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HAZİRAN 2022 
 

Avrupa Birliği tarafından geçtiğimiz yıl yürürlüğe konulan Hellim’in Menşe 
İsmi Korumalı Ürün (PDO) Tüzüğü çerçevesinde ikinci Kıbrıslı Türk hellim 
üretici firmasının başvurusu yapıldı 
 

      
 

2 Haziran 2022 tarihinde, Başvuru dosyası Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri Mustafa Ergüven ve İzzet 
Adiloğlu tarafından denetleme kuruluşu Bureau Veritas’a iletildi. 
Odamız, Tüzüğün kendisine verdiği hak ve sorumluluklar temelinde tescil süreci boyunca ortaya çıkan 
sıkıntıların aşılması için Bureau Veritas, Avrupa Komisyonu ve yerel paydaşlarla istişare içerisinde yürütmekte 
olduğu eşgüdümlü çalışmalarını sürdürmek ve sürece katkısını etkin bir şekilde koymak için konuyu yakından 
takip etmeye devam ediyor. 
                            
 
 

 
 
 
KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, Enerji ve 
Ekonomi Bakanı 
Olgun Amcaoğlu'na 
nezaket ziyaretinde 
bulundu  
 
Genç İş Adamları 
Derneği Başkanı 
Muhit İnce 
beraberindeki 
heyetle KTTO 
Başkanı Turgay 
Deniz'e ziyarette 
bulundu 
 
Ana Muhalefet 
Partisi (CTP) Başkanı 
Tufan Erhürman 
beraberindeki 
heyetle KTTO 
Başkanı Turgay 
Deniz'e ziyarette 
bulundu   
 
AB Uyum ve Reform 
Genel Müdürlüğü 
Direktör Yardımcısı 
ve Kıbrıs Çözüm 
Destek Ofisi Misyon 
Başkanı Kjartan 
Björnsson ve heyeti 
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odasına ziyarette 
bulundu           
 
Güney Kıbrıs’a ilk 
Zeytinyağı satışı 
gerçekleşti 
 
KTTO İskele’de 
yangın bölgesini 
ziyaret etti 
 
KTTO, Ekonomik 
Destek Paketi ile ilgili 
basın açıklaması 
yaptı 



 
 

 

 

KTTO Başkanı Turgay Deniz, Enerji ve 
Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu'na 
nezaket ziyaretinde bulundu 
   

  
 

8 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Oda Başkanı 
Turgay Deniz’e Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu 
üyeleri Omaç Cin, Ali Şah, Evren Günsel Erçelik ve Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri eşlik etti. 
 

Genç İş Adamları Derneği Başkanı Muhit İnce 
beraberindeki heyetle KTTO Başkanı Turgay 
Deniz'e ziyarette bulundu 
  

 
 

13 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette Oda Başkanına, 
Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şah ve 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. 

 

Ana Muhalefet Partisi (CTP) Başkanı Tufan 
Erhürman beraberindeki heyetle KTTO 
Başkanı Turgay Deniz'e ziyarette bulundu   
  

 
 

17 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette, gündemdeki 
konularla ilgili istişarelerde bulunulurken Oda Başkanı Deniz'e 
Başkan Vekili Aziz Limasollu, Yönetim Kurulu Üyeleri Omaç Cin, 
Ali Şah, Ali Başman, Evren Günsel Erçelik, Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri ve Genel Sekreter yardımcıları Mustafa Ergüven, İzzet 
Adiloğlu eşlik etti. 
 

AB Uyum ve Reform Genel Müdürlüğü 
Direktör Yardımcısı ve Kıbrıs Çözüm Destek 
Ofisi Misyon Başkanı Kjartan Björnsson ve 
heyeti Kıbrıs Türk Ticaret Odasına ziyarette 
bulundu           
    

     



 
 

 

 

21 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Oda Başkanı 
Turgay Deniz'e Yönetim Kurulu üyesi Omaç Cin, Evren Günsel 
Erçelik, Genel Sekreter yardımcısı Mustafa Ergüven, Üye Sicil ve 
Ticari İşlemler Görevlisi Şeniz Avcıoğlu ve İş geliştirme uzman 
yardımcısı Özge Özkayalı eşlik etti. 
 

4 işlem Eğitim Merkezi Okul Yöneticisi Serhat 
Bayar ve çocuklarla Kıbrıs Türk Ticaret 
Odasına ziyarette bulundu 
 

     
 

21 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven, çocuklara Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
hakkında bilgiler verdi. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Kozmetik Ürünleri Sektör Komite 
Başkanı Nilay Nizam Paralik Yönetim Kurulu 
Üyesi Omaç Cin ve Genel Sekreter Aysun Önet 
İleri, Sağlık Bakanı Sn. İzlem Gürçağ’a 
ziyarette bulundu 
 

 
 

 
23 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette kozmetik 
ürünleri yasa tasarısı görüşüldü. Oda Başkanı Turgay Deniz’e, 
Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Sektör Komite Başkanı Nilay 
Nizam Paralik ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. 
 

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknik 
heyet KKTC Teknoloji Geliştirme Projesi ile 
ilgili Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz'i ziyaret etti  
 

  
 

Ziyarette Oda Başkanı Turgay Deniz'e Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri eşlik etti. 
 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi 
Yantao Liu ve heyeti Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Turgay 
Deniz ve heyeti ile görüştü 
 

     
 

24 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen görüşmede, Oda Başkanı 
Deniz’e Oda Meclisi Koordinatörü Serhan Kombos, Yönetim 
Kurulu Üyesi Omaç Cin ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven eşlik etti. 



 
 

 

 

Güney Kıbrıs’a ilk Zeytinyağı satışı 
gerçekleşti 
 

 
 

28 Haziran 2022 tarihinde, KTTO’nun Yeşil Hat Ticaretini 
Geliştirme çalışmaları sonuç vermeye başladı. 
Zeytinyağı satışının yanında bugün çok sayıda tarımsal işlenmiş 
gıdanın örnekleri, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın Yeşil Hat 
ticaretini geliştirme çabaları kapsamında Güney Kıbrıs’a 
geçirildi. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki ticareti 
düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki ticari faaliyetleri 
geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası (KTTO) yetkilileri tarafından ürün örnekleri 
ile denemesi yapılan zeytinyağı ticaretinin ilki, bugün 
gerçekleşti ve ilk parti zeytinyağı Kuzey Kıbrıs’tan sevk edilerek 
Güney Kıbrıs’taki alıcılara teslim edildi. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odasının gözetiminde ve Oda tarafından 
sağlanan belgeler ile yürütülen Yeşil Hat ticaretinin kapsamını 
ilgili Avrupa Birliği kurallarına göre genişletmek amacını 
taşıyan faaliyetler ise devam ediyor. KTTO görevlileri, bugün 
ayrıca, Yeşil Hat ticareti kapsamına girmesi gereken tarımsal 
işlenmiş gıda ürünlerinin Güney Kıbrıs’a geçmesi ile ilgili ilk 
girişimlerini yaptılar. KTTO Genel Sekreter Yardımcıları 
Mustafa Ergüven ile İzzet Adiloğlu, beraberlerindeki macun, 
pekmez, reçel gibi ürün örneklerini Güney Kıbrıs’a geçirerek 
sürece ilişkin olguları saptadılar. Yapılan çalışma sonucunda bir 
kısım işlenmiş tarımsal gıdaların Güney Kıbrıs’a geçebildiği 
belirlendi. Bugünkü çalışmalar sırasında, Esnaf, Zanaatkârlar 
ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi’ne ait zeytinyağı 
ürünlerinin Güney Kıbrıs’a satışı gerçekleştirildi ve ürünler 
alıcısına teslim edildi. Böylece tarımsal işlenmiş gıda ticaretinin 
ilki de gerçekleşmiş oldu. Tarımsal işlenmiş gıda ürünlerinin 
Güney Kıbrıs’a satışının gerçekleşmesinin Kuzey Kıbrıs’taki 
tarımsal üretim ile işlenmiş gıda faaliyetlerine Yeşil Hat ticareti 
kapsamında önemli katkılarda bulunması bekleniyor. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yeşil Hat kapsamında yürüttüğü 
mücadelesine her platformda devam etme yönündeki 
kararlılığını sürdürecektir. 

 

KTTO İskele’de yangın bölgesini ziyaret etti 
   

  
 

29 Haziran 2022 tarihinde, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Başkan 
Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf 
Acemoğlu, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven, İskele Kaymakamı Ertuğrul 
Toroslu’yu ziyaret etti. Ziyarette Mersinlik Bölgesinde yanan arazi 
yerinde incelenirken Toroslu bu zor süreçte iş insanlarının 
bölgede önemli seviyede katkı yaptığını belirterek memnuniyetini 
dile getirdi. Toroslu ülkemize bir an önce yangın söndürme hava 
aracının alınmasının önemine vurgu yaptı. 
Oda Başkanı Deniz ise yapılan çalışmalardan dolayı Toroslu’ya 
teşekkür ederek yanan bölgeler için KTTO’nın tüm ilgili kurum ve 
kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışma yaparak 
ihtiyaçların giderilmesi için ellerinden gelen uğraşı oraya 
koyacaklarını belirtti.  
 

KTTO, Ekonomik Destek Paketi ile ilgili basın 
açıklaması yaptı 

 

30 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması, 
 

Bugün Başbakan Sayın Ünal Üstel tarafından kamuoyuna 
açıklanan Ekonomik Destek Paketi, içerdiği önlemler bakımından 
ekonomik yaşamı olumlu yönde etkileyecek olduğu gibi bu 
pakete dahil edilmeyen öneriler nedeniyle yetersiz kalacağı 
aşikar olan bir paket niteliğindedir.  
Ekonomik Destek Paketi, özellikle küçük krediler bakımından 
getirdiği olanaklarla şahıs işletmeleri ve küçük esnaf için “can 
suyu” olabilecek niteliktedir. Bu kredilerin kullanılabilmesi 
halinde, ekonomik sıkıntılarla boğuşmakta olan küçük 
işletmelerimizin soluk almaya devam edebileceğini söyleyebiliriz. 
Buna karşın, KKTC ekonomisinin esas olarak yatırıma ve bunun 
için de yatırım için kullanılabilecek kredi programlarına ihtiyacı 
vardır.  
 



 
 

 

 

Ekonomi Destek Paketi’nde yatırım kredilerine ve büyük 
ölçekli işletmelerimizin finansmana erişimini kolaylaştıracak 
önlemlere yer verilmemesi ekonomik büyümeyi ciddi şekilde 
engelleyecek, bu paketteki önlemleri işlevsiz hale getirecektir.  
Açıklanan önlemlerin, 2020 yılından beri Covid-19 salgınının 
daraltıcı etkileri ve Ukrayna krizi ile ortaya çıkan korkunç fiyat 
artışları ile mücadele etmekte olan Kıbrıs Türk ekonomisinin 
canlandırılması ve salgın öncesindeki durumuna dönmesi 
bakımından yetersiz kalacağı da aşikardır. Ekonominin 
çarklarının sağlıklı bir şekilde dönebilmesi için, Sayın 
Başbakan’ın ifade ettiği gibi “mini” değil, yapısal dönüşümler 
de içeren kapsayıcı bir pakete ve bütünlüklü uygulamalara 
ihtiyaç vardır.  
Böyle bir kapsayıcı paket en azından aşağıdaki  önlemleri 
içermelidir: 
Kamuda tasarruf ve çalışma saatleri: Kamu giderlerinde 
tasarruf sağlanması ve israf sayılabilecek harcamalardan 
kaçınılması KKTC devletinin yükümlülüklerini daha kolaylıkla 
yerine getirmesini ve güvenilir bir ekonomik aktör durumuna 
gelerek piyasada olumlu roller üstlenmesini sağlayacaktır. 
Kamuda tasarruf sağlanırken, kamu çalışma saatlerinin özel 
sektör çalışma saatleri ile uyumlu halde getirilmesi, çalışma 
disiplini ve verimliliği artıracak kamunun özel sektör üzerinde 
oluşturduğu yükleri ve baskıları da azaltacaktır.  
Enflasyon muhasebesi: Enflasyonun %100’ü aşacağının 
kesinleştiği bir ortamda faaliyet gösteren işletmelerin 
korunabilmesi bakımından enflasyon muhasebesinin devreye  
konulması, işletmelerin yoluna devam edebilmesi ve 
istihdamın devam etmesi bakımından bir zorunluluk olmaya 
devam etmektedir. Pahalılığa karşı mücadele: İthalatta alınan 
fonların kaldırılması ve gümrük vergilerinin FOB bedeller 
üzerinden yapılarak zaten pahalı olan taşımacılığın 
vergilendirilmesinden vazgeçilmesi piyasamızın ucuzlatılması 
için önemli bir katkı sağlayacaktır. İthalatta alınan KDV’nin 
peşin alınmak yerine üç ay sonra tahsil edilmesi de piyasa 
faaliyetlerinin güçlenmesine yardımcı olabilecektir.  
Kiraların düzenlenmesi: Ekonomi Destek Paketi, Vakıflar 
İdaresi’ne ait taşınmazların kira sözleşmelerinin Türk Lirası ile 
yapılacağını hükme bağlamasına karşın başta Devlet Emlak  ve 
Malzeme Dairesi olmak üzere diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait taşınmaz malların kira sözleşmelerin in 
yabancı para ile yapılmasını engellememiştir. Bütün kamusal 
taşınmazların kira sözleşmelerinin TL ile yapı lması kaçınılmaz 
bir gerekliliktir. Bu arada, kira sözleşmelerinin Türk Lirası ile 
yapılmasını teşvik etmek amacıyla döviz cinsinden ve Türk 
Lirası cinsinden kira sözleşmelerinde alınan vergi stopaj 
oranları, aralarındaki fark %10 olacak şekilde (döviz cinsinden 
kira sözleşmelerinde kira stopajının %13’den %15’e  çıkarılması 
ve Türk Lirası ile yapılan sözleşmelerde kira stopajının %8’den 
%5’e düşürülmesi) düzenlenmelidir.  

 

Yatırım indirimi: İşletmelerin yeni yatırımlarının 
vergilendirilmesi ile ilgili esaslar, yakın geçmişte yapılan 
düzenlemeler ile yatırımı teşvik edici değil, caydırıcı bir 
duruma getirilmişti. Ekonominin canlandırılması  
için yatırım gereklidir. Yatırım yoksa, ekonomik canlanma da 
olmayacaktır. Yatırım indiriminin ilk aşamada eski şekline 
dönüştürülmesi gerekmektedir. Vergi düzenlemeleri: Yüksek 
enflasyon ve Türk Lirası’nın satın alma gücündeki meydana 
gelen kayıplar, yeni vergi düzenlemelerini zorunlu 
kılmaktadır. Gelirlerini enflasyon oranında artırmayı başaran 
kişi ve işletmeler bile haksız vergi yükümlülükleri ile karşı 
karşıya kalmakta ve alım güçlerinin düşmesini 
önleyememektedirler. KDV oranları, vergi muafiyet ve 
matrahlarında yapılacak düzenlemeler ile alım gücü 
kayıplarının önüne geçilmesi gerekmektedir.  
Bu önlemleri de içerecek kapsamlı bir ekonomik paket 
hazırlanmaması halinde ekonomik daralmanın devam 
edeceği, hane halkının geçim zorluklarının giderek artacağı ve 
işletmelerimizin istihdamı koruyarak çalışmaya devam 
edemeyeceği açıktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümetimizi 
ve tüm ilgilileri “mini” paketler üzerinde çalışmak yerine 
yapısal dönüşümleri de içerecek kapsamlı bir yenilenme 
üzerinde çalışmaya çağırmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 


