirilmesi.  
 

İthalatta Alınmakta olan %10 Özel Fonun Kaldırılması 
Profesyonelce ticaret ve iş yapan vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişiler için kendi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik  ithal edecekleri, 
ticari nitelik arz etmeyen mallardan %10 oranındaki bu fonun alınmaması. 
 

FIF 
KKTC’de üretilmeyen, ancak fiyat istikrar fonuna maruz ürünler üzerindeki FİF’in kaldırılması. 
 

Stopaj Vergisi 
Yurtdışından mal ithal eden ithalatçılardan gümrük girişinde peşin olarak tahsil edilen kazanılmamış gelirden kar elde edilmiş gibi tahsil 
edilen stopaj vergisinin kaldırılması.  
 

KDV 
Yurtdışından mal ithal eden ithalatçılardan gümrük girişinde peşin olarak tahsil edilen katma değer uygulamasının kaldırılması ve ithal edilen 
malların KDV’sinin tahakkuk edişinden 90 gün sonra ödenmesine imkan sağlanması 
 

Vergi Borcu yoktur yazısı 
Vergi borcu yoktur yazısının 1 ay süreyle geçerli olması için gerekli düzenlemenin yapılması 
 

Damga Pulu 
Pul vergisi (damga pulu) uygulamasının kaldırılması 
 

Ticari araç üzerindeki vergi yükü 
Ticari araç ithalatında KDV haricindeki vergi oranları AB ülkeleri ile uyumlaştırılarak, %20 seviyelerine çekilmesi 
 

Vardiya Sistemi 
24 saat hizmet verilmesi gereken alanlarda (örneğin gümrük) vardiya sistemine geçilmeli,  vardiya saatleri düzenlenirken verimlilik ve 
etkinlik esas alınmalıdır. 
 

Gümrükleme Süreçleri 
Mal ihraç ve ithalatı gümrükleme süreçlerinin azaltılması amacıyla gümrük sisteminin bilgisayar tabanlı hale getirilerek, mal muayene 
uygulamaların elektronik ortamda tüm şube amirliklerinde yeknesaklık sağlayacak şekle dönüştürülmelidir. 
 

Mahsuplaşma  
Birçok işletmenin devletten önemli miktarda alacağı (KDV, stopaj) bulunmaktadır. İşletmelerin devletten olan kesinleşmiş alacaklarının diğer 
kamu alacaklarına mahsup edilebilmesinin sağlanmasıdır. 
 
Kamu Çalışma Saatleri 
Kamu çalışma saatleri özel sektör ile uyumlu hale getirilmelidir. 
 
İthalattaki Kısıtlayıcı Uygulamalar 
Tarımsal ürünlerin iç piyasadaki fiyatlarının ekonominin lokomotifi olan hizmet sektörünün rekabet gücünü ve tüketicinin güvenli gıda 
tüketimi ile refahını doğrudan etkilemektedir.  
Ekonomimizi bölge ekonomileri ile daha pahalı bir konuma getirecek, kayıt dışı ekonomiyi ve kaçakçılığı teşvik edecek ve tüketicilerin refah 
seviyesini geriletecek kısıtlayıcı yasaklayıcı uygulamalar geri çekmelidir. 

 


