
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB)  bir işbirliği eylem planı imzaladı.  

 

İşbirliği neleri içeriyor? 
 

8-9 Şubat tarihlerinde, Fikri Toros başkanlığındaki KTTO heyeti Ankara’yı ziyaret ederek 
çeşitli temaslar gerçekleştirdi ve Türkiye Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfenkçi’nin 
sahitliğinde, TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı’nda yapılan bir törenle TOBB ile bir 
işbirliği eylem planı imzaladı.  

 
Kıbrıs Türk iş yaşamını desteklemek 
İşbirliği eylem planının amacı, Kıbrıs Türk 
ekonomisinin güçlendirilmesi ve reel 
sektörün rekabet edebilirliğinin artırılması; 
çözüm süreci ve AB’ye uyum çalışmaları 
çerçevesinde Kıbrıs Türk iş yaşamının 
yaşanan dönüşümden fayda 
sağlayabilmesi ; ticarette yaşanan 
sorunların aşılması yolunda işbirliği 
yapılabilmesi; üyelerimizin sorunlarının 

çözümünde KTTO’nun verdiği hizmetin kalitesini ve çeşitliliğini artıracak bir kapasite gelişimi 
için TOBB’tan destek alınması olarak belirlenmişti.  
 
TOBB ile imzalanan eylem planı da bu amaçları sağlayacak şekilde hazırlandı.  
 

Neler yapılacak?  

 Türkiye ve Kıbrıs Türk iş insanlarının karşılıklı 
işbirliğini geliştirmek ve AB mevzuatının Kuzey 
Kıbrıs’ta uygulanması ile birlikte ortaya çıkacak 
yeni durumda daha etkili bir şekilde işbirliği 
yapmalarına fırsat sağlamak amacıyla iş 
insanlarının katılımı ile ortak toplantılar 
düzenlenecek ve ticari ilişkilerin etkinleştirilmesi 
için işbirliği ortamı hazırlanacaktır.  
 

 AB mevzuatının Kuzey Kıbrıs'ta tam anlamı ile uygulanmaya başlanması halinde iki ülke 
arasındaki ticarette karşılaşılacak sorunlar ve ortaya çıkacak fırsatlar saptanacak; üye 
kuruluşlarımızın çıkarlarının bu koşullarda da korunup geliştirilebilmesi için gerekli 
çalışmaların en erken zamanda başlatılacak ve bu hedef doğrultusunda ülke 
hükümetlerimiz nezdinde ortak girişimler yapılacaktır.  

 

 Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın üyelerine AB müktesebatına uyuma yönelik olarak yaptığı 
hizmetleri etkinleştirebilmesi için kapasite artırımını öngören çalışmaların Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ve diğer ilgili ülkelerin meslek kuruluşları ile işbirliği halinde 
sürdürülmesi sağlanacaktır. 
 

 Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a yatırım ve yatırımcı akışının gerçekleştirilebilmesi ve bu 

yatırımların işbirliği içinde yapılabilmesi için ortak çalışma ve toplantılar düzenlenecektir. 
 

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın özellikle Avrupa Birliği ve 
İslam ülkelerinde sürdürdüğü çalışmalara tam destek verecektir.  

 
İşbirliği eylem planının hayata geçirilmesi için her iki kurum bünyesinde çalışmalar devam 
edecektir. 


