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ZİYARET- KONFERANS - SEMİNER – FORUM – TOPLANTI 

1. TC Teknik Heyeti Ziyaret – 10 Şubat 2015 

TC Teknik Heyeti 10 Şubat 2015 tarihinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros’a ziyaret 

gerçekleştirdi.saat 16:00’da başlayan toplantıya Yönetim Kurulu üyeleri ve KTTO Genel Sekreteri Aysun 

Önet İleri’de katıldı. 

 

2.  KTTO – KTSO Ortak Komite toplantısı gerçekleştirildi- 12 Şubat 2015 

KTTO-KTSO Ortak Komite toplantısı 12 Şubat Perşembe günü Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. 

Toplantıya KTTO Yönetim Kurulu’ndan Komite üyesi Mustafa Erk, Selen Necat, Serhan Kaner ve Genel 

Sekreter Aysun Önet İleri katıldı.   

 

3. AKSA Genel Müdürü ile Enerji Komitesi toplandı– 13 Şubat 2015 

Enerji komitesinde yer alan üyeler AKSA Genel Müdürü ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda biraraya geldi. 

 

4.  Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı bilgilendirme toplantısı 

– 26 Şubat 2015 

 

Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim (Değişiklik) Yasa Tasarısı bilgilendirme toplantısı 26 Şubat 

Perşembe günü AB Koordinasyon Merkezi’nde tütün ithalatı yapan üyelerimizden Serhan Kaner, Sami Efe, 

Orhan Şevket ve KTTO adına da Seran Tahiroğlu’nun katılımıyla toplandı. 

 

 

5.  Rekabet Edebilirlik Raporu lansmanı öncesi bazı 

medya temsilcileri ile biraraya gelindi – 26 Şubat 2015  

  Mirage Restaurant, Lefkoşa’da gerçekleştirilen toplantıya 

Kıbrıs, Yenidüzen, Diyalog, Halkın Sesi gazetelerinin 

temsilcileri yanı sıra GENC TV, KANAL SİM, BRTK 

muhabirleri de katıldı. Rapor hakkında detaylı bilgiler elde 

eden basın mensupları, elde ettikleri bilgileri köşe yazılarına 

da taşıdı. 

 

 

 

 

6. Beşinci Aktif Sivil Toplum Hibe Destek Programı Tanıtıldı – 27 Şubat 2015 

Bedesten’de gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı temsilen Proje Sorumlusu 

Şaziye Altuner katıldı. 
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6.  Yedinci Rekabet Edebilirlik Raporu 

Bilgilendirme Sunumu yapıldı – 27 Şubat 2015 

KKTC Başbakanı, Başbakan yardımcısı, Maliye Bakanı 

ve TC Büyükelçisi’nin de katıldığı 7.si gerçekleştirilen 

Rekabet Edebilirlik Raporu’nun lansması 27 Şubat Cuma 

günü yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Medyanın da 

yoğun ilgi gösterdiği sunum yaklaşık 3 saat sürdü. 

Sözkonusu rapora  http://www.ktto.net/wp-

content/uploads/2015/02/KTTO2014-2015.pdf buradan 

ulaşabilirsiniz. 

 

 

7. KTTO Başkanı Fikri Toros “Kıbrıs’ta çözümün 

faydaları ve İki Odanın Rolü” temalı panelde konuştu. -2 

Mart 2015 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda  gerçekleştirilen panelde 
Kıbrıs’ta çözümün faydaları ve Kıbrıs Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın konuya ilişkin 
girişimleri anlatıldı. http://www.ktto.net/ktto-basin-bildirisi/ 
  
 

 
8.  Enerji Komitesi KIB-TEK Başkanı ile biraraya geldi – 4 Mart 2015 

 
KTTO personeli Seran Tahiroğlu ve Enerji komitesinde yer alan Günay Çerkez, Mustafa Genç, Aziz 
Limasollu ve Necdet Ergün 4 Mart Çarşamba günü KIB-TEK binasında KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı 
İsmet Akim ile biraraya gelerek verimli bir toplantı gerçekleştirdi 
. 

9.  Ekonomik Örgütler Platformu toplandı – 5 Mart 2015 
 

Ekonomik Örgütler Platformu 5 Mart 2015 tarihinde saat 15:00’de Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda biraraya 
gelerek toplantı gerçekleştirdi. 
 

10. Cyprus Dialogue Forum Hazırlık toplantısı – 5 Mart 2015 
 
Cyprus Dialogue Forum Hazırlık toplantısı 5 Mart 2015 tarihinde Fulbright Centre’de KTTO Genel Sekterer 
yardımcısı Kemal Baykallı’nın da katılımıyla gerçekleştirildi.  
 

11. Hellim tescili konusunda toplantı – 6 Mart 2015 
 

KKTC Ekonomi, Turizm , Kültür ve Spor Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda hellim tescili konusu ele 

alındı. Sözkonusu toplantıya KTTO Başkanı Fikri Toros ve Genel Sekreteri Aysun Önet İleri katıldı. 

12. KTTO – KTSO Ortak Komite üyeleri rutin toplantısını gerçekleştirildi- 6 Mart 2015 

Her iki Oda’nın ilgili komite üyelerinin yer aldığı toplantı 6 Mart Cuma günü saat 16:00’da Kıbrıs Türk Sanayi 

Odası’nda gerçekleştirildi. 

http://www.ktto.net/wp-content/uploads/2015/02/KTTO2014-2015.pdf
http://www.ktto.net/wp-content/uploads/2015/02/KTTO2014-2015.pdf
http://www.ktto.net/ktto-basin-bildirisi/
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13. Kıbrıs Diyalog Forumu oluşturudlu 

 

14.  “Oda Manifesto” gündemli Meclis Toplantısı 

gerçekleştirildi – 14 Mart 2015 

 

 Berna Berberoğlu moderatörlüğünde 14 Mart 

2015, Cumartesi günü Golden Tulip Hotel, 

Lefkoşa’da gerçekleştirilen toplantı sonrası 

“hedefler” belirlendi.  

 

 

 

 

 

15. 52. Olağan Genel Kurul toplantısı KTTO’da 

gerçekleştirildi – 28 Mart 2015 

KTTO 52. Genel Kurul toplantısı Oda Başkanı Sn. Fikri 

Toros’un açış konuşmaları ile başladı ve konuşmaların 

ardından, Faaliyet ve Mali Raporların takdimi ve 

aklanması, Oda Murakıbının tayini, Oda manifestosunun 

görüşülmesi ve karara bağlanması gündemiyle devam etti.  

 

 

 

 

  16-  Kayıt Dışı Ekonomi Rapor Lansmanı gerçekleştirildi – 3 

Nisan 2015 

             Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın girişimleri, Türkiye Büyükelçiliği’nin mali 

desteği ile hazırlanan kitapta ülkedeki Kayıtdışı ekonominin boyutlarının 

ölçümü, çözüm önerileri ve eylem planı yer almaktadır. Sözkonusu kitap 

lansmanı basının da yopun ilgisi ile gerçekleştirildi. 
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EĞİTİM PROGRAMLARI 

2015 yılının ilk eğitimi “Finansal Raporlama, Analiz ve Bordro Çalışmaları”eğitim programına yoğun ilgi  

gösterildi. 
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SOSYAL ETKİNLİKLER 

1. KTTO ve KTSO Yönetim Kurulu üyeleri akşam yemeğinde biraraya geldi – 12 Şubat 2015 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleri Gönyeli’de bulunan Eski Konak 

Restaurant’ında biraraya geldi. 

2. Yabancı misyon temsilcilerine Resital ve resepsiyon düzenlendi– 19 Şubat 2015 

Naci Talat Vakfı’nda 19 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00’da başlayan etkinliğe çok sayıda yabancı 

misyon temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.  

 

TV PROGRAMLARINA KATILIM ve ÖZEL RÖPORTAJLAR 

 

 

 

- Genç TV – Atıl Ayaz sunduğu programına 

Katılım – 17 Mart 2015  

 

 

 

 

 

- BRT 1 – Osman Kurt– “Oniki Onüç” 

Programına Katılım – 17 Mart 2015 

 

 

 

 

 

 

ADA TV – Cansu Örmeci – Öğlen Ajansı Programına 

Katılım -27 Mart 2015 
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ULUSAL MEDYA ile İLİŞKİLER ve SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI 

 

- KTTO’ya Kasım  ayında açılan Linkedin hesabından paylaşımlar yapılmış ve sözkonusu hesaba Mart 

2015 sonu itibariyle 435 kişiye ulaşmıştır. 

 

- Facebook sayfamız 15 Eylül’de 241 takipçisi var iken Mart 2015 tarihinde bu rakam 438’e ulaşmıştır. 

 

- Twitter sayfamızda 15 Eylül 2014 tarihinde 213 takipçimiz var iken bu sayı Mart 2015 itibariyle 481’e 

ulaşmıştır.  

 

- Görsel Duyuru: Sosyal medya kanallarımız aracılığıyla basında yeralan haberlerimiz düzenli olarak 

paylaşılmaya devam edildi. Üyelerimize sağlamakta olduğumuz kolaylıklarla ilgili görseller de hazırlanarak 

sosyal medya ve websitemizden duyurulmaya başlandı. 
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BASIN AÇIKLAMALARI 

 

- İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen panelde Kıbrıs’ta bir Çözümün Faydaları ve 
Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın konuya ilişkin girişimleri 
anlatıldı.– 2 Mart 2015 

 

 
İngiltere’nin Avrupa Bakanı David Lidington, bugün Londra’da, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirilen Kıbrıs’ta çözümün 
faydaları ve İki Odanın Rolü temalı panelin iki konuşmacısı olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Kıbrıs Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides’e hitaben bir hoşgeldiniz konuşması gerçekleştirdi. Lidington konuşmasında, “Birleşik Krallık, 
Kıbrıs’ta bir çözümün en önde gelen destekçilerindendir. Odaların bu konudaki çalışmaları, iki toplum arasında güven ve işbirliğinin 
geliştirilmesinde ve çözümün tüm Kıbrıslılara ne gibi ekonomik yararlar getireceğinin altının çizilmesinde iş yaşamının onyanayacağı 
önemli rolü göstermektedir” dedi. 
Her iki Odanın delegasyonlarına ek olarak, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslıları, İngiliz parlamento üyelerini ve Stelios Filantropi Vakfı 
temsilcilerini bir araya getiren etkinlik, Oda Başkanların sunumundan sonra soru cevap ve görüş alışverişiyle devam etti. 

Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Phidias Pilides, Kıbrıs sorununun adil, işleyebilir ve sürdürülebilir bir şekilde çözü lmesinin 
Kıbrıs’taki toplumlara; ayrıca Yunanistan, Türkiye ve Ortadoğuyu da kapsayan bölgeye getireceği yararlar hakkında detaylı bir sunum 
yaptı. Pilides, “Böylesi bir çözüm Kıbrıs’ın ekonomik toparlanmasını ve krizden çıkışını önemli ölçüde hızlandıracak ve Kıbrıs’ı 
bölgedeki en istikrarlı ekonomiye dönüştürecektir” dedi. 

Pilides sunumunda yatırım, yeni pazarlar geliştirme ve istihdam alanlarında çözümün faydalarını öne çıkararak, özellikle denizcilik, 
uluslararası ticaret, enerji, eğitim, turizm, inşaat, tarım ve gayrimenkul sektörlerine vurgu yaptı. Pilides, “Süreçte olası sıkıntılar geçici 
olacak ve adil ve işleyebilir bir çözümün getireceği geleceğe yönelik iyimserlikle atlatılacaktır. Diğer yandan, orta ve uzun vadeli 
yararlar ise çok büyük olacaktır. Adanın yeniden birleşmesi her iki topluma da ekonomik fayda sağlarken, çözümsüzlüğün hiç 
kimseye faydası olmayacaktır” dedi. Pilides sözlerini desteklemek için yıllık ortalama büyüme hızı, iki toplum arasında kişi başı gelir 
farklılığının kapatılması ve işsizliğin büyük oranlarda azalacağına ilişkin çeşitli rakamlar sundu. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros da her iki Odanın çok boyutlu işbirliğini anlattı. Toros özellikle, Yeşil Hat Ticareti; 
ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik iki toplumlu ortak projeler; çözümün yararlarını anlatan kısa filmler; Kıbrıs Rum toplumundaki 
trafonun patlaması ve Kıbrıs Türk toplumundaki yağ sızıntısı gibi trajik olaylar sonrasında Odaları kriz çözme girişimleri; iki toplumlu iş 
insanları liderleri grubunun oluşturuması; ve Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunabilmesi yolunda siyasi süreci 
desteklemek üzere Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Yunan Odalar 
Birliği’nin oluşturduğu Lefkoşa Ekonomik Forumu’nun kurulması hakkında bilgiler verdi.   

Toros konuşmasında, “Bu sorunu çözerek tüm dünyaya örnek olmanın artık zamanı gelmiştir. Ekonominin çözüme çok büyük bir 
etkisi olacaktır, dolayısıyla bunun siyasi olarak da desteklenmesi gerekmektedir” dedi. Toros konuşması şu sözleri vurgulayarak 
bitirdi: “Ekonominin ve ekonomik işbirliğini barış ve güven inşaasındaki önemli rolün bilincinde olan iki Oda işbirliğini sürdürmeye 
kararlıdırlar. Girişimlerimiz Kıbrıs’taki barış sürecinin başarılı olmasının temel ekseninde yer almaktadır, bu yüzden çalışmalarımıza 
herkesin destek olmasını istiyoruz.” 

Bu etkinlik Londra’daki İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde iki toplumun böylesi bir birlikteliğinde yapılan ilk etkinlik olmuştur. 

David Lidington, Odaları çalışmalarından dolayı överek, Birleşik Krallığın, iki toplum arasındaki güveni artırıcı pratik girişimlerini 
desteklemek için yaptıklarına değindi. Lidington ayrıca, BM tarafından yürütülen çözüm sürecine ve müzakerelerin acilen yeniden 
başlamasına olan güçlü desteklerinin altını çizdi.  
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YAZIŞMALAR – MEKTUPLAR 

1. 20 Şubat 2015 tarihinde Sn. Orçun Kamalı’ya  gönderilen yazı 

Sn. Orçun Kamalı 

Genel Koordinatör, 

Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı 

 

Sayın Orçun Kamalı, 

Kuzey Kıbrıs İhracatçılar Meclisi (Kuruluş ve Görevleri) Yasa Tasarısı’na ilişkin görüşlerimizi 11 Kasım 2014 

tarihinde sizlerin bilgilerine sunmuştuk. İlgili yazımızda devlet katkısı ile Meclis’in “özel bütçeye sahip, bağımsız 

tüzel kişiliğe haiz bir kuruluş” olması ile örtüşmeyen unsurların yasa kapsamından çıkarılması önerisinde 

bulunmuştuk.  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, devlet katkısı ile Meclis’in “özel bütçeye sahip, bağımsız tüzel kişiliğe haiz bir 

kuruluş” olması ile örtüşmeyen unsurların Odamız ile paylaşılan yeni tasarısı kapsamından çıkarılmasını 

öneriyoruz. Şöyle ki; 

 Devlet katkı oranın yasa kapsamından çıkarılması 

 Meclis’in bağımsızlığı ile çelişen hükümlerin tasarı kapsamından çıkarılması. Örneğin, Meclisin 

görevleri arasında “Bakanlık tarafından verilecek ihracata ilişkin diğer görevleri yapmak” ve “Denetim 

Kurulu, Meclis’in hesap, işlem ve faaliyetlerini devamlı ve düzenli bir şekilde denetler ve altı aylık 

raporlar şeklinde Bakanlığa sunar”. 

Önerilerimizin olumlu olarak değerlendirileceğine olan inancımı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Saygılarımla, 

 

Fikri Toros 

Başkan 
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2. 5 Mart 2015 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı’na gönderilen yazı 

Sayın Sibel Siber, 

Teknonoji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı 27 Şubat tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak, görüş ve 

önerilerimize sunulmuştur. İlgili Yasa Tasarısı ile kurulması hedeflenen “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri” KKTC özel 

sektörü ve ekonomisi için büyük önem teşkil etmektedir. 

Tasarıda, Bölgenin Kuruluşu ile ilgili Madde 5’de, bölge ile ilgili başvuruları değerlendirmek, konusunda uzman 

bireylerden konu ile ilgili teknik görüş ve bilgi almak ve Bakanlar Kurulu’na bölge kuruluşu ile ilgili görüş vermek 

amaçlı Bakanlık Müsteşarı Başkanlığında, ekonomi işlerinde sorumlu Bakanlığın Müsteşarı, Devlet Planlama 

Örgütü Müsteşarı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı 

veya Temsilcisi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı veya Temsilcisi ve Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

Başkanı veya Temsilcisinin yer alacağı yedi üyeden oluşacak Değerlendirme Kurulu’na değinilmektedir. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak, oluşturulacak Değerlendirme Kurulu’nda yer almamız ticaret sektörü temsiliyetimiz 

açısından büyük önem arz etmekte olup, beklentimiz bu Kurul içerisinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan veya 

Temsilcisinin yer almasını sağlamanızdır. 

Bu  konuda gereken önem ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 

 

3. 25 Mart 2015 tarihinde Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı’na gönderilen mektup 

 

Sayın Bakan, 

Bakanlığınız tarafından hazırlanan 563/2015 ve 564/2015 numaralı önergelere yönelik alınan Bakanlar Kurulu 

Kararları ile bulgur ve parmak patates ithalatına kısıtlamalar getirilmiştir. Tek bir üreticiyi korumaya yönelik görünen 

ve zorlayıcı yönlendirme içeren Bakanlar Kurulu Kararı, Rekabet Yasasına aykırılık göstermektedir. 

Ülkemizde parmak patates ve bulgur üretimi yapan sadece birer tesis bulunmaktadır. İlgili Bakanlar Kurulu kararları, 

aslında tüketicilerden ve bu ürünlerin ithalatını yapan firmalardan bu üreticilere gelir ya da rant transferi anlamına 

gelmektedir.  

Malumunuz üzere ülkemizin patates gibi özellikli tarım ürünlerinin değer kazanması ve ekonomik büyümeye katkıda 

bulunması, o ürünün ithalatına kısıtlama getirilirek değil, Avrupa Birliği standartlarına uygunluk, tanıtma ve 

pazarlama faaliyetleri ile sağlanabilecektir. Patates gibi değerli bir ürünümüzü, sınırlı ölçek ekonomisinde rekabet 

avantajının mümkün olmadığı parmak patates üretiminde kullanmak ciddi bir hatadır. 

Bulgur gibi hammaddesi buğday olan bir ürünü ithalata sınırlama ve koşullar getirerek korumaya çalışmak da, 

buğday ve un ithalatçısı bir ülke için anlamlı olmayacaktır. Böyle bir uygulama, ülkemizin rekabet gücünü artıran ve 

mukayeseli avantajlarını harekete geçiren bir önlem olamayacak, seçilmiş bir veya birkaç üreticiye rant sağlamaktan 

başka bir işe yaramayacaktır. 

Ayrıca, özellikle ürün çeşitliliğindeki azalma ve tüketici refahını gözetmeyen fiyat ve kalite unsurlarına olan 

yansımalar, ülke ekonomimizin lokomotifi olan turizm ve yükseköğrenim gibi hizmetler sektörlerini de olumsuz 

olarak etkileyecektir. Günümüz ekonomik ve ticari ilişkilerinde yerli üretimin desteklenmesi ithalatı kısıtlayıcı 

politikalarla değil, ülke ekonomisi için katma değer yaratan ve mukayeseli rekabet üstünlüğünün olduğu üretim 

alanlarında üreticilerin desteklenmesi ile mümkün olabilir. 
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Serbest piyasa ekonomisi prensipleriyle hiçbir şekilde uyuşmayan bu uygulama hizmetler sektörüne dayalı bir ada 

ekonomisi için kabul edilebilir değildir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak talebimiz, bulgur ve parmak patates 

ithalatına ilişkin kararların iptal edilerek, bu ürünlerin ithalatının serbest bırakılmasının sağlanmasına yönelik 

düzenlemelerin ivedikle yapılmasıdır. Bu konuda gereken önem ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızı 

belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 

 

4.  3 Nisan 2015 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Başkanına gönderilen yazı 

Sayın Dr. Sibel Siber, 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin görüş ve 

önerileri ekte bilginize sunulmuştur. Bu konuda gereken önem ve hassasiyeti göstereceğinize olan inancımızı 

belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımla, 

Fikri Toros 

Başkan 

 

EK: KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI’NIN 1974 MOTORLU ARAÇLAR VE YOL VE TRAFİK YASA TASARISI’NA 

İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ 

Yasa Tasarısı ile; 

“Esas Yasa Madde 5, KISIM I’de yer alan (1) Motorlu Araç Kayıt Harçları maddesinin (B) bendinin (a) alt bendinde 

yer alan, (i) Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan motorlu araçlar %6 (yüzde altı) (ii) Elektrikle Çalışan ve 

(iii) Hibrit Motorlu Araçlar için kayıt harcının % 4 (yüzde dört) olarak değiştirilir.” 

Yukarıda belirtilen maddeye ilişkin önerimiz; 

Benzin ve Benzinden başka yakıtla çalışan araçların kayıt harcının % 4 (yüzde dört) olarak değiştirilmesidir.  Üstün 

teknoloji ile üretilip, tüketiciye daha pahalı satılan ve çevre kirliliği yaratmayan elektrikle çalışan ve hibrit motorlu 

araçların kullanılması teşvik edilmeli ve müşterinin bu farkı ödeyebilmesi için vergilerde ciddi indirimler yapılmalıdır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde Elektrikli veya Hibrit motorlu araçlarda hükümetler vergi indirimleri veya muafiyetleri 

sağlamaktadır. Bu bağlamda önerimiz Elektrikle Çalışan ve Hibrit Motorlu Araçların kayıt harcından muaf 

tutulmasıdır. 

“Esas Yasa, Madde 5 “KISIM I”de yer alan Motorlu Araç Ruhsat Harçları maddesinin  (A) bendi, (ç) alt bendi 

kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni (ç) alt bendi konmak süretiyle değiştirilir” kısmında yer alan hibritli otobüs, 

ambulans ve motorlu karavanlar için 500 TL ruhsat harcının, sağlık hizmetlerinde kullanılan hibritli ambulans 

araçlarının ücretsiz olarak düzenlenmesidir.  

“Esas Yasa, Madde 5 “KISIM I”de yer alan Motorlu Araç Ruhsat Harçları maddesinin  (A) bendi, (e) alt bendinden 

hemen sonra eklenecek (f) alt bendindeki (iii) ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) olanlar (1524 dahil) kilogramdan 

yukarı olan Hibrit Motorlu Araçların her bir kg için 0.46 TL olan ruhsat harcının 0.20 TL ,(iv) ağırlığı 1524 
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kilogramdan yukarı olan (kg) Hibrit Motorlu Araçların her bir kg için ödenecek 0.46 TL ruhsat harcının, satın alma 

cazibesini artırmak için 0.30 TL olarak düzenlenmesidir. 

Dağıtım: Başbakan Sn. Özkan Yorgancıoğlu, Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş 

 


