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Oda, et kaçakçılığı hakkında basın açıklaması yaptı. 

16 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen açıklamada; ülkemizde et kaçakçılığının son zamanlarda artış 
gösterdiğine vurgu yaparak, et ithaline izin verilmesinin kaçakçılığın önüne geçebilecek en önemli etken 
olduğu belirtildi. Odadan yapılan açıklama aşağıdaki gibidir; 

“Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e gerçekleştirilmekte olan et kaçakçılığı ile ilgili haberler gündemin üst sıralarında 
yerini korumaya devam ediyor. Sadece yakalanabilen kaçak etler ile ilgili haberlerin yapıldığı düşünüldüğü 
zaman, bu kaçakçılığın süreklilik kazandığını ve kaçak et miktarının sürekli artarak tonlarla ifade edilmeye 
başlandığını söyleyebiliriz. Bu etlerin hiçbir kontroldan geçmediği gibi sağlıksız koşullarda taşındıkları da 
dikkate alındığı zaman et kaçakçılığının halk sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye attığını söylemek de abartılı 
bir yaklaşım olmaz. Et kaçakçılığının vardığı boyutlar, kayıt dışı ticareti artırmakta, adaletten uzak rekabete 
yol açmakta ve dolayısı ile iş ahlakını da ciddi şekilde tehdit etmektedir. 

Et ihtiyacını Kuzey Kıbrıs’tan karşılayamayan tüketicilerin Güney Kıbrıs’tan alış-veriş yapmaya yönelecekleri 
ve et ihtiyaçlarının yanısıra diğer gereksinmelerini de Güney Kıbrıs’tan temin edecekleri aşikardır. 

Tüm bu olumsuzluklar, yasal şekilde sürdürülen et üretimi ve ticaretinin toplum ihtiyacını 
karşılayamamasının bir sonucudur. Pazar nüfusundaki artış ve ona bağlı ihtiyacın yasal yollarla giderilmesi 
kaçakçılığı önleyecek tek yoldur. Bugünkü durumda, hükümetin et ithalatına kontrollü bir şekilde de olsa izin 
vermesi, hem halk sağlığı, hem de gıda ihtiyacının karşılanması bakımından bir zorunluluk haline gelmiştir. 
Yasal yollarla et ithal edilmesi, elbette kaçakçılığa ve kayıt dışılığa karşı kalıcı bir önlem teşkil edecektir. 

Et ihtiyacının yasal olmayan yollarla karşılanması halkımızın gıda güvenliğini tehdit etmeye devam 
etmektedir. Bu gerçek ilgili tüm çevreler tarafından bilinmesine karşın, et ithalatına hala izin verilmemesi 
manidardır. 

Bu gerçeğin, en erken zamanda, başta hükümetimiz olmak üzere tüm ilgililer tarafından anlaşılması ve et 
ithalatına kontrollü bir şekilde de olsa başlanması, başta yerel tüketicilerimiz olmak üzere turizm ve yüksek 
öğrenim maksadıyla adamızda bulunan konuklarımıza hizmet vermeye çalışan işletmelerimizi büyük ölçüde 
rahatlatacaktır. 

Konu ile ilgili görüşümüzü kamuoyu ile paylaşır, hükümetimizi bu konuda gerekli önlemleri acil olarak almaya 
çağırırız.” 
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Girne 
Rehabilitasyon Merkezi'ne 
(Cheshire Home) bağışta bulundu. 

 

14 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete; KTTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Toros ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Erk katıldı. Merkeze gerçekleştirilen 
ziyarette, Merkez Başkanı Emine Manicioğlu'na Yönetim 
Kurulu adına bir bağış çeki takdim edildi. 
Ziyaret sırasında konuşan Toros, Oda Yönetimi'nin merkeze 
katkı sağlayacak bu bağışa karar verirken gönülden destek 
verdiklerini ve diğer ekonomik örgütlerle de görüşerek 
merkezin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacaklarını 
kaydetti. İş insanlarının sadece kendi çıkarları için 
çalışmadıklarını, toplumun menfaatleri ve refahını da çok 
önemsediklerini vurgulayan Toros, gösterdikleri özverili 
çalışmalardan dolayı Manicioğlu'na teşekkür etti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oda Başkanı Fikri Toros, 
Startups4Peace yarışmasının 
lansmanında konuşma yaptı. 
Oda Başkanı, 2 Haziran 2017 tarihinde Finlandiya Elçiliği’nin, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile Kıbrıs Ticaret ve Sanayi 
Odası (KEBE) işbirliğinde düzenlediği “Startups4Peace” 
yarışmasının tanıtım lansmanına katıldı. Lansmanda, Oda 
Başkanı Fikri Toros ve KEBE Başkanı Phidias Pilides 
konuşma yaptı. 

Toros konuşmasında, iki odanın adada Birleşik Kıbrıs’ın 
gelecekteki konumunu, ekonomisini ve ticari faaliyetlerini 
geliştirmeye yönelik aktivitelerini ve inisiyatiflerinin olduğunu 
belirterek, fırsatların ve yatırımların artacağının altını çizmiştir. 
Olası bir çözümle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın bir ticari 
merkez olacağının önemini belirten Toros, özellikle genç 
girişimcilerin kuracakları Start-up'lar sayesinde bölgede ve 
adada sektörel anlamda zenginlik katacağına vurgu yapmıştır. 
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Avrupa Parlamentosu (AP) Avrupa 
için Liberaller ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Odayı ziyaret etti. 
16 Haziran 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette bulunan 
heyette; Avrupa Parlamentosu İspanya Milletvekili ve ALDE 
Başkan Yadımcısı Javier Nart, AP Hollanda Milletvekili 
Marietje Schaake ve AP Bulgaristan Milletvekili İlhan Küçük 
yer aldı. Görüşmede; Kıbrıs müzakere süreci, Kıbrıs Türk iş 
dünyasının AB'ye uyum süreci ve çözüm bekleyen konulara 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

 

 
 
Oda Başkanı, Ramazan Bayramı 
dolayısıyla mesaj yayınladı. 
 
24 Haziran 2017 tarihinde basında yayınlanan mesajda Toros, 
tüm ülke için refah dileklerinde bulundu. 

"Ramazan Bayramına bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve 
heyecanını yaşıyoruz. Sosyal yaşamımızda önemli yeri 
bulunan bayramlarımız; mutlulukların paylaşıldığı, 
dargınlıkların giderildiği, beraberlik ve dostluk duygularının 
güçlendirildiği, toplumsal kaynaşmaya vesile olacak müstesna 
günlerdir. Yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak 
yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlılara maddi ve manevi 
yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek manevi 
duygularımızı güçlendirecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm 
insanlığa, ülkemize, iş insanlarımıza, kamu ve özel sektör 
personel ailemize esenlik ve refah getirmesini diler, 
bayramınızı en içten duygularla kutlarım." 

 
 
 

 

 

Oda Başkanı, “Ulusal Gıda 
Referans Laboratuvar”ını ziyaret 
etti. 

22 Haziran 2017’de gerçekleştirilen ziyarette; Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve Genel Sekreter 
Aysun Önet İleri yer aldı. Veteriner Dairesi Müdürü 
Hüseyin Ataben’i ziyaret ederek “Ulusal Gıda Referans 
Laboratuvar”ını yerinde inceyen heyet, ziyaret sırasında 
laboratuvar hakkında daire müdüründen detaylı bilgi aldı. 

Uluslararası standartlarda hizmet veren Ulusal Gıda 
Referans Laboratuvarı’nın ülkemiz için gurur kaynağı 
olduğunu belirten Toros,  gıda ve yem gibi maddelerin 
böylesine çağdaş ve uluslararası standartlarda analiz 
edilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, güvenli gıda 
tüketimi için gıda zincirinin tüm aşamalarında, yani 
“tarladan sofraya” güvenilirliğin sağlanması gerektiğini 
vurguladı. 

Toros, laboratuvarın kurulum ve donanımına sağlamış 
oldukları finansman desteği için T.C. Lefkoşa 
Büyükelçiliğine teşekkür etti. İzlenebilirliğin, gıda 
güvenliğinin sağlanmasında en temel unsurlardan biri 
olduğunu belirten Toros, Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı’na da bu konularda yapmış oldukları 
çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 

Daire Müdürü Ataben, Almanya’dan belgelendirme 
kuruluşu TÜV tarafından belgelendirilen laboratuvarın 
Kıbrıs’ta tek, Türkiye’de ise ikinci örnek donanıma sahip 
olduğuna vurgu yaparak, gösterdikleri ilgiden dolayı 
Başkan nezdinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na teşekkür 
etti. 

 

 


