
Eskişehir Ticaret Odası 
ve 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası
İşbirliği



Eskişehir Ticaret Odası olarak  14-16 Aralık 
Tarihleri arasında, inşaat-gıda-tekstil-turizm 
ve makine sektör temsilcilerinin bulunduğu 
44 kişilik bir heyet ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne bir gezi düzenlenmiştir.



İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
 Ziyaret sırasında, Eskişehir Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk 

Ticaret Odasında arasında “İş Birliği Protokolü ” imzalandı. 
Bu antlaşma çerçevesinde:

 Her iki Oda arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmek,

 Üyeler arası işbirliği platformu oluşturmak ve işbirliğini 
teşvik etmek,

 Karşılıklı değişim organizasyonları yapmak,

 Yatırım imkanları hakkında karşılıklı tarafları bilgilendirmek 
için karar alındı.



KIBRIS’DA YATIRIM İKLİMİ
Gezi sırasında YAGA – Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı
tarafından  Kıbrıs’ın yatırım iklimi ve Kıbrıs’da yatırım 
imkanları hakkında bilgi verildi. Sunu neticesinde Kıbrıs ile 
ilgili öne çıkan sektörler;

 Turizm

 Eğitim  olarak belirlendi.

Halen ülkede faal olan 6 üniversitesi ile birlikte yüksek 
öğrenimin ülke genelinde belirleyici bir sektör haline geldiği  
anlaşılmakta. Kıbrıs bu yönüyle Eskişehir’e benzer bir yapı 
sergilemekte. 

YAGA Sunumuna aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz. 
http://www.etonet.org.tr/etoweb/download/YAGA_2009.pdf



KIBRIS’IN İHTİYAÇ DUYDUĞU ÜRÜNLER
-Kıbrıs her türlü ithalatının %70’ini Türkiye’den karşılayan bir ülke 
konumundadır.
- Dolayısıyla her türlü tüketim malları (Gıda Tekstil beyaz eşya vs), inşaat 
malzemeleri, mobilya ihracatı mümkündür. Ancak Ülke nüfusunun 300 
Bin civarında olduğunu unutmamak gerekir.
- Sürdürülen müzakereler neticesinde eğer Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 
birleşme olur ise pazarın hızla 4 kat genişlemesi mümkün olabilecektir. 
Ancak bunun gerçekleşme ihtimali ve zamanı konusunda bir öngörüde 
bulunmak zordur.
-Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyesi tacirlerin, anavatan olarak bizden 
talepleri; eğer Türk ve Kıbrıs’lı tacirler arası bir temsilcilik yada tek yetkili 
anlaşması imzalanacak ise, bu anlaşmanın tüm Kıbrıs’ı kapsayacak şekilde 
imza altına alınması yönündedir. Böylece ileride olası bir birleşik Kıbrıs 
devleti içerisinde Türk Tacirlerin ellerinin güçlendirilmiş ve ticari hayatta 
daha rekabetçi hale gelmeleri sağlanmış olacaktır.



TİCARET ODASI PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ
-Eskişehir Ticaret Odası olarak düzenlediğimiz gezide KKTC 
Cumhurbaşkanı Sayın Mehmet Ali TALAT, Başbakan Sayın Derviş 
EROĞLLU ve KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Hasan BOZER 
ile temaslarda bulunulmuştur. 
-Bu açıdan bakıldığında ikili ticarette ve yatırımlarda 
yaşanılabilecek olası uyuşmazlıklara hızlı ve etkin çözümler 
bulunabilme imkanları açıktır. 
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