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 FAALİYET RAPORU 

 AĞUSTOS 2017 

Oda, et fiyatlarındaki artışlar ile ilgili basın açıklaması yaptı. 
 
24 Ağustos 2017 tarihinde yapılan açıklamada; ülkedeki et fiyatları artışın önlenemesinin et ithalatının 
serbest bırakılmasıyla mümkün olacağına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Odadan yapılan açıklama 
aşağıdaki gibidir; 

“   Ülkemizdeki et sektörü üzerine yapılan tartışmalar son zamanlarda yeniden artmış ve konu ile ilgili yapılan 
çeşitli açıklamalar basına yansımıştır. 
 
  Kıbrıs Türk Ticaret Odası, et sektörü hakkındaki değerlendirme ve yapıcı önerilerini defaatle yapmış, 
tüketici sağlığı ve pazarın alım gücü adına yapmaya devam edecektir. Bu bağlamda et sektöründe kapsamlı 
bir güncel politika gerektiğinin altını çiziyor ve söz konusu yeni politikanın da serbest pazar ilkelerine dayalı 
olması gerektiğine olan inancımızı yineliyoruz. 
 
  Üzülerek görüyoruz ki korumacılık içgüdüsü ile hareket edilerek hiçbir ekonomik akılla bağdaşmayan, 
üstelik pahalılık yaratarak tüketicinin alım gücünü düşüren mevcut uygulamalarda ısrarcı davranılmaktadır. 
Bunun sonucu olarak da pazara arz edilen etlerin fahiş oranlarda artan fiyatlarının yanısıra, sağlıksız 
koşullarda ve kaçak olarak Güney’den getirildiğine tanık olmaktayız. 
 
   Et ithalatına karşı duruşta ifade edilen ‘‘niteliksiz et getirme’’ söylemlerini en sert ifadeyle reddediyoruz. 
Bilakis, hükümetin et ithalatına izin vermesi gıda güvenliği standartlarını gündeme getirecek ve ülkemiz 
tüketici sağlığına saygılı bir konuma gelecektir. Ayrıca, yasal yollarla et ithal edilmesi, elbette kaçakçılığa ve 
kayıt dışılığa karşı kalıcı bir önlem teşkil edecektir. Kaçak olarak getirilen etlerin hiçbir kontrolden geçmediği 
gibi sağlıksız koşullarda taşındıkları da dikkate alındığı zaman tüketici sağlığı ciddi bir şekilde tehlikeye 
atılmaktadır. 
 
   Bu bağlamda, gıda güvenliği eksikliğini ve pahalılığı öne sürerek tüketiciler sürekli olarak et ihtiyaçlarını 
Güney Kıbrıs’tan temin etmeye yönelmektedir. Güney Kıbrıs’ta, AB ülkelerinden çeşitlendirilmiş et ürünleri 
ithal edilerek tüketicilere geniş bir seçenek sunulmakta ve bir cazibe yaratılmaktadır. Dolayısı ile izlenmesi 
gereken yol, AB standartlarına uygun ve tüketicinin özgür seçimi doğrultusunda arz yaratacak bir politika 
oluşturmak ve uygulamaktır. 
 
   Yerel hayvancılık sektörümüzün üretim kapasitesi, ülkemizde sürekli olarak büyümekte olan pazar nüfusu 
karşısında yetersiz kalmakta ve bu sebeple son yıllarda et fiyatları sürekli olarak yükselmektedir. 
 
  Sonuç olarak bütünlüklü bir program çerçevesinde ve eş zamanlı olarak yapılması gerekenler; üretim 
standartlarını AB ile uyumlaştırmak, et ithalat politikalarını kademeli olarak liberalize etmektir. 
  
  Sağlıklı bir ekonominin temeli olan arz talep kuralları doğrultusunda ve artan pazar nüfusu da dikkate 
alınarak, ithalat yasakları ve sınırlamalarının kaldırılması fiyat artışlarını kontrol altına alacak ve 
dengeleyecektir. Et ithalatına izin verilmesi et ihtiyacının karşılanması ve arz güvenliğinin temin edilmesi için 
tek çıkış yolu olduğunu kamuoyunun dikkatine ve bilgisine sunarız.” 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Fikri Toros, Günaydın Ada 
programına konuk oldu.  
14 Ağustos 2017 tarihinde Ada TV’de yayınlanan programa 
katılan Toros, Crans Montana sonrası gelinen aşamayı, 
müzakere süresince ve sonrasında yaşanan gelişmeleri, 
çözümsüzlüğün ülke ekonomisine etkileri konusunda 
değerlendirmelerde bulundu. 

 
Tatlısu Belediye Başkanı Hayri 
Orçay, Odamızı ziyaret etti. 
23 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında 
Oda Başkanı'nı 7-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 
olan 12. Uluslararası Geleneksel Tatlısu Harnup 
Festivali'nin açılışına davet eden Orçay, bölgenin ekonomik 
kalkınma stratejisiyle ilgili de Toros ile görüş alışverişinde 
bulundu. 

 

 
İngiltere İşçi Partisi Milletvekili 
Bambos Charalambous, Odamızı 
ziyaret ederek Başkan Fikri Toros 
ile görüştü. 
24 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Kıbrıs 
Türk ekonomisi, Kıbrıs sorunu ve son güncel gelişmeler 
hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

 

Oda Başkanı Fikri Toros, Louvalight 
isimli yazılım ve dijital pazarlama 
şirketinin 'Adayı Dijitalleştiriyoruz' 
konferansında açılış konuşması 
yaptı. 
2 Ağustos 2017 tarihinde KTTO Konferans Salonu’nda 
gerçekleşen konferansta konuşma yapan Toros, ülkemizdeki 
rekabet edebilir ticaret koşullarının dijitalleşme ile daha kolay 
olacağına vurgu yaparak, gelişen teknolojiye ayak 
uydurmanın ülkemizin refah seviyesini artıracağını söyledi. 
KOBİ'lerin ülke ekonomisinin büyük bir bölümünü kapsadığını 
söyleyen Toros, e-ticaret ile gerek tanıtım ve pazarlama, 
gerekse tedarikçilerle iletişim bakımından işletmelerin 
büyümesinin önünün açılacağını söyledi. 

E-ticaretin ve dijitalleşmenin önemine değinen Toros, 
günümüz dünyasında artık küresel pazarlara yatırım 
yapılması gerektiğini de vurgulayarak, yeni açılan dijital 
ajansa başarılar dileyerek konuşmasını noktaladı. 

 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri 
Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ve 
beraberindeki heyet Odamızı ziyaret 
etti. 
4 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; KTİMB 
tarafından yanınlanan 'İnşaat ve Gayrimenkul Sektörü Gelişim 
Stratejisi' kitapcığı hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu. 
Toplantıda ayrıca güncel ekonomik konulara ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu. 
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Özel sektörün kurumsal kapasitesini desteklemek amacıyla özel sektör 
ve kamu kurumları “Kurumsal Yönetişim İnisiyatifi” altında bir araya 
geldiler. 

Kurumsal Yönetişim Komitesi üyeleri 28 Ağustos 2017 tarihinde bir araya gelerek Kıbrıs Türk Kurumsal Yönetişim Kodunu 
onayladılar ve Yönetim Kurulunu belirlediler: Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşuyor: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası, KOBIGEM, YAGA ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği. KTTO Başkanı Fikri Toros, Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak belirlendi. 

Kurumsal yönetişim inisiyatifi nedir? 

OECD’nin Kurumsal Yönetişim Prensiplerini baz alan inisiyatif, yerel aile şirketlerinin özel ihtiyaçları çerçevesinde en iyi 
uygulamalarını içeren kurumsal yönetişim kodunu hayata geçirmeyi amaçlayacak. Kod, şirketlerde profesyonelleşme, şirket 
hissedarlarınnı haklarının korunması ve yatırımı kolaylaştıracak ortamın hazırlanması gibi konuları içeriyor. Komite, pilot 
uygulamalarla bu prensiplerin hayata geçirilmesini denetleyecek ve belgelendirecek. Projeye teknik destek AB destekli 
TAPS projesi tarafından sağlanacak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


