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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Balosu düzenlendi
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 22 Kasım 
Cuma akşamı, 61. yılı dolayısı ile balo 
düzenledi.
Gecede, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
61 yıldır Kıbrıs Türk halkının varoluş 
mücadelesinin en önemli unsurların-
dan biri olduğunu vurgulayan KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, “Gelecek bizim 
başarılarımız ile şekillenecektir” dedi.
Yoğun katılım gösterilen geceye çok 
sayıda siyasetçi, iş insanı ve oda üyeleri 
katıldı.

Ekonomik Örgütler Platformu başkan-
larından oluşan bir heyet, temaslarda 
bulunmak üzere Brüksel’e ziyaret ger-
çekleştirdi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Milletlerara-
sı Ticaret Odası’nın dünya çapındaki Ticaret Odalarıyla ilgi-
lenen uzmanlaşmış birimi Dünya Odalar Federasyonu’nun 
Genel Konseyi seçimine katıldı.

Et ithali serbest kalmalıdır
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Ekonomik Örgütler 
Platformu Brüksel’de 
temaslarda bulundu

KTTO Başkanı Turgay Deniz 
Dünya Odalar Federasyonu 
Genel Konseyi seçimine katıldı

AKBIÇAK: İTHAL ET SAYESİNDE 
KAYIT DIŞI EKONOMİ ÖNLEN-
MİŞ OLACAK... Kasaplar Birliği 
Başkanı Halil Akbıçak, hayvan 
varlığında yaşanan azalmadan 
dolayı yükselen et fiyatlarının 
vatandaşı Güney’den et alma-
ya yönelttiğini belirtti. Et almak 
için Güney’e gidenlerin başka 
ürünler de aldığını söyleyen Ak-
bıçak, ülke ekonomisine yaşatı-
lan kayıp ile kayıt dışı ekonomi-
nin ithal etin ülkeye getirilmesi 
ile önleneceğini açıkladı.

DENİZ:NİTELİKLİ KARKAS ET İT-
HALATI KONTROLLÜ BİR ŞEKİL-
DE SERBEST BIRAKILMALIDIR
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Baş-
kanı Turgay Deniz, piyasada 
yüksek et fiyatlarının oluşması-
nın hizmetler sektörünün reka-
bet gücünü ve tüketici refahını 
olmusuz etkilediğini söyledi. 
Deniz, uluslararası standartla-
ra uygun nitelikli karkas et it-
halatının kontrollü bir şekilde 
serbest bırakılması gerektiğini 
vurguladı.

KAYIM: İTHAL ETE İZİN VERİL-
MELİ... Et fiyatlarının yüksek 
olmasından dolayı birçok eve et 
girmediğini bu nedenle müşteri 
sayısında da azalma yaşandığını 
söyleyen Kuzey Kıbrıs Restoran-
cılar Birliği Başkanı Salih Kayım, 
üreticiyi koruyacak şekilde ithal 
ete izin verilmesi gerektiğini 
vurguladı. Kayım, ne olduğu be-
lirsiz çok sayıda et ürünü oldu-
ğuna işaret ederek nitelikli ete 
ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

TAÇOY: ET İTHALATIYLA FİYAT-
LAR DENGELENECEK, KAÇAKÇI-
LIK DURACAK... Kuzey Kıbrıs’ta 
et ithalatının olmamasından 
dolayı et fiyatlarının yüksek ol-
duğunu söyleyen Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Hasan Taçoy, et 
ithalatının yapılması halinde et 
fiyatlarının dengeleneceğini ve 
Güney’den Kuzey’e yapılan et ka-
çakçılığının duracağını kaydetti.
Taçoy, ‘‘Görevimiz, halkımızın ve 
ülkenin menfaatlerini sağlamak-
tır’’ dedi.

Hasan TAÇOY
Ekonomi ve Enerji Bakanı

Salih KAYIM
Kuzey Kıbrıs Restorancılar 

Birliği Başkanı

Halil AKBIÇAK
Kasaplar Birliği Başkanı

Turgay DENİZ
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı

6'dan 9'a iç sayfalarda
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Balosu düzenlendi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 22 Kasım Cuma ak-
şamı balo düzenledi. Kıbrıs Türk Ticaret Oda-
sı’nın 61 yıldır Kıbrıs Türk halkının varoluş 
mücadelesinin en önemli unsurlarından biri 
olduğunu vurgulayan KTTO Başkanı Turgay 
Deniz, “Gelecek bizim başarılarımız ile şekil-
lenecektir” dedi.
Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvet-

leri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Baş-
bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret 
Özersay, çok sayıda bakan, ekonomik örgüt 
başkanları ve çok sayıda iş insanının
katıldığı baloya; Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Türkiye – KKTC Ticaret Odası Forumu Eş Baş-
kanı M. Cihat Lokmanoğlu, Mersin Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin 
Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hamit 
İzol ile Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başka-
nı Ferudun Torunoğlu da katıldı.

Gecede Başbakan Ersin Tatar, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Türkiye – KKTC Ticaret Odası 
Forumu Eş Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu ve 
KTTO Başkanı Turgay Deniz konuşma yaptı.
Deniz konuşmasında, “Yaşadığımız her türlü 
zorluğa karşın her yıl biraz daha gelişen bir 
devlete ve ülkeye sahip olmak, bunu 36 yıl 
boyunca ayakta tutabilmek önemli ve gurur 
verici bir başarıdır. Bu başarıda Kıbrıslı Türk 
iş insanlarının ve onların örgütü olarak Kıb-
rıs Türk Ticaret Odası’nın katkısı büyüktür, 
önemlidir ve takdire şayandır” dedi. Deniz; 
refah seviyesi yüksek, geleceğe güvenle ba-
kan bir halk ve etkili bir devlet yaratabilmenin 
ancak kamu yönetiminden özel sektöre kadar 
bütün kurumların verimli bir çalışma sürdür-
mesi sonucu sağlanabileceğinin altını çizdi.

Kıbrıslı Türk iş insanlarının dış ticareti ve yurt 
içindeki faaliyetleriyle birlikte 4 milyar dolara 
yakın bir kaynağı oluşturduğunu ifade eden 
Deniz, karşılıklı güven ve işbirliğiyle bunları 
daha iyi yapabilecek kapasitenin bulunduğu-
nu vurguladı. Deniz, esas olanın doğru eko-
nomik ve siyasi vizyonların belirlenmesi oldu-
ğunu da söyledi.

Deniz: “Gelecek başarılarımız ile 
şekillenecektir”
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başka-
nı Turgay Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisinin 
büyütülmesi ve güçlendirilmesinin 
Kıbrıs sorununa kalıcı ve sürdürü-
lebilir bir çözüm bulma çabalarına 
katkı sağlayacağını belirterek “Çö-
zümün anahtarı ekonomik kalkın-
madır” dedi.

KTTO Başkanı Deniz, konuk olduğu 
televizyon programında, ekonomi-
mizin daha fazla büyümesi, daha 
fazla mal ve hizmet üretmemiz ve 
refah seviyemizin daha fazla artı-
rılmasıyla Güney Kıbrıs ekonomisi 
ile var olan ekonomik farklılıkların 
azalacağını ifade etti. Deniz, bunun 
çözüm için önemli bir unsur oldu-
ğunu vurguladı. Güney Kıbrıs’ın çö-
zümsüzlüğün bedelini savunma ko-
nusunda maddi ve manevi yönden 
ağır bir şekilde ödediğine değinen 
Deniz, “Kıbrıs’ta kalıcı ve sürdürü-
lebilir bir çözümün her iki tarafa 
faydalı olacağına inanıyoruz” şek-
linde konuştu. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak KKTC 
ekonomisinin büyümesi ve güçlen-
dirilmesine yönelik çalışmalar yap-
tıklarını ve öneriler geliştirdiklerini 
söyleyen Deniz, kamu reformu başta 
olmak üzere birçok alanda reform-
lara ihtiyaç duyulduğunu belirte-
rek yatırım ve iş yapma ortamının 
geliştirilmesi, rekabet edebilirliğin 
artırılması, enerji, ulaşım, eğitim ve 
sağlık alanlarındaki altyapıların da 
çok daha iyi seviyelere getirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

Deniz, hükümetin yapısal reform-
ları cesaretle hayata geçirmesinin 
önemine değinerek, “Bir devletin 
devamlılığı esastır ve bizdeki hükü-
metlerin istikrarsızlığı hem toplumu-
muzda genel olarak moral düşüklü-
ğü yaratmakta hem de ekonomik 
kalkınmamızın önündeki en büyük 
engel haline gelmektedir. O yüzden 
biz iş insanları, istikrarlı, kalıcı, uzun 
vadeli programlar yapabilecek hükü-
metleri özlemekteyiz ve bunları des-
tekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal ihtiyaçları karşılarken devletimize yeni kaynaklar sağla-
mayı da başarabilir ve şirketlerimizi güçlendirebiliriz. Gelecek bizim 
başarılarımız ile şekillenecektir” diyen Deniz; tüm sivil ve siyasi ku-
rumları, önyargılardan arınmış, birlik, beraberlik ve bütünlük ruhu 
içinde hareket etmeye çağırdı.
Gecede, 1960-1970 yılları arasında Oda’ya üye olan ve halen
faaliyette olan üyelere plaket verildi.
Plaket alan üyeler sırasıyla; “Türk Bankası LTD. adına Genel 

Müdür Yardımcısı Mustafa Kayhan, Atlex & Co. adına Direktör Ön-
der Sanver, Can Holding LTD. adına Direktör Hilmi Can, Başman Kar-
deşler LTD. adına Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Başman Sarıoğlu, 
Erel & Co. LTD. adına Direktör Didem Erel, Sarıoğulları Şirketi LTD. 
adına Direktör Ali Sarıoğlu, Münise Burçaklı & Co. adına Direktör 
Münise Burçaklı, Memduh Erdal Co. Ltd. adına Yönetim Kurulu Baş-
kanı Memduh Erdal” oldu.

Deniz: Çözümün anahtarı ekonomik 
kalkınmadır
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Et ithali serbest kalmalıdır

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, et ithalatındaki ya-
saklayıcı uygulamaların kalkması gerektiği 
hakkında rapor hazırlayarak öneriler ve de-
ğerlendirmelerde bulundu. Oda raporunda; 
et üretimi ve talebe ilişkin mevcut durum, 
tüketici sağlığı, rekabet edilebilir fiyatlar ve 
piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda et sektö-
rü ile ilgili çalışmalar yer alıyor.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay De-
niz; Oda raporunu değerlendirerek, özellik-
le turizm ve yükseköğretim sektörlerinden  
kaynaklı talep artışının karşılanmamasının, 
piyasada yüksek et fiyatlarının oluşmasın-
da önemli nedenler arasında bulunduğunu 
kaydetti. Deniz, hayvan varlığının artırılması 
gerektiği ile kontrollü et ithalinin serbest bı-
rakılması gerektiğini vurguladı.
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Ka-
saplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, Kuzey 
Kıbrıs Restorancılar Birliği Başkanı Salih Ka-
yım, tartışmalara yol açan et ithali konusu 
Ekonomi’ye değerlendirdi. Yüksek et fiyat-
larının kaçakçılığa sebep olduğunu söyleyen 
Taçoy, ülkenin menfaati üzerine çalışmalar 
yapıldığını belirtti. Hayvan varlığında düşüş 
yaşandığına işaret eden Akbıçak ve Kayım, 
buna bağlı yükselen et fiyatlarının dengelen-
mesi için et ithaline bir an önce izin verilmesi 
gerektiğini ifade etti.

Taçoy: Bizim görevimiz halkın ve ülkenin 
menfaatleri doğrultusunda hareket etmek,
her eve et girmesini sağlamaktır

Kuzey Kıbrıs’ta et ithalatının olmamasından 

dolayı et fiyatlarının çok yüksek rakamlarda 
olduğuna dikkat çeken Ekonomi ve Enerji 
Bakanı Hasan Taçoy, son yıllarda Güney’den 
Kuzey’e yapılan et kaçakçılığının ana nedenini 
de et fiyatlarının yüksek olmasına bağladı.
Et ithalinin yapılması halinde ülkedeki et fi-
yatlarının dengeleneceğini ve tüketiciye uy-
gun fiyatta et tüketmesi için seçme hakkı 
tanınacağını söyleyen Taçoy, herkesin alım 
gücünün et almaya yetmediğine vurgu yap-
tı. Taçoy, ‘‘Bizim görevimiz halkın menfaatleri 
doğrultusunda hareket etmek ve her eve et 
girmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda bir ça-
lışma yürüteceğiz. Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı ile bu konu üzerinde görüşüp, halkı-
mızın ve ülkemizin menfaatine karar üretmek 
için çalışacağız’’ dedi.

Soru: Et ithali konusundaki hassiyetleri
nasıl değerlendiriyorsunuz?

‘‘Ülkemizde et ithali yasak değildir. Yasak ol-
madığı gibi de bonfile, biftek gibi et ürünle-
rine izin veriliyor. Bu et ürünleri restoran ve 
otel gibi işletmeler tarafından tüketiliyor. 

AKBIÇAK: İTHAL ET SAYESİNDE 
KAYIT DIŞI EKONOMİ ÖNLENMİŞ 
OLACAK... Kasaplar Birliği Baş-
kanı Halil Akbıçak, hayvan varlı-
ğında yaşanan azalmadan dolayı 
yükselen et fiyatlarının vatandaşı 
Güney’den et almaya yönelttiğini 
belirtti. Et almak için Güney’e gi-
denlerin başka ürünler de aldığını 
söyleyen Akbıçak, ülke ekonomi-
sine yaşatılan kayıp ile kayıt dışı 
ekonominin ithal etin ülkeye ge-
tirilmesi ile önleneceğini açıkladı.

KAYIM: İTHAL ETE İZİN VERİL-
MELİ... Et fiyatlarının yüksek ol-
masından dolayı birçok eve et 
girmediğini bu nedenle müşteri 
sayısında da azalma yaşandığını 
söyleyen Kuzey Kıbrıs Restoran-
cılar Birliği Başkanı Salih Kayım, 
üreticiyi koruyacak şekilde ithal 
ete izin verilmesi gerektiğini vur-
guladı. Kayım, ne olduğu belirsiz 
çok sayıda et ürünü olduğuna 
işaret ederek nitelikli ete ihtiyaç 
olduğunu da kaydetti.

Hasan Taçoy
Ekonomi ve Enerji Bakanı

TAÇOY: ET İTHALATIYLA FİYAT-
LAR DENGELENECEK, KAÇAKÇI-
LIK DURACAK... Kuzey Kıbrıs’ta et 
ithalatının olmamasından dolayı 
et fiyatlarının yüksek olduğunu 
söyleyen Ekonomi ve Enerji Ba-
kanı Hasan Taçoy, et ithalatının 
yapılması halinde et fiyatlarının 
dengeleneceğini ve Güney’den 
Kuzey’e yapılan et kaçakçılığının 
duracağını kaydetti. Taçoy, ‘‘Göre-
vimiz, halkımızın ve ülkenin men-
faatlerini sağlamaktır’’ dedi.

DENİZ: NİTELİKLİ KARKAS ET İT-
HALATI KONTROLLÜ BİR ŞEKİL-
DE SERBEST BIRAKILMALIDIR
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı 
Turgay Deniz, piyasada yüksek et 
fiyatlarının oluşmasının hizmet-
ler sektörünün rekabet gücünü 
ve tüketici refahını olmusuz et-
kilediğini söyledi. Deniz, ulusla-
rarası standartlara uygun nitelikli 
karkas et ithalatının kontrollü bir 
şekilde serbest bırakılması ge-
rektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası et ithalatındaki yasaklayıcı uygulamalar hakkında rapor hazırlayarak öneriler sundu ve değer-
lendirmelerde bulundu. Oda raporunu yorumlayan KTTO Başkanı Deniz, nüfusa bağlı talep artışıyla birlikte et fiyatlarının 
da yükseldiğini ve ivedilikle nitelikli karkas et ithaline izin verilmesi gerektiğini vurguladı. Konu hakkında sadece Eko-
nomi’ye konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak ve Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği 
Başkanı Kayım, et ithali ile fiyatların dengeleneceğini söyledi ve bu bağlamda kayıt dışı ekonominin önlenmiş olacağına 
işaret etti.
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Ülkemizdeki canlı hayvan sayısında 2015 yılın-
dan itibaren düşüş yaşanmaktadır. Resmi ola-
rak edindiğimiz bilgiler dahilinde 2017 yılına 
kadar olan bu düşüşün rakamları, gayri resmi 
olarak edindiğimiz bilgiler dahilinde 2015 yı-
lından 2019 yılına kıyasla daha da düştüğü 
yönündedir. Son dönemlerde nüfusa oranla 
et tüketiminin artması ve düşüşte olan hay-
van sayısı nedeniyle mevcut olan et fiyatla-
rında artışa neden olmaktadır. Bugün biftek 
ve bonfile gibi ithal edilen et ürünlerinin ka-
saplarda satılmaması ortada anormal olan bir 
durum yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, günlük 
et ihtiyaçlarını gidermek için Güney bölgesin-
den et satın alanların aksine, birçok kasabın 
yüksek oranda yasal olmayan yollardan etler 
satın alarak bölgemize getirdiklerini de öğre-
niyoruz. Bu gibi durumları önlemek için Tarım 
Bakanlığı ile ortak bir proje yürütüyoruz. Dü-
şüncemiz  hem hayvan sayısını hem de üretici 
sayısını artırma politikası üreterek, et ithalini 
serbest bırakmaktır. Bu yapıldığı takdirde arz 
edilen miktarın fazlalığı ve talep edilenin den-
gesi yakalanır ve bunun hızlı bir şekilde oluş-
ması sağlanır. Bir diğer seçenek olan ‘‘karkas 
hayvan ithali’’dir. Karkas hayvan ithalinin de 
yapılması bizlere az önce anlattığımız diğer 
seçenekte öngörmüş olduğumuz ve ülkede 
yetiştirilmesi gereken hayvan sayısının artırıl-
ması ve daha ucuza üretilebilmesidir. Elbette 
ithal edilen bu etler için de bir fon ayrılma-
sının gerektiğinin farkındayız. Bu fon ayrıldığı 
takdirde ilerleme kaydedeceğimizi de biliyo-
ruz. Bizim için öncelikli olan durum; ülkede 
arz ve talep dengesinin sağlanması ile fiyat-
larda düşüş sağlanmasıdır. Bizler bu durumu 
göz önünde bulundurarak bu çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Bu konu yerli üretim açısından 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın en büyük so-
runu olarak önümüzde duruyor. Bizler bu hu-
susta paydaşlarımızla tartışarak, bu konunun 
çözümlenmesi için projeler yürütüyoruz. ’’
 
‘‘Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bizden 
duymak istemediği sözleri duyuyor’’

‘‘Projelerimiz çerçevesinde Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı bizden duymak isteme-
diği sözleri duyuyor. Bizim ithal et konusunda 
projelerimizi yürüttüğümüz takdirde Tarım ve 
Doğal Kaynaklar Bakanlığı hayvan üreticilerini 
düşünerek bu çalışma kapsamında onları des-
teklerken, bizler tüm sektörler ve halkımızın 
geleceği için projeler yapma düşüncesindeyiz. 

Bu konu ayrı bir tartışma konusudur. Elbette 
burada önemli olan, paydaşların ortak bir ka-
rar alıp, bu kararı yürütebilmeleridir. Paydaş-
lar üretebildikleri ve geleceğin şekillenmesi 
için neler yapılması gerektiğini ortaya koyduk-
ları takdirde, bizim ‘‘Vizyon 2035’’ çerçevesin-
de, ‘‘tarımsal alanları yayabilme’’ çalışmaları 
kapsamında bunlar sektör olarak birleşecek 
ve teşviklerden yararlanabilme 
durumuna geleceklerdir.
 
Soru: Et ithali üreticinin zararına olur mu?

‘‘Hayvan üreticileri herhangi bir şekilde zarar 
görmeyecek. Bizim ithal et bazında olan ve 
mevcut olarak yürürlüğe girmeyen bu 
projemizin asıl amacı, ‘‘fiyatları dengeleme’’ 
unsurunun ön plana çıkmasıdır. Arz edilen 
ürün, yerel ürünler ile rekabet içerisinde bu-
lunmayacak fakat bu tercihler arasına gire-
cektir. Burada asıl belirleyici unsur ise ‘‘kalite’’ 
olacaktır. 
Bunların sonucunda toplumun önüne dana, 
sığır, kuzu ve ithal gibi et çeşitlerini sunarken 
fiyatların da dengelenmesi sağlanacaktır. Bu 
çalışma da toplumun önüne sunulabilecek 
sektörel çalışma olacaktır.’’

 ‘‘Et ithalatı yapılması halinde fiyatlar 
düşecektir’’

Soru: İthal et sayesinde et fiyatlarının 
ucuzlayacağı düşüncesinde misiniz?

‘‘Kesinlikle evet! Hem et fiyatlarını ucuzlata-
cak hem de sektöre farklı bir ivme kazandı-
racaktır. Projemizin en büyük parçasının bu 
olduğunu da söyleyebilirim.’’

Soru: Et ithalatına izin verildiği zaman
ekonomik anlamda kazanım sağlar mıyız?

‘‘Tabii ki! Oradan gelecek gelir ve elde ede-
ceğiniz fonlar ile diğer sektörleri de destekle-
mek kaydıyla daha ileriye taşıyabileceksiniz. 
Gereken hak, prim ve ürünün üretilmesi için 
verilebilecek teşviklerde bazı haklara da sahip 
olabileceksiniz.’’
 
‘‘Dişi hayvanları kesmeme ve doğum sayısı-
nı artırma hedefimiz vardır’’

Soru: 2015 yılından günümüze kadar hayvan 
sayısında azalma, et fiyatlarında ise artış ya-
şıyoruz dediniz. Peki, bu durum kapsamında 
hayvan varlığı artırma politikanız nedir?

‘‘Bir dizi formülün içinde bulunan dişi hayvan-
ları kesmeme, aylık teşvik verme ve bu teşvik 
kapsamında erkek hayvanların kesimini sağla-
ma gibi politika izlenebilir. Dişi sayısının çoğal-
tılması ve ürünün verimliliğinin artırılmasıdır. 
Bunların yanında yılda bir hayvan doğumu 
yapmanın yanı sıra 2 veya 2,5 hayvanının 
doğumunu gerçekleştirmesi gibi çalışmaları-
mız mevcuttur.’’

‘‘Et kaçakcılığı duracak’’
‘‘Biz, bunlarla birlikte yürütülecek çalışmala-
rın fiyatları aşağıya düşürecek bir proje oldu-

ğunu, devlet kaynaklı olup özel sektörlerden 
de gelecek katkılar ile bu çalışmaları yürüte-
ceğiz. İthal et konusunda hayvan üreticileri-
miz tepkilidir fakat kendilerinin artık bir kara-
ra varmaları gerektiğini düşünüyorum. Aynı 
zamanda hayvan ithalinin serbest kalması 
itibarıyla da fiyatlarda düşüme olacak ve ‘’et 
kaçakçılığı’’ duracaktır. Mevcut olarak etlerde 
fiyat artışının devam etmesi en fazla Güney 
Kıbrıs’tan gayri resmi olarak et ithal eden in-
sanlara yaramaktadır görüşleri de yer almak-
tadır.’’

Deniz: Uluslararası standartlara uygun nite-
likli karkas et ithalatı kontrollü bir şekilde 
serbest bırakılmalıdır

Et ithalatındaki yasaklayıcı uygulamaların 
kaldırılması gerektiğini belirten Kıbrıs Türk Ti-
caret Odası Başkanı Turgay Deniz, “Özellikle 
turizm ve yükseköğretim sektörlerinden kay-
naklı talep artışının karşılanamaması piyasada 
yüksek et fiyatlarının oluşmasına neden oldu” 
dedi. Bu durumun ekonominin ve özellikle de 
hizmetler sektörünün rekabet gücünü ve tü-
ketici refahını olumsuz etkilemekte olduğunu 
ifade eden Deniz döviz kurundaki artışa rağ-
men yüksek fiyatlar nedeniyle yolcu beraberi 
alışverişlerde ülke ekonomisi için elzem olan 
sıcak paranın da Güney Kıbrıs’a kaçmasına 
neden olduğunun altını çizdi. “Yasaklayıcı uy-
gulamalar kontrolsüz ve sağlıksız şekilde et 
temin edilmesine yol açıyor. Bir yandan insan 
sağlığı tehdit edilirken diğer yandan kayıt dı-
şılık yaratılmış oluyor” ifadelerini kullanan 
Deniz Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak konu ile 
ilgili hazırladıkları raporu ve önerileri ilgili ba-
kanlıklara ilettiklerini belirtti. Yaşanan olum-
suz durumun, hayvan sayısının ihtiyacı karşı-
layacak şekilde artırılmasıyla iyileştirileceğini 
belirten Deniz,  bu aşamaya belirli bir zaman-
da gelineceğini belirterek süreç içerisinde ive-
dilikle, uluslararası standartlara uygun nitelikli 
karkas et ithalatının kontrollü bir şekilde ser-
best bırakılması gerektiğini vurguladı.

Gıda güvenliği eksikliği ile 
pahalılığından dolayı tüketiciler 
et ihtiyaçlarını Güney Kıbrıs’tan 
temin etmeye yöneliyor. Güney 

Kıbrıs’ta,  çeşitlendirilmiş et 
ürünleri ithal edilerek tüketi-
cilere geniş bir seçenek sunul-

makta ve bir cazibe yaratılmak-
tadır. Tüketicinin özgür seçimi 

doğrultusunda arz yaratacak bir 
politika oluşturmak ve uygu-

lamak aynı zamanda tüketiciyi 
düşünmek zorundayız. 

‘‘

‘‘

Turgay DENİZ
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
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Akbıçak: Kayıt dışı ekonomi ancak ve ancak 
et ithali ile engellenebilir

Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği, et fi-
yatlarının yükselmesinin önce halkın cebine 
sonra ülke ekonomisine zarar olarak döndü-
ğünü söylerken, ülkeye çok sayıda niteliksiz et 
girdiğini de vurguladı. 
Akbıçak, hayvan varlığındaki düşüşün halkın 
cebine zarar olarak döndüğüne değinerek 
“kayıt dışı ekonomi ancak ve ancak et ithali ile 
engellenebilir’’ şeklinde konuştu.
Hayvancılar Birliği’nin yürüttüğü çalışmalar 
sonucunda tespit etmiş olduğu hayvan var-
lığındaki azalmanın kendileri tarafından da 
tespit edildiğine vurgu yapan Kasaplar Birliği 
Başkanı Akbıçak, Hayvancılık Dairesi ve Devlet 
Planlama Örgütü’nden almış oldukları rakam-
larla bunların daha da net olduğuna vurgu 
yaparak, mezbahalarda kesilen hayvan sayısı 
ile ilgili bilgileri Veteriner Dairesi’nden aldıkla-
rını ve bu bilgiler yönünde hayvan varlığındaki 
azalmanın daha net ortaya çıktığını da savun-
du. 
Küçükbaş hayvan sayısındaki azalmayı ülke-
nin kurak bir ülke olmasına bağlayan Akbıçak, 
üreticilerin hayvanlarına bakamaz noktaya 
geldiğine işaret etti.  
Yem fiyatlarındaki ve hayvan hastalıklarındaki 
artışın yanında yetersiz kalan Doğrudan Gelir 
Desteği’nin de hayvan varlığındaki azalmaya 
etken olduğunu söyleyen Akbıçak, üreticilerin 
artık bu sorunlarla mücadele etmek isteme-
diğine dikkat çekti. Hayvancılık mesleğini ya-
panların hayvanlarının kaptığı hastalık sonucu 
telef olması ve telef olan hayvanların yerine 
yeni hayvanların getirilmediği için bir sürü 
hayvan yetiştiricisinin mesleğinden vazgeçip 
başka mesleklere yöneldiğinin altını çizen Ak-
bıçak, bu durumla ilgili hiçbir politika üretil-
memesine tepki gösterdi.

“Güney’deki et fiyatları ortalama 5-7 euro/
kg arasında değişirken, marketlerde satılan 
yerli kuzu eti ise 8,5 euro/kg’a satılmakta-
dır”
Hayvan varlığının azalmasından dolayı fiyat-
ların yükseldiğini belirten Akbıçak, arz ve ta-
lebin birbirini karşılamamasından dolayı ciddi 
bir et talebi oluşmaya başladığını ve fiyatların 
bu nedenle tavan yaptığını ifade etti. Akbıçak, 
Güney Kıbrıs’tan geçişlerin artmasını da buna 

bağladı. Akbıçak konuşmasına şöyle devam 
etti;
‘’Et fiyatlarının Güney’de daha ucuz olması 
özellikle bu sektöre ciddi bir darbe vurmuştur. 
Güney’deki et fiyatları ortalama 5-7 euro/kg 
arasında değişirken (gerek dana gerekse kuzu 
eti), marketlerde satılan yerli kuzu eti ise 8,5 
euro/kg’a satılmaktadır. Bu rakamlar da bizim 
tam yarı fiyatımıza denk gelmektedir. Gü-
ney’de canlı hayvanlarda da ciddi bir fark var-
dır. Güney Kıbrıs’ta canlı kuzu 2,5/kg euro iken 
bizde 26 tl/kg’dır. Bu da halka ciddi bir çekim 
gücü yaratmaktadır. Aynı zamanda, Güney’e 
et almak maksadı ile giden vatandaşımız sa-
dece et almakla kalmıyor, diğer başka ürünleri 
de alarak kendi ülke ekonomimize büyük ka-
yıp yaşatıyor. Bu bizim için dezavantajdır. Gü-
ney Kıbrıs’tan alınan ürünler bize çok ciddi bir 
zarar veriyor. Özellikle kasapcılara ciddi sekte 
vuran bu durum sürdürülebilir değildir.’’

‘’Maliye ve Tarım Bakanları et ithali konu-
sunda haklı olduğumuzu, üretici kesiminden 
büyük tepki aldıkları için hiçbir şey yapa-
maycaklarını belirtti’’

Akbıçak kasapların müşteri kaybetmekten 
duyduğu üzüntüden bahsederek, ‘’Bugün hiç-
bir kasap, kendi eliyle pahalılık yaratıp, müşte-
risinin Güney Kıbrıs’a gitmesini istemez. Bizler 
minimum karlarla bu işleri yapmaya çalışıyo-
ruz. Et fiyatlarındaki yüksek rakamlar bizim 
işlerimizin de yarı yarıya düşmesine neden ol-
muştur’’ dedi.  Akbıçak şöyle devam etti; ‘’Biz 
bu durumu Maliye ve Tarım Bakanları ile gö-
rüştük. Et ithali konusunda haklı olduğumuzu 
fakat bu konuda üretici kesiminden büyük 
tepki aldıkları için hiçbir şey yapamayacakla-
rını belirttiler. Et ithalatı için talep ettiğimiz ra-
kamlar, Güney Kıbrıs’tan buraya gerek toptan 
gerekse perakende alışverişlerden dolayı ge-
çen et rakamlarından daha azdır. Bu dengeyi 
sağlayabilmek açısından bu ithal etin ülkeye 
gelmesi gerekir.’’

‘’2009 yılında ithal et için başarılı bir girişim 
yaptık’’

2009-2010 yıllarında et ithali yapıp, başarılı 
olduklarını dile getiren Kasaplar Birliği Başka-
nı Akbıçak, hak ediş sistemine göre (yani ke-
seceğiniz hayvan miktarının yüzde 50 oranını 
yurt dışından ithal ederek) tüketiciye daha uy-
gun fiyata et imkanı sağladıklarını belirtti. 8 ay 
boyunca, ayda 200 ton et ithali gerçekleştir-
diklerini hatırlatan Akbıçak, hem hükümetin 
kazandığını hem de vatandaşın evine uygun 
fiyata et girdiğini söyledi.
İç piyasada kesilen etin yüzde 50’si kadarı-
nı hak ediş sistemi dahilinde belli mezbaha-
larda Veteriner Dairesi yetkilileri tarafından 
kontrol edilerek yapıldığını belirten Akbıçak, 
üreticinin malının fiyatını düşürmeden, ucuz 
eti vitrinlerine koyarak, tüketiciye seçim hakkı 
verdiklerini hatırlattı.
 
‘’Kaçakçılık azaldı’’

Akbıçak yaptıkları çalışmalar sonucu bazı ista-
tistik bilgiler ortaya koydu. Akbıçak şöyle de-

vam etti; ‘’İthal et ve yerli et fiyatlarını ortaya 
koyarken, hem kaçak et sayısı azaldı hem de 
kesimlerde bir artış görüldü. İthal eti almak 
isteyen ithal eti aldı. Bunun denenmesinde 
hiçbir sakınca yoktur. Sistemin nasıl çalıştığını 
görerek bunun nasıl çalıştığını anlamak gere-
kir. Ülkemizde ortalama 500 civarında kasap 
esnafı vardır. Bu işten ekmek yiyen kasapları-
mız da bizimle aynı düşüncededir.   
2015 yılında 67 bin sığır varken, 2017’de 63 
bine, 2019 yılında ise 58 bine düşüş yaşandı. 
Aynı zamanda koyun da 2015 yılında 251 bin, 
2017 yılında 203 bin ve 2019 yılında ise 170 
bine düştü. Keçi ise 2015 yılında 102 bin iken 
2017 yılında 83 bin ve 2019 yılında 50 bine 
düştü.
2015 yılındaki verilere göre, 118 bin 655 adet 
küçükbaş kesimi yapılırken, 2017’de 157 bin, 
2019 yılında ise bu rakam 200 bin üzerinde 
tespit edildi.
Sığır ise 2015 yılında 13 bin kesim yapılırken, 
2017’de 18 bin, 2019 yılında ise 20 bin üze-
rinde oldu.
Et fiyatlarında da durum aynıdır. Dana eti; 
2018 yılında 45 tl/kg satılırken, 2019 yılında 
58 tl/kg satılmaktadır. Kuzu eti ise, 2018 yı-
lında 58 tl/kg ise 2019 yılında 75 tl/kg oldu. 
Aynı şekilde Güney Kıbrıs’taki dana eti fiyatla-
rı 2018’de 26 tl/kg iken 2019 yılında bu rakam 
35 tl/kg’a yükseldi. Kuzu eti ise 2018 yılında 35 
tl/kg iken 47 tl/kg’a yükseldi. Bunun yanında, 
Güney Kıbrıs’ta hayvan varlığı iyi rakamlarda 
olmasına rağmen et ithali de gerçekleştirili-
yor. Böylece 2018 yılında ithal et 32 tl/kg iken 
2019 yılında 40 tl/kg’a kadar artış gösterdi. 
Böylelikle tüketiciye de seçme hakkı doğdu. 
İsteyen yerli et isteyen de ithal et alabiliyor. 
Kuzey Kıbrıs’ta canlı hayvanlarda da durum 
yine aynı. Dana 2017 yılında 10 tl/kg iken, 
2019 yılında 17 tl/kg olarak artış gösterdi. 
Kuzu ise 2017 yılında 17 tl/kg iken 2019 yılın-
da 34 tl/kg olarak satılıyor. Yani canlı alışlar-
daki fiyatlar tam iki katına çıkmıştır. İthal etin 
ülkemize gelmesi halinde fiyatlar %80 civarın-
da düşecektir. Kesim yapılan hayvan sayısına 
bağlı olarak ithal hakkı doğacaktır. Daha önce 
biz bunu başardık. Şimdi yine aynı şekilde bir 
uygulama olacaksa bunun başarısız olma gibi 
bir ihtimali yoktur.’’

‘’Et sağlığında ciddi bir tehlike vardır ve ithal 
et sayesinde kayıt dışı ekonomi de önlenmiş 
olacaktır’’

Akbıçak, ‘’Şu an et sağlığında da ciddi bir teh-
like vardır. Artık kimse güven duymadığı yerde 
et yemiyor ve satın almıyor. Kaçak olarak ülke-
ye giren etlerin kontrol altında olmamasından 
dolayı insanlar tedirgin oluyor. Çocuklarımız 
okul yanlarında döner, hamburger, köfte gibi 
ürünler satın alıyor. Ülkemizde kontrolsüz gi-
ren ve iş yerlerinde satılan bu etlerin insan 
sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini biliyoruz. 
Bu mevzuda; Maliye Bakanlığı, Tarım Bakan-
lığı ve Sağlık Bakanlığı da sorumludur. Kaçak 
olarak ülkemize giren etler tamamen sağlıksız 
koşullarda getiriliyor.
Bu sorumluluk herkeste olmalı ve ivedilikle 
çözüm bulunmalıdır.

Halil AKBIÇAK
Kasaplar Birliği Başkanı
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Salih KAYIM
Kuzey Kıbrıs Restorancılar 

Birliği Başkanı

Bu işin bir an önce durdurulması ve bunun 
yerine sağlıklı ortamlarda, buzluk tipi araçlar 
içerisinde ithal etin ülkeye getirilmesi şarttır. 
Bu şekilde devlet, kayıt dışı ekonomiyi de ön-
lenmiş olacaktır’’ dedi.

Kayım: Et ithaline evet dediğimizde
Güney’ e kaçan ekonomimiz, ülkemize
kazanım olarak geri dönecektir

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği Başkanı Salih 
Kayım ise et fiyatları ile hayvan fiyatlarının sıkı 

bir denetimden geçmesi gerektiğini belirte-
rek, piyasada et fiyatlarındaki dengesizliğin 
de vatandaşı rahatsız ettiğini, restorancıların 
da günden güne artan et fiyatları yüzünden 
müşteri kaybettiğini savundu ve et ithalinin 
yapılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Ba-
kanlığı’nın bir an önce adım atması gerektiği-
ni ekledi.Kayım, Güney Kıbrıs’ta et fiyatlarını 
değerlendirerek, Kuzey Kıbrıs’taki et fiyatları-
nın altında olmasından dolayı halkın Güney’e 
akın ettiğini ifade etti. Ülke ekonomisine de 
ciddi şekilde zarar veren bu durumun, sektö-
re ciddi anlamda darbe vurduğunu söyleyen 
Kayım, ithal etin bir an önce kontrollü şekilde 
yapılması gerektiğini savundu. Nitelikli ete ih-
tiyaç duyulduğuna vurgu yapan Kayım, üreti-
ciyi koruyacak şekilde davranıldığı takdirde it-
hal etin hiçbir sıkıntı yaratmayacağını söyledi. 
Güney Kıbrıs’ın üreticisini koruyarak et ithalini 
gerçekleştirdiğini de örneklerle gösteren Ka-
yım, ülkemizde de bunun dayanışma içerisin-
de yapılabileceğini söyledi.
Kayım sözlerine şöyle devam etti; ‘’Ülkemizde 
et fiyatları vatandaşın alım gücünü düşürdü. 
Bir çok eve et girmiyor. Hal böyleyken de res-
toranlarda da müşteri sayısında azalma oldu. 
Güney Kıbrıs kendi üreticisini de tüketicisini 
de düşünerek et ithaline izin verdi. Bu ülkede 
nitelikli ete ihtiyaç var. Biz de üreticimizi ko-
ruyacak şekilde ithal ete izin verebiliriz. Tarım 

ve Doğal Kaynaklar Bakanı, domates ithali için 
nasıl üreticileri uyarmışsa, et üreticilerini de 
fiyatlar konusunda uyarmalıdır. Bakan Oğuz, 
Güney’e kayan ekonomimizin önüne geçerek, 
et ithaline evet demelidir. 

‘’Ne olduğu belirsiz et ürünleri satılıyor’’ 

Böylelikle Güney Kıbrıs’a kayan vatandaşları-
mız, ülke ekonomisini olumsuz yönde etkile-
meyerek ve kendi ülkemiz sınırları içerisinde 
tüketim yapacaktır. Et ithalinin kontrollü 
şekilde yapılması bize büyük kazanım olarak 
geri dönecektir. Şu anki durumdan ne alan 
memnun ne satan memnundur.’’Kayım, ül-
kemizde ne olduğu belirsiz birçok et ürünü 
olduğunu ve sağlıksız ortamlarda, gümrüğe 
beyan yapılmadan ülkemize kayıtsız şekilde 
geçtiğini savundu. 

‘’Bir an önce et ithalinin önü açılmalıdır’’

Kayım, ülkemizdeki bu tür et tüketimlerinin 
önlemini almak için et ithalinin bir an önce 
serbest olması gerektiğinin altını çizdi. Sivil 
toplum örgütleri olarak bakana konuyu ilet-
tiklerini ve halen bir sonuç alınamamasından 
kaynaklanan sıkıntılarla karşı karşıya kaldıkla-
rını dile getiren Kayım, ‘’Bir an önce et ithali-
nin önü açılmalıdır’’ dedi.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası et 
ithalatındaki yasaklayıcı uygulamalar 
hakkında rapor hazırladı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, et ithalatındaki yasaklayıcı uygulamaların 
kalkması gerektiğini hazırladığı rapor ile savundu.
Ticaret Odası; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Turizm ve Çevre 
Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama 
Örgütü ile Kasaplar Birliği Kooperatifinden edindiği verilerle, et it-
halatındaki yasaklayıcı uygulamalar hakkında yürüttüğü çalışmaları 
raporladı. Et ithalatındaki yasaklayıcı uygulamaların, özellikle turizm 
ve yükseköğretim sektörlerinden kaynaklı talep artışının karşılana-
mamasında ve piyasada yüksek et fiyatlarının oluşmasında önemli 
nedenler arasında yer aldığını belirten Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
bu durumun, insan sağlığını tehlikeye atan kontrolsüz ve sağlıksız 
şekilde et temin edilmesine ve dolayısıyla kayıt dışılığın yaratılma-
sına neden olduğuna vurgu yaptı. Oda; et üretimi ve talebe ilişkin 
mevcut durumu ortaya koyduğu raporunda, tüketici sağlığı, rekabet 
edilebilir fiyatlar ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda et sektörü 
ile ilgili değerlendirme ve önerilere yer verdi.
Ülkemizdeki et sektörü, 350 bin kişilik nüfusun yanı sıra, ülkemizi 
ziyaret eden kişilerin ve  yükseköğretim için gelen öğrencilerin oluş-
turduğu pazarın et ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır.KKTC Devlet 
Planlama Örgütü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, ve Turizm ve Çev-
re Bakanlığı’ndan alınan verilere göre, 2009-2018 yılları arasında, 
ülkemizde;

•Yerleşik nüfus %34 oranında artarak, 347,340 kişi olmuştur. 

•Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenci sayısı (KKTC uy-
ruklular hariç) %165 artış göstererek, 34,077’den 90,438’e yüksel-
miştir.

•Ziyaret eden kişi sayısı (KKTC uyruklular hariç) %119 artarak, 
800,376’dan 1,759,625’e ulaşmıştır. 

On yıllık süreçte, ülkedeki pazar nüfusu %101 oranında artış gös-
termiştir.Buna karşılık, ülkede üretilen et miktarı ve hayvan varlığı 
bu talebi karşılamada yetersiz kalmaktadır. KKTC Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı’nın et üretimi istatistiklerine göre, 2009-2018 
yılları arasında, ülkemizde;

•Koyun-kuzu eti üretimi %12 oranında artış göstererek, 3,693 ton-
dan 4,133 tona ulaşmıştır.

•Keçi-oğlak eti üretimi %69 oranında artarak, 715 tondan 1,211 
tona yükselmiştir.

2009-2018 yılları arasında, ülkemizdeki hayvan varlığı ile ilgili KKTC 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı verileri aşağıda verilmektedir. 

•Keçi varlığı %36 oranında artarak, 53,256’dan 72,280’e ulaşmıştır.

•Oğlak varlığı %71 oranında artış göstererek, 47,821’den 81,780’e 
yükselmiştir.

•Koyun varlığı %19 oranında azalarak, 204,546’dan 165,493’e düş-
müştür.

•Kuzu varlığı %2 oranında düşüş göstererek, 192,774’den 
188,835’e düşmüştür.

Kaynak:KKTC  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Grafik 1: Koyun-kuzu ve keçi-oğlak eti üretimi, ton, 2009-2018
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Kaynak:KKTC  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

“Son 4 yılda et üretiminde, koyun-kuzu %20 düştü, keçi-oğ-
lak %5 arttı”

KKTC’deki koyun-kuzu eti üretimi, 2009-2018 döneminde, %12 ora-
nında artmasına rağmen, 2015-2018 yılları arasında %20 oranında 
bir düşüş göstermiştir. 2009-2018 yılları arasında, keçi-oğlak eti 
üretimi ise %69 oranında artarken, 2015-2018 döneminde sadece 
%5 artış göstermiştir. KKTC Kasaplar Birliği Kooperatifi’nin 2019 
tarihli “Kırmızı Et Arz ve Talep Durumu” adlı raporu verilerine göre, 
2017-2019 yılları arasında, kuzu et fiyatlarında %85.7 artış görülür-
ken, dana et fiyatlarında %81.3 oranında artış görülmüştür.  

Güney Kıbrıs’ta, Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinden çeşitlendiril-
miş et ürünleri ithal edilerek tüketicilere farklı fiyatlar ile seçenek-
ler sunulmaktadır. Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında özellikle kuzu eti 
fiyatlarında ciddi farklılıklar görülmektedir. Ülkemizdeki et fiyatları, 
Güney Kıbrıs ile kıyaslandığında, fiyatı yüksek olan et ürünleri sıra-
sıyla kuzu eti, kuzu butu ve kuzu kol olarak tespit edilmiştir.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, varolan et talebinin arz yetersizliği ve 
buna bağlı olarak et fiyatlarının yüksek olmasının piyasaya kaçak 
yollarla et sunulmasının da önünü açmakta olduğunu değerlen-
dirdiği raporunda; et besiciliğinin planlanması, desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi gerektiğini önerirken, uluslararası standartlara uy-
gun nitelikli karkas et ithalatının da serbest bırakılması gerektiğini 
vurguladı. 

Kaynak: KKTC  et fiyatları ve GKRY dana eti ve kuzu eti karkas fiyatları KKTC Kasaplar Birliği Kooperatifi Başkanı Halil Akbıçak’tan alınmıştır.
GKRY et fiyatları ise www.supermarketcy.com.cy ve www.cheapbasket.com.cy online alışveriş sitelerinden alınmıştır.
Not:Veriler 2019 Ekim ayında alınmıştır. Euro ise kur bazında 6 TL olarak alınmıştır.
*İthal kuzu = 6,5 Euro = 39 TL

Kaynak:KKTC  Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı

Grafik 2: Küçükbaş hayvan varlığı, 2009-2018

Tablo 1: KKTC ve GKRY et fiyatı ( market ortalaması) , kilo, 2019
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Ekonomik Örgütler Platformu Brüksel’de 
temaslarda bulundu

KTTO Başkanı Turgay Deniz Dünya Odalar 
Federasyonu Genel Konseyi seçimine katıldı

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP) başkanlarından oluşan bir heyet, 
temaslarda bulunmak üzere Brüksel’e ziyaret gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sa-
nayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve Kıbrıs Türk Otelciler 
Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner,   Ekonomik Örgütler Platformu 

adına, Avrupa Komisyonu nezdinde girişim yapmak üzere Brüksel’de 
bir dizi temas gerçekleştirdi.
Ekonomik işbirliği ve ilişkileri geliştirmek üzere temaslar sağlayan 
heyete, KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ile Brüksel 
Temsilcisi Lale Şener eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz, Millet-
lerarası Ticaret Odası’nın (ICC) dünya çapındaki Ticaret Oda-
larıyla ilgilenen uzmanlaşmış birimi Dünya Odalar Federasyo-
nu’nun (WCF) Genel Konseyi seçimine katıldı.
Toplam 46 adayın katıldığı WCF Genel Konseyi seçimlerinde, 
2020-2022 arası görev alacak 20 üye belirlendi. WCF Genel 
Konseyi üyelik seçimlerinde 100’den fazla ülkede kayıtlı bulu-
nan oda oy kullandı.
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ilk kez aday olarak bulunduğu 
bu platformda Oda ile Oda Başkanı’nın bilgileri Dünya Odalar 
Federasyonu’na üye 12000 oda tarafından görüntülendi.
Dünya Odalar Federasyonu’nun Genel Konseyi’nde 2020-
2022 arası görev alacak isimler arasına giremeyen KTTO 
Başkanı Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın görünürlüğünün 

sağlanmasıyla en önemli adımın atıldığını belirterek bu platformdaki çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Ayrıca Deniz, birçok Oda ile 
istişare sağlandığını da kaydetti.
WCF, 1950’li yılların başında kuruluşundan bu yana, Oda liderleri ve üst düzey yöneticilerin birbirleriyle iletişim kurmaları ve ortak fayda 
sağlayacak alanlarda iş birliği yapmalarına yönelik, sorunların çözüldüğü ve fırsatların değerlendirildiği bir platform görevi görmektedir.
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KTTO İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve 
Özel Sektör Yatırım Konferansı'na katıldı

Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Türkiye – Kıb-
rıs Ticaret Odası Fo-
rumu Yönetim Kurulu 
Eş-Başkanı Cengiz Alp 
ile KTTO Meclis Üye-
si ve Türkiye – Kıbrıs 
Ticaret Odası Forumu 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Necat Yüksel, İslam İş-
birliği Teşkilatı (İİT) Üst 
Düzey Kamu ve Özel 
Sektör Yatırım Konfe-
ransı’na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı Yatı-
rım Ofisi’nin ev sahipli-
ğinde, İİT ve İslam Kal-
kınma Bankası iş birliği 
ile İstanbul Kongre Mer-
kezi’nde düzenlenen 
“İİT Üst Düzey Kamu ve 
Özel Sektör Yatırım Kon-
feransı”nın açılış konuş-
masını Türkiye Cumhu-

riyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
yaptı. Erdoğan; konfe-
ransın, üye ülkeler, gi-
rişimciler ve tüm İslam 
alemi için hayırlara vesi-
le olmasını diledi.
Konferansta, Ekonomi 
ve Enerji Bakanı Hasan 
Taçoy da konuşma yap-
tı.
İki gün süren konfe-
rans sırasında; verimli 
tartışmalar, istişareler 
sağlandı. İslam ülkeleri 
arasındaki yatırımların 
arttırılması için atılacak 
adımlar, küresel tica-
ret savaşları ve finansal 
piyasalardaki dalgalan-
malar gibi yüzleşilen 
tehdit ve fırsatlar konu-
şuldu.
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KTTO heyeti ABD Lefkoşa Büyükelçisi ile yemekli 
toplantıda bir araya geldi

KTTO, Rum Yönetimi’nin sınır uygulaması kararını eleştirdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, 
ABD Lefkoşa Büyükelçisi Judith 
Garber ile özel bir yemekte bir 
araya geldi. Turgay Deniz ve 
beraberindeki heyet, Garber ile 
son yaşanan gelişmeler üzerine 
karşılıklı görüş alışverişinde 
bulundu. KTTO Başkanı Deniz’e; 
Yönetim Kurulu üyeleri Vargın 
Varer, Serhan Kaner, Emre 
Olgun, Genel Sekreter Aysun 
Önet İleri ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven 
eşlik etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
Kıbrıs Rum Yönetimi Ba-
kanlar Kurulu’nun almış 
olduğu kararla, Güney 
Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs ara-
sındaki  geçişlerin daha sıkı 
bir şekilde kontrol altına 
alınacağı ve Güney’deki 
limanlardan adaya giriş 
yapan yabancıların Kuzey’e 
geçişlerini engellemek 
amacıyla önlemler alınaca-
ğının anlaşıldığını belirtti. 
KTTO yaptığı açıklamada, 
“Karşılıklı geçişlerin yoğun-
laşması iki halkın yakınlaş-
masını, kişisel ilişkilerin ge-
lişmesini ve bazı hallerde 
ortak girişimlerin gündeme 
gelmesini de olumlu şekil-
de etkilemektedir. Kıbrıs 
sorununa acil ve kapsamlı 
çözüm bulma çabalarının 
başarıya ulaşamadığı ko-
şullarda bu tür ilişkilerin 
gelişmesini engellemeye 
yol açacak uygulamalar, 
sadece iki taraf arasındaki 

ticareti olumsuz şekilde 
etkilemekle kalmayacak, 
iki halktan kişilerin temas-
larına kısıtlama getirerek 
karşılıklı anlayış ve işbirliği 
ruhunun gelişmesine de 
sekte vuracak; kapsamlı 
çözüm arayışlarını zorlaştı-
racaktır” dedi.
Açıklamada şu ifadelere 
yer verildi:“Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası, Kıbrıs soru-
nuna kapsamlı bir çözüm 
bulunmasa bile Ada’da 
yaşayan iki halkın daha faz-
la temas ve işbirliği içinde 
olmasının yararlarına inan-
maktadır. Özellikle ticari 
temas ve işbirliklerinin 
geliştirilmesi karşılıklı gü-
veni artıracak ve kapsamlı 
çözüm bulma çabalarına 
yardımcı olacaktır. Çözüm-
süzlük koşullarında bile 
olsa iki halkın yaşam ka-
litesini artırmanın çözüm 
arayışlarına destek olacağı 
unutulmamalıdır.”
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Uygulama 1 Mayıs’tan itibaren 
yürürlükte

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile KTMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası (EMO), elektrikli taşınabilir ev ve el aletlerinin ithalatı ve 
satışına ilişkin Kıbrıs Türk Ticaret Odası Mustafa Çağatay Konferans 
Salonu’nda iş birliği protokolü imzaladı. Protokole KTTO Başkanı 
Turgay Deniz ve EMO Başkanı Görkem Çelik imza attı. Söz konusu 
iş birliği protokolü ile elektrikli taşınabilir ev ve el aletlerinin kulla-
nım aşamasında güvenilirliğinin artırılması için ülke standartlarına 
uygun fiş ile ithalatının gerçekleşmesi ve satışının denetlenmesi 
amaçlanmıştır. Protokolde ön görülen yeni düzenleme 1 Mayıs 
2020’den itibaren yürürlüğe girecek.

Deniz: Uygulamanın hedefi tüketicinin güvenli bir şekilde ürünü 
kullanmasıdır

Mevcut düzenlemenin daha uygulanabilir ve daha izlenebilir hale 
getirilmesi için bu protokolün imzalandığını belirten KTTO Başkanı 
Deniz, protokolün en güzel yanının iki Odanın iş birliği sağlayarak 
hareket etmesi olduğuna işaret etti. Deniz, “Elektrikli malzeme 

ithal eden iş insanlarının işlerinde herhangi bir haksız rekabete 
uğramadan yürütebilecekleri uzlaşı zemininde bir formül bulduk. 
Bu uygulamanın hedefi tüketicinin güvenli bir şekilde ürünü kullan-
masıdır” dedi.

Çelik: Denetimler Ticaret Dairesi aracılığıyla yapılacak

EMO Başkanı Çelik, ithal edilen ürünlerin ülke standartlarına uy-
gun olmasının ve tüketicilerin güvenli ürün tüketmesinin önemine 
değinerek bu konudaki iş birliği hakkında memnuniyetini belirtti.
Çelik, “Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile sağladığımız bu uzlaşı sonucu 
denetimleri Ticaret Dairesi aracılığıyla yapacağız. Bu nedenle dene-
timlerin tam anlamıyla başlaması için 1 Mayıs 2020 tarihini belirle-
dik” ifadelerini kullandı. Oda başkanları protokolün hayırlı olmasını 
diledi. Bu konuda daha fazla bilgi talep edilmesi durumunda Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’na veya KTMMOB Elektrik Mühendisleri Oda-
sı’na başvuruda bulunulabilir.

KTTO ile KTMMOB EMO iş birliği protokolü imzaladı
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Mersin Teknokent ve ODTÜ’den KTTO’ya ziyaret
Mersin Teknokent ve 
Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ), Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası’na 
(KTTO) nezaket ziyare-
tinde bulundu.
KTTO Başkan Veki-
li Semral Erel, Mersin 
Teknoket heyeti ile 
ODTÜ Kalkanlı Genel 
Sekreteri Cumali Sabah 
ve Bölge Milletvekili 
Zeynep Güryılmaz’ı ka-
bul etti. Karşılıklı görüş 
alışverişinin sağlandığı 
toplantıda, çalışmalar 
hakkında bilgi aktarıldı. 

Ziyaret ler

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz ve beraberindeki heyet, Kıbrıs 
Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümge-
neral Sezai Öztürk’e nezaket ziyaretinde 
bulundu.

KTTO KTBK 
Komutanı 
Tümgeneral Sezai 
Öztürk’e nezaket 
ziyaretinde 
bulundu

Kıbrıs İlim 
Üniversitesi ile 
İstanbul Aydın 
Üniversitesi 
KTTO’yu 
ziyaret etti
Kıbrıs İlim Üniversitesi Onursal Başka-
nı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Mü-
tevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın, 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Tur-
gay Deniz’e ziyaret gerçekleştirdi.
Karşılıklı görüş alışverişinde bulunul-
du.
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Türkiye İş 
Bankası’ndan 
KTTO’ya 
ziyaret

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası, Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’na nezaket ziyaretinde bulun-
du.
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Reyhanlı Ti-
caret ve Sanayi Odası Başkanı Necmeddin 
Zaroğlu ve beraberindeki heyet ile karşılıklı 
bilgi alışverişi gerçekleştirdi.

Türkiye İş Bankası KKTC Genel Mü-
dür Yardımcısı Şevket Zeki Cındık ile 
Küçük Kaymaklı Şube Müdürü Bircan 
Bozkurt, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Baş-
kanı Turgay Deniz’e ziyaret 
gerçekleştirdi.
Toplantıda Yeşil Hat Tüzüğü kapsa-
mında karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu.

Reyhanlı Ticaret 
ve Sanayi Odası, 
Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası'nı ziyaret 
etti

Ziyaret ler

Bir iş fikriniz var ama iş kurarken desteğe ihtiyacınız olduğunu 
mu düşünüyorsunuz? Gelin, AB finansmanlı projemiz kapsamın-
da, uygulayıcı ortaklarımızla size iş kurma yolunda ücretsiz men-
torluk ve eğitim hizmeti verelim.

Detaylı bilgi için +90 (392) 228 37 60, +90(392) 228 36 45 numa-
ralı telefonlardan veya isinikur@ktto.net adresinden bize ulaşa-
bilirsiniz.

İşini Kur programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilip NI-CO 
tarafından yürütülen İnovatif Girişimcilik / Innovative 
Entrepreneurship projesi kapsamında gerçekleşmektedir.
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Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kud-
ret Özersay, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 
ile görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen başbaşa görüşme, 1 
saat sürdü. Görüşmede Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Bülent Aksu da hazır bulundu.
Daha sonra geçilen heyetler arası çalışma yemeğinde, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan 
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Hazine ve Mali-
ye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Fuat Kay-
makcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.
Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren ulusla-
rarası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile 
devam eden 2019 ve 2020 ekonomik protokolüne ilişkin görüş alış-
verişinde bulunuldu.

  
Tatar: 2020 yılı protokolünün Ocak’ta imzalanması konusun-
da karşılıklı anlayış içerisindeyiz
Çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Tatar, “2020 yılı 
protokolünün Ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerisin-
de Ankara’dan ayrılıyoruz” dedi.
Tatar görüşmede 2019 yılına ilişkin 20 Temmuz tarihinde imzalanan 
protokolün geriye kalan bölümü için birtakım takvimlendirme çalış-
ma ve değerlendirmesi yapıldığını ve 2020 yılının protokolünün im-
zalandırılması ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan 
Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü’nün devamını sağlayacak çalışma-
ların zamanında tamamlanması için talimatların verildiğini söyledi.

Kudret Özersay: Ekonomik konular masaya yatırıldı
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ekonomi ko-
nularının masaya yatırıldığını söyledi. Kendi talepleri doğrultusunda 
randevu ayarlandığını ifade eden Özersay, Türkiye ile imzalanan eko-
nomik protokole ilişkin karşılıklı taahhütlerin ne aşamada olduğu ve 
yeni imzalanacak protokolün sonuçlandırılmasına yönelik görüşme-
ler yaptıklarını kaydetti.

Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Özersay, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ile bir araya geldi
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Halil ERDİM
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İş sağlığı ve güvenliği hayatımızda büyük önem taşıyan en önemli meselelerin başında yer alan ciddi bir kavramdır. Bu kavram üzerine 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde eğitim veren Halil Erdim iş sağlığı ve güvenliği konusunda Ekonomi’ye konuştu.

‘’Ülkenin en önemli sorunu iş sağlığı ve 
güvenliği’nin uygulanmamasıdır’’

İşletmede çıkabilecek acil bir 
durum içerisinde herkesin hangi 

görevinin olduğunun ve o durumu 
atlatmak için neler yapacağını yazılı 

belgeler olarak bulundurmalıdır.  
Bu dokümanlar sayesinde acil 

durumda, acil yardım numaraları-
nı kimler arayacak, kimler içerde 
olan kişi veya kişileri kurtaracak, 
işletmeyi en son kim terk edecek 
gibi hayat kurtarıcı önlemler yazılı 

olarak bulundurmalıdır.

‘‘

‘‘
1974 yılında İstanbul Teknik Üniversite-
si’nden Maden Mühendisi olarak mezun 
olduktan sonra Sanayi Holding’de fabrika 
şefliği, taş ocaklarında işletme yürütme 
projeleri ve çevresel etkileri değerlendir-
me raporları hazırlayarak,  maden sektör-
lerinde çalışma imkanı bulan Halil Erdim, 
yaklaşık 10 yıl önce ABD, İngiltere, İrlanda 
gibi dünya ülkelerinde aldığı eğitimlerle iş 
sağlığı ve güvenliği sektöründe aranan isim 
oldu.

‘’Yurt dışında birçok seminer, konferans ve 
kongreler düzenledik’’

Soru: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili neler ya-
pıyorsunuz?

‘’Yaklaşık 10 yıldan fazladır bu sektörün içe-
risinde bulunduğumdan dolayı Türkiye, Sin-
gapur ve birçok balkan ülkelerinde (kendi ta-
lepleri üzerine) giderek konferanslar, eğitim 
panelleri ve seminerler düzenledik. Geçen yıl 
İspanya’nın Valencia şehrinde seminerlere ve 
kongrelere katılarak, orada konferanslar dü-
zenledik.’’

‘’İş sağlığı ve güvenliği konusunda iyi du-
rumda olduğumuzu söyleyemeyiz’’

Soru: Ülkemiz iş insanı iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda için ne kadar bilinçli?

‘’Maalesef iş sağlığı ve güvenliği konusunda 
iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Ön-
celikle işletme sahipleri işletmelerinin de-
vamlılığını sağlayıp, ekonomik olarak bir sü-

reklilik sağlamak için bu konuyu birkaç adım 
geriye atarak önceliklerinden çıkarıyorlar. 
Ekonomik kalkınmaları düşük olması bunun 
en başlıca nedenidir.  Sendikaların tam bir 
destek sağlayamaması, çalışanların da bu 
konu üzerinde yeterli ilgiyi göstermemesi 
de birkaç farklı nedenlerdendir. Karmaşık ve 
içinden çıkılması güç durumdayız.’’

‘’İnşaat seköründe yeni önlemler alınacak’’

Soru: Bu konu sürekli gündeme geldiği hal-
de neden istenilen önlemler alınamıyor?

‘’Uzun yıllar yasanın olmadığını, yasanın çı-
kışından sonrasında yetersiz oluşunu, yeni 
tüzüklerin yapılacağı gibi mazeretler ile ma-
alesef bu günlere kadar geldik. ‘‘Ancak inşaat 
sektörü ile ilgili birtakım yeni önlemler alın-
ması bekleniyor.’’ 

‘’İş sağlığı ve güvenliği bir kültür olmalıdır’’

Soru: İş sağlığı ve güvenliği konusunda iş 
insanları ne yapmalı? Kaza risklerini nasıl 
azaltabilirler?

‘’Son gelişmelerde göz 
önünde bulunduru-
larak bu gibi bir 
konuda sıkı ön-
lemlerin alın-
ması gerekir. 
İş sağlığı ve 
g ü v e n l i ğ i 
u z m a n l a r ı 
ve bu alan-
da dünyada 
uzman di-
ğer kişilerin 
ortak olarak 
buluştuğu nok-
ta mevzuatın ge-
rektirdiği, yasanın 
emrettiği ve tüzükte 
yapılması zorunlu olduğu 
için  kişiler belirli önlemleri al-
maya çalışıyor. İş sağlığı ve güvenliği ge-
rekli olduğu için yapılmalıdır. Bu gereklilik sırf 
yasaların ve tüzüklerin yapılması gerektiğini 
söylemesi için değildir. Bizler sırf mevzuat 
emri ile yürütülen değil de bunun kültür ola-
rak yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
kültür aynı zamanda trafik için de geçerlidir. 
Yasalar, tüzükler, trafik kuralları, trafik polisle-
ri, denetimler yapılıyor fakat hala bile ölümlü 
kazalar oluyor ve bu durdurulamıyor. Bunun 
nedeni ise; bunun mevzuat ile yürütülüyor 
olmasıdır. Bunun artık bir kültür haline getiri-

lip, bu şekilde yürütülmesi gereklidir. Bu kül-
türü kendimize aşımalıyız. Bizlerin ülke olarak 
trafik kültürümüz ne kadar kötü ise iş sağlığı 
ve güvenliği kültürümüzde o kadar kötüdür.’’

‘’Birçok işletme mazeret üreterek eğitim-
den kaçıyor’’

Soru: Bu konuda şirketler kendi bünyelerin-
de çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği eğiti-
mi veriyor mu? 

‘’Birçok işletme çeşitli mazeretlerin arkasına 
sığınarak bu eğitimleri vermiyor. Bunların ak-
sine işletmeler de bünyelerinde olan çalışan-
larına eğitim veriyor fakat bunlar böyle bir 
zorunluluk içerisinde olduklarından dolayı bu 
eğitimi veriyorlar. Tabii verilen bu eğitimlerin 
yeterli olduğunu söylemek de mümkün de-
ğildir. Bu eğitimlerin yetersizliği ise işletmede 
çalışan kişilerin fazlalığı, işletmenin konumu, 
yapılan işin risk durumu gibi birçok neden 
bulunmaktadır. Bu gibi nedenler yüzünden 
bu eğitimlerin düzenli saatler içerisinde ayar-
lanıp, tekrarlanarak yapılması gerekmektedir 
fakat ülkemizde böyle bir eğitimin tam ola-

rak yapıldığını söylememiz mümkün 
değildir. Yapılan eğitimlerde 3-4 

saatlik gibi kısa süreli eğitim-
ler de veriliyor. Bunlarda 

sadece mevzuatta eğiti-
min yapılması gerekti-

ği belirtildiği için ya-
pılıyor.’’ 

‘’Herkes eğitimden 
geçmelidir’’

Soru: Eğitim kim-
lere verilmelidir? 

Önerileriniz neler-
dir?

‘’Eğitim sadece şirketle-
re veya o şirkette çalışanlara 

değil aynı zamanda şirkete nak-
liyatı yapan kişilere, işyerini ziyarete 

gidenlere, işyerini denetleyenlere, müşteri-
lere ve buna benzer örneklerle birçok insa-
na eğitim verilmelidir. Bu kişiler her zaman 
Türkçe bilenler olmuyordur. Bu eğitimler 
yabancı kişilere de verilmelidir. Ülkemizde 
herhangi yabancı bir vatandaşın; belediye-
ye gittiği zaman orada herhangi bir tehlikeli 
durum ile karşılaştığı zaman nasıl bir yol iz-
lemesi gerektiğini bilmelidir. Tabelalar ve ya-
zılan Türkçe yazıları anlamayacağı için orada 
zarar görebilir. Hamileler, engelli vatandaşlar 
ve çocuklarıyla birlikte işletmelere her gün 
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giden insanların herhangi bir yangın esnasın-
da neler yapacakları ve bu yangında herhangi 
birini kurtarmak için neler yapılması gerekti-
ği gibi önemli durumlarda mevcuttur. Bu gibi 
durumlar için bütün işletmelerde ‘’Acil Eylem 
Planı’’ adını verdiğimiz eylem planı olmalı ve 
bu eylem planı her yıl tatbikatlar yapılarak dü-
zenli bir eğitim içerisinde düzenlenmelidir. İş-
letmede çıkabilecek acil bir durum içerisinde 
herkesin hangi görevinin olduğunun ve o du-
rumu atlatmak için neler yapacağını yazılı bel-
geler olarak bulundurmalıdır. Bu dokümanlar 
sayesinde acil durumda, acil yardım numara-
larını kimler arayacak, kimler içerde olan kişi 
veya kişileri kurtaracak, işletmeyi en son kim 
terk edecek gibi hayat kurtarıcı önlemler yazılı 
olarak bulundurmalıdır. Bu sebepten dolayı iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi bütün vatandaşla-
rın görmesi gerekli olan bir eğitimdir.’’ 

‘’Vahim durumdayız’’

Soru: Ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda nasıl bir durumdadır, değerlendirir 
misiniz?

‘’Maalesef o kadar vahim durumdayız ki; 
herhangi bir devlet kurumumuzda yangın 
çıkması durumunda bu yangından kurtul-
mak için bir yangın merdivenimiz bile mev-
cut değildir. Çalışanlar herhangi bir eğitim 
almamış, bu durumdan kurtulmak için 
neler yapacaklarını bilmemektedirler. Geç-
mişte tiyatro salonumuzda yangın çıkmış, 
oradan bir yangın merdivenin olmaması 
sonucu insanlar yangından etkilenmişti. 
O günden bu güne hiç bir şey değişmedi. 
Mevcut futbol statlarında, sinema salonla-
rında, bazı kurum ve kuruluşlar gibi büyük 
yerleşim yerlerinde bu yangınlar için bir acil 
yangın çıkış merdiveni mevcut olmadığı gibi 
acil durumda yapılması gerekenler için kim-
se bir bilgi sahibi değildir.’’
 
‘’Müteaahitlerin eğitimleri devam etme-
lidir’’

Soru: Ticaret odası gibi diğer odaların bu 
konuya bakış açıları nedir?

‘’İnşaat Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk 
İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin çalışanları 
bu eğitimleri almaktadır. Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği, müteahhitlere iş sağlı-
ğı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerini sertifika-
lar ile belgelendiriyor. Bu sertifikalar A, B ve 
C sınıfı gibi sınıflara ayrılarak tamamlanıyor. 
Bu eğitimlerin sonucunda belgelendirilen 
müteahhitlere bu eğitim devamlılığı sağ-
lanmıyor. Özellikle birçok iş yerinde düzenli 
olarak kazalar gerçekleşiyor. 5 yıl gibi uzun 
bir süre boyunca kaza olan iş yerinde bu 
kazalardan sorumlu müteahhit hala A sınıfı 
sertifikaya sahiptir. Bu gibi durumlarda iş-
letme sahibi müteahhitin sınıfını düşürme-
lidir. Söz konusu olayları, odaların gündeme 
getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 

bunlar ile ilgili çalışmalar yapmaları lazımdır.’’ 

‘’Belgelerdeki sınıflar düşürülmelidir’’

Soru: Bu kapsamda sizlerin yaptığı çalışma-
lar var mı? 

‘’Az önce anlattığımız işletmelerde yaşanan 
kazalar gündeme geldiği dönemlerde bu sınıf-
ta mevcut kişilerin sahip olduğu belgelerdeki 
sınıflarının düşürülmesi ve Sosyal Güvenlik 
Kurumları’na yatırılan katkı payı ücretlerinin 
artırılması yönünde talepte bulundum. Ta-
lebimde ise ücretlerin %10 ise eğer bunun 
%15’e artırılması yönünde oldu. Bu sayede 
kazaların olmaması ve en aza indirgenmesini 
sağlamak olduğunu belirttim. Bu taleplerim 
hiç değişmeden devam etmektedir. Geçen 

onca zaman sonrasında hiçbir yere varama-
dık. Bu kapsamda Avrupa ülkelerinde çalışan-
lardan birinin kolunun kesilmesi ve o kolunun 
kaybetmesi durumunda işletme ‘’500-800 bin 
Sterlin’’ gibi önemli miktarda ücreti tazminat 
olarak öder. Ülkemizde böyle bir durum söz 
konusu değildir. Nedeni ise işletme; ‘’Ben 
Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ücretini yatırdım. 
Bu durumda Sosyal Sigorta ücretini ödesin’’ 
diyor. Bu gibi durumlarda ise Sosyal Sigorta 
Dairesi’nin mali bütçesini zayıflatıyor. Sosyal 
Sigorta Dairesi’nden ödenen ücretler; sağlık 
koşulları ve emekli ödenekleri içindir, iş ka-
zaları için değildir!. Bizler hayati konularda 
herhangi bir ücret almadan ve talep etmeden 
birçok odalara iş sağlığı ve güvenliği konula-
rında eğitim vermeye hazırız.’’
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