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Oda, Tarım Master Planı hakkında görüş verdi. 

23 Mayıs 2017 tarihinde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na gönderilen yazıda; Tarım Master Planı ile ilgili 
Odanın görüşleri paylaşıldı. Odanın görüşlerini içeren yazı aşağıdaki gibidir; 

 
 Hazırlanan taslak master plan, tarımı ilgilendiren tüm konularla ilgili temel verileri ortaya koyan bir durum tespit 

çalışması şeklinde hazırlanmıştır. Benzer çalışmalarda öncelikle durum tespitinin ortaya konması (üretim alanı, 

üretici sayısı, dış ticaret verileri vs.) önemlidir. Ancak durum tespitinin ötesine geçip planlanan hedeflerin niye 

seçildiği ve hedeflere gerek beşeri sermaye gerekse de finansal sermaye anlamında hangi kaynakları ne şekilde 

kullanarak ulaşılabileceği gibi konuların planda çok daha detaylı ele alınması gerekmektedir. 

 Çalışmanın son bölümünde ortaya konan çeşitli hedefler genel ifadelerle belirtilmiş ancak arzu edilen hedeflerin 

(benzer ülke veya şehir tarım master planlarında görüldüğü gibi) detaylandırılmadığı görülmektedir. Bu gibi 

kapsamlı çalışmaların hayata geçirilmesinde hedeflerin spesifik olarak ortaya konması bakanlıkların 

performansının ölçülmesinde de önemli bir unsur olacaktır. Aksi takdirde genel kavramlarda belirtilen hedefleri 

yakalama başarısı göreceli farklı olarak yorumlanabilecek bir kavramdır.  

 Tarım sektörünün, turizm ve yükseköğrenim gibi lokomotif ve öncü sektörlerin ihtiyaçlarını uygun maliyetlerle 

karşılayacak şekilde ve niş – yerel üretimlerle dış pazarları zorlaması gerektiği vurgulanmalıdır. Bunun için tarım 

ve sanayileşmiş tarım da niş ürünler dış piyasalarla rekabet edebilecek, alım gücü yüksek, kalitesi ve katma değeri 

yüksek ürünler olmalıdır. Özellikle su projesinin girdi avantajının katma değeri yüksek tarım üretimine hangi 

alanlarda ve nasıl katkı sağlayabileceği ifade edilmelidir.  

 Tüketici refahını olumsuz etkileyen tarımsal ürünlerdeki ithalat rejimi de yeniden kurgulanmalı, tarımsal ürünlerin 

iç piyasadaki fiyatlarının ekonominin lokomotifi olan hizmet sektörünün rekabet gücünü de doğrudan etkilediği 

unutulmadan, uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde ithalattaki kısıtlayıcı, yasaklayıcı ve siyasilerin izin 

sistemine dayanan ithalat rejiminin terk edileceği ortaya konulmalıydı. 

 Sektörün potansiyelini olumlu etkileyecek bir diğer unsur da müdahale kurumlarının işleyiş felsefelerinin yeniden 

kurgulanarak özel işletme mantığıyla hareket eden esnek bir modele kavuşturulması gerektiği ortaya konulmalıdır. 
 Ayrıca, Gıda güvenliği konusu ülkemiz kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biridir. Ayrıca bu konu 

ülkemizdeki en sorunlu alanlardan bir tanesidir. Dolayısıyla bu konuda yapılması gerekenlerin başında iyi tarım 

uygulamasına sahip üretici sayısının artırılması gelmektedir (organik üretici, global gap sertifikalı üretici vs.). Ayrıca 

bu gibi sertifikalar uluslararası ticaretin kesin koşulu yani dünya ticaretinde bir pasaport görevi görmektedirler. 

Örneğin “iyi tarım uygulamaları öncelikli olarak desteklenecektir-geliştirilecektir (sayfa 532)” ifadesi yerine mevcut 

üretim faktörleri, finansman koşulları, Bakanlığın kurumsal kapasitesi vs. gibi unsurlar dikkate alınarak, diğer ülke 

örneklerinde görüldüğü gibi, “global gap sertifikasına sahip üretici sayısı 2020’ye kadar bitkisel üretimdeki üretici 

sayısının %30’una çıkartılacaktır” gibi spesifik hedeflendirme yapılarak yazılması önümüzdeki yıllardaki 

performansın değerlendirmesi açısından da önemli olacaktı. 

 Ayrıca, Tarım Bakanlığı’nın yapısı ve işlevleri sadece üretici desteklemekle sınırlı kalmamalı, tüm dünyada olduğu 

gibi ürün kalitesini “tarladan sofraya” denetleyecek bir sistem kurulmalıdır. Kurulacak sistemin dış piyasalarda 

geçerliliği olması için gerekli gıda kontrol altyapısı, akreditasyonlar vs. oldukça dikkatli planlanmalıdır. 

 Tüm bunların ötesinde çalışmanın sonunda genel olarak belirtilen hedeflerin çokluğu ve çeşitliliği dikkat 

çekmektedir. Ancak tüm bu hedeflerin hangi kaynaklarla ve kurumsal kapasiteyle hayata geçirilebileceği konusu 

dikkate alınarak çalışmada titiz bir “önceliklendirme” yapılması gerekmektedir. 

 Benzer şekilde belirtilen hedeflerin çokluğu ve çeşitliliği finansman konusunu da gündeme getirmektedir. Bu 

boyutun da Master Plan kapsamında ele alınması gerekmektedir.  
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Hollanda Maliye Eski Bakanı ve 
'Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası' 
Hollanda Direktörü Frans Weekers 
ve Hollanda Lefkoşa Büyükelçisi 
Nathalie Jaarasma, Odamızı 
ziyaret etti. 

9 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen görüşmede; Kuzey 
Kıbrıs ekonomisi, müzakere süreci, Avrupa'daki KOBİ'lerle 
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Başkan Fikri Toros, Mustafa 
Alkan'ın sunduğu Er Meydanı'na 
konuk oldu. 

Oda Başkanı, 2 Mayıs 2017 tarihinde Mustafa Alkan’ın 
hazırlayıp sunduğu Er Meydanı’na konuk olarak ülkedeki 
ekonomik durum ve Oda çalışmaları hakkında 
değerlendirmelerde bulundu. 
Gündeme ilişkin konuların da konuşulduğu programda Toros; 
olası bir çözümün ülke ekonomisine katkıları hakkında 
görüşlerini belirterek şuan mevcut ekonomik durumun ülke 
için sürdürülebilir olmadığına vurgu yaptı.  
 

Oda Başkanı Fikri Toros, 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde 
düzenlenen "2. Kariyer Günleri ve 
Fuarı"na katıldı. 
 
4 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen kariyer günleri 
çerçevesinde konuşma yapan Toros; başarılı bir iş insanı 
olabilmek için risklerin alınması ve kalıpların dışına çıkılması 
gerektiğini ifade ederek, küçük başarısızlıkları fırsat olarak 
görmenin “öğrenmek” anlamına geldiğini açıkladı. Kişilerarası 
iletişim becerilerinin insanlarla nasıl iletişim kurulmasıyla ilgili 
olduğunu dile getiren Toros, iletişim becerilerinin diğer iş 
profesyonelleriyle ağlar oluşturmak için gerekli olduğunu 
kaydetti. KTTO Başkanı Fikri Toros, seminere katılan 
öğrencilere aktif dinleme yapma, tutkuyla hareket etme ve 
dürüst olma tavsiyesinde de bulundu. 
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Başkan Fikri Toros, Avrupa İmar ve 
Kalkınma Bankası'nın Kıbrıs'ta 
düzenlediği Genel Kurul 
Toplantısı’nda "Small Business, Big 
Markets: Internationalisation and 
SMEs" konulu panelde konuşmacı 
olarak yer aldı. 

9 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirdiği konuşmada Toros; 
Kuzey Kıbrıs'taki KOBİ'lerin iş ortamı ve durumları, KOBİ'lerin 
küresel çerçevede yaşamış olduğu sorunlar ve engeller 
hakkında bilgi verdi. Konuşmasının son kısmında, Kuzey 
Kıbrıs'taki KOBİ politikalarının oluşturulması bağlamında 
Odamızın oynadığı rol ve finansal erişime ulaşımda yapılan 
yardımlardan da söz etti. 

 
 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel 
Sekreteri Aysun Önet İleri, 10 Mayıs 
2017’de KKTC Ekonomi ve Enerji 
Bakanlığı tarafından Golden Tulip 
Otel'de düzenlenen "II. KKTC KOBi 
Zirvesi"ne panelist olarak 
katılmıştır. 
 
Konuşmada; girişimcilerin ekonomide büyük önem taşıdığına 
vurgu yapan Önet, ülke ekonomisinin gelişmesinde de önemli 
rol oynadıklarını belirtti. Uluslarası ölçeklerde yapılan 
çalışmalardan noktalar paylaşan Önet, ülkemizden de 
örneklendirmeler yaparak iş fikrinin gelişmesi için 
odaklanılması gereken noktalara vurgu yaptı. 

 
 
 

KTTO Başkanı Fikri Toros Kıbrıs 
Postası’na ithalatçıların 
gümrükte yaşadığı sorunlarla 
ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. 
23 Mayıs 2017’de verdiği röportajda Toros; hantal 
bürokrasi, anlamsız çalışma saatleri, personel eksiklikleri 
gibi nedenlerle gümrüklerde verimsiz bir düzen olduğunu 
söyleyerek gümrüklerde yaşanan sorunlara ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

Gümrükte ithalatçıların yaşadığı sorunlar hakkında 
Kıbrıs Postası’na konuşan Ticaret Odası Başkanı Fikri 
Toros, söz konusu sorunların yıllardır yaşandığını, oda 
olarak hep bu konulara değindiklerini ancak hantal 
bürokrasi, anlamsız çalışma saatleri, personel eksiklikleri 
gibi nedenlerle gümrüklerde verimsiz bir düzenin 
olduğunu ifade etti. 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Fikri Toros, Lefke 
Avrupa Üniversitesi'nde 'Key 
Success Factors of Trading 
Sector' konulu bir seminer 
gerçekleştirdi. 
 
23 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen seminerde 
Toros; ticarette başarıya ulaşabilmek için izlenmesi 
gereken yolları katılımcılarla paylaştı.  

Toros ayrıca; Kuzey Kıbrıs ekonomisi, ekonominin 
büyümesi için izlenmesi gereken yol, ve olası bir 
çözümün ekonomimizdeki etkileri konusunda da konuştu. 
Ticarette başarıya ulaşmak için kritik noktaları 
katılımcılarla paylaşan Toros,  ekonomik büyüme ve 
ticaret sektörü için Odamızın çalışmalarından da 
bahsetti. Toros'un konuşması, katılımcılar tarafından 
beğeniyle karşılandı. 
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Oda Başkanı Fikri Toros, Feminine 
Capital Forum'da konuk 
konuşmacı olarak yer aldı. 

27 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşma 
yapan Toros; kadının iş dünyasındaki önemine vurgu yaptı. 
Toros konuşmasında kadınları güçlendirerek tüm 
sektörlerde ekonomik yaşama tam katılımlarını sağlamanın 
güçlü ve sürdürülebilir kalkınma adına önemli bir adım 
olduğunu söyledi. Toros konuşmasınd kadın-erkek eşitliğine 
de vurgu yaptı. 

Toros konuşmasına şöyle devam etti; 

“Dünyanın toplam yetenek havuzunun sağlıklı gelişmesini 
ve uygun bir şekilde kullanılmasının sağlanması, 
ekonomilerin ve işletmelerin dünya çapındaki büyümesi, 
rekabet gücü ve gelecek hazırlığı üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir.  Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen iş kurumunun Başkanı 
olarak, kadın-erkek eşitliği konusundaki düşüncelerimle ilgili 
güvencelerimi sunmak istiyorum: 
■ Çabalarımızı yerine getirmeye yönelik en geniş yetenek 
havuzunu geliştirmek; 
■ Firmalarımızın rekabet gücünü artırmak; 
■ Kurumsal sorumluluk ve diğer taahhütleri karşılamak; 
■ Şirketlerimiz arasında, toplumun tüm kesimlerini de 
umarım yansıtacak bir model davranışı belirlemek; 
■ Kadınlar ve erkekler için fırsatlar sağlayan ekonomik ve 
sosyal koşulları teşvik etmek; ve 
■ Faaliyet gösterdiğimiz çevrelerde sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemek.” 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Fikri Toros, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası Başkanı Ali Çıralı'yı ziyaret 
etti. 

 
25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette; Çıralı'nın 
Başkanlığı boyunca gösterdiği işbirliği için kendisine 
teşekkür eden Toros, iş insanları ve ülke ekonomisi için 
Odamızın yaptığı çalışmalara desteklerinden dolayı da 
minnet duyduğunu belirtti.  

Çıralı'nın özverili çalışmalarının çok kıymetli olduğuna 
vurgu yapan Toros, kendisine bir plaket sunarak 
dostluklarının baki kalacağını da önemle vurguladı. 

Çıralı da Toros'a bu ince düşüncesi ve nazik ziyareti için 
teşekkür ederek, yıllarca süren ortak çalışmalardan ve 
işbirliğinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

 

 

https://www.facebook.com/fikri.toros?fref=mentions

