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Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’daki iş camiasının önde gelen temsilcileri olan Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası, 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Yunanistan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği 

bugün Lefkoşa’da bir araya gelerek, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine desteklerini bildirmişler ve sürece gereken 

her türlü katkıyı yapma konusundaki kararlılıklarını belirtmişlerdir. 

Odalar, Kıbrıs sorununa son vermeyi hedefleyen kapsamlı çözüm müzakereleri öncesinde imzalanan 11 Şubat 

2014 tarihli Ortak Metni desteklemektedirler. Çözümün, ada ekonomisine önemli faydalar sağlayacağı, Kıbrıslı 

Türklerle Kıbrıslı Rumların refah ve zenginliğini artıracağına inanmaktadırlar. Odalar ayrıca, kapsamlı çözümün, 

tüm bölgeye özellikle demokratik değerler, insan hakları ve temel özgürlüklerin hâkim olduğu, refah içinde ortak 

bir geleceğin sağlandığı genişlemiş bir Avrupa Birliği içinde Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin de yer alacağı 

coğrafyaya da önemli yararlar sağlayacağına inanmaktadırlar. Odalar, Kıbrıs sorununa bulunacak kalıcı, adil, 

yaşayabilir ve uygulanabilir bir çözümün, Doğu Akdeniz’de güç, istikrar ve güvenliği artıracağına, bölgedeki 

ülkeler arasındaki işbirliği ve ticaret için büyük fırsatlar sağlayacağına ve bunun da hem kendi piyasalarına hem 

de geniş Avrupa Birliği, Orta Doğu ve ötesindeki piyasalara yönelik olacağına inanmaktadırlar. 

Statüko gerçekten kabul edilebilir değildir ve çözümsüzlüğün devamı tüm taraflar için olumsuz sonuçlar 

doğuracaktır. Bu çerçevede Odalar sürece katkı yapma ve siyasi liderlikleri çabalarına destek olma konusundaki 

kararlılıklarını vurgularlar. Odalar özellikle de olumlu bir atmosferin yaratılması ve güven artıran önlemlerin 

uygulanmasına katkı yapmakla kalmayıp, ekonomik ve ticari işbirliğinin önünün açılmasına katkı sağlayabilirler.  

Önümüzde Kıbrıs sorununu doğru bir şekilde çözmek için büyük bir fırsat vardır ve Odalar bu fırsatın 

kaçırılmaması için ellerinden geleni yapacaklardır. 

Lefkoşa Ticaret Forumu olarak isimlendirilen bu Grup, 14 Eylül 2014’de İstanbul’da yeniden bir araya gelmeye 

karar vermişlerdir. İstanbul’da yer alacak toplantı öncesinde, Odalar amaca yönelik inisiyatifler geliştirecek ve 

bunlar İstanbul’da ortak bir karara bağlandıktan sonra ilgililere iletilecektir. 

 

 


