KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
REKABET KURULU
İLE
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
REKABET KURUMU
ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar
Madde 1Bu Protokolün tarafları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu ile Türkiye
Cumhuriyeti Rekabet Kurumu’dur. Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde bu İşbirliği
Protokolünü imzalama konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Kısaltmalar
Madde 2Bu Protokol’ün uygulanmasında
KKTC RK: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rekabet Kurulu’nu,
TC RK: Türkiye Cumhuriyeti Rekabet Kurumu’nu
ifade eder.
Amaç
Madde 3Bu İşbirliği Protokolünün amacı, tarafların rekabet hukuku ve politikası uygulamalarının
ve rekabet kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak için her iki tarafın elde ettiği
tecrübe ve birikimleri paylaşılabilmesine yönelik karşılıklı işbirliğinin tesis edilmesidir.
İşbirliği Protokolü bu amaçla iki taraf arasında çalışabilir bir koordinasyon
mekanizmasının oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Kapsam
Madde 4Bu İşbirliği Protokolü tarafların rekabet hukuku ve politikası uygulamalarına yönelik
faaliyetleri bakımından taraflar arasında uygulanacak işbirliği usul ve esaslarını kapsar.

İşbirliği
Madde 5(1) Taraflar mevzuatlarının tanıdığı sınırlar dahilinde rekabet hukuku ve uygulamasına
yönelik olarak gizli olmayan bilgi değişiminde bulunur.
(2) Taraflar rekabet hukuku ve uygulaması ile ilgili ülkelerinde yaşanan gelişmeleri son
alınan kararlar ve kabul edilen mevzuat bakımından karşılıklı olarak paylaşır.
(3) Taraflar eğitim ve teknik destek sağlanmasına yönelik ortak çalışmalar yapar. Söz
konusu çalışmaların, özellikle mevzuat taslaklarının hazırlanması, mevzuatın
uygulanması amacıyla gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmaların etkin şekilde
yapılması gibi alanlarda kapasite inşası faaliyetlerini kapsayacak şekilde düzenlenmesine
özen gösterilir.
(4) Taraflar işbu İşbirliği Protokolü kapsamında uzman değişim programları hazırlanması
ve hayata geçirilmesine yönelik koordinasyon çalışmaları yapar, gerekli görülen kamu
kurumları arasında uzman değişim programları hazırlanması ve hayata geçirilmesine
yönelik koordinasyon çalışmaları yapılmasında birbirlerine imkanlar ölçüsünde destek
olur.
(5) Taraflar mevzuat hazırlama aşamalarında ihtiyaç duyulan bilgi, belge ve doküman
paylaşımına yönelik birbirlerinden taleplerde bulunabilir. Bu yönde uluslararası kurallar
ve Avrupa Birliği mevzuatı ile ilgili halihazırda Türkçe’ye çevrilmiş olan ilgili
dokümanların paylaşılması ve imkanları dahilinde çeviri ihtiyacı duyulan konularda
gerekli katkı ve desteğin karşılıklı tesis edilmesi sağlanır.
(6) Taraflar rekabet hukuku ve politikası alanındaki uluslararası platformlarda yürütülen
çalışmalara katılım yönünde iki kurum arasında koordinasyonun sağlanması yönünde
çalışmalar yürütür.
(6) Taraflar gerek iki taraf kurum personeline yönelik olarak gerekse ihtiyaç duyulması
halinde diğer kamu kurumlarını da kapsayacak şekilde seminer, kurs, konferans ve atölye
çalışmalarını birlikte organize ederek hayata geçirir.

İşbirliği Yöntemleri
Madde 6(1)
Taraflar imkanları ölçüsünde işbu İşbirliği Protokolünde yer alan işbirliği
önceliklerini yerine getirir.

(2) Taraflar düzenleyecekleri ulusal
toplantılara birbirlerini davet eder. Yine, Taraflar imkanları dahilinde
düzenlenen seminer, kurs, konferans ve atölye çalışmalarında birbirlerine destek olur.
(3) Taraflar bir plan dahilinde rekabet hukuku ve uygulamasında gelinen son noktanın
tartışılmasına yönelik olarak tercihen yılda bir kez üst düzey yetkililer arasında toplantılar
düzenler.
(4) Taraflar karşılıklı istişare ile üzerinde mutabakata varacakları diğer tüm konularda
işbirliği yapabilir.

Protokolde Belirtilmeyen Hususlar
Madde 7İşbu İşbirliği Protokolünde belirtilmeyen hususlarda karar alma ve yöntem belirleme
konularında iki kurum tarafından belirlenecek kişiler yetkilendirilir.
Protokolün Süresi
Madde 8İşbu İşbirliği Protokolü imzalandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. İşbirliği
Protokolü süre bitiminde aksi belirtilmedikçe otomatik olarak iki yıl süreyle uzar.
Yürütme
Madde 9İşbu İşbirliği Protokolü’nün hükümleri KKTC RK Başkanı ve TC RK Başkanı tarafından
birlikte yürütülür.
Yürürlük
Madde 10İşbu İşbirliği Protokolü imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Resmi Adresler
Madde 11.
İşbirliği Protokolü dahilinde yapılacak resmi yazışmalar aşağıdaki adresler nezdinde
yapılacaktır:
Rekabet Kurumu Üniversiteler Mahallesi 1597. Cadde No:9 Bilkent Çankaya 06800 /
ANKARA
KKTC Rekabet Kurulu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Lefkoşa KKTC

Adı geçen İşbirliği Protokolü 14 Şubat 2012 tarihinde Lefkoşa’da iki orijinal suret olarak
imzalanmıştır.

Dr. Yenal Süreç
KKTC Rekabet Kurulu
Başkan

Prof. Dr. Nurettin Kaldırımcı
TC Rekabet Kurumu
Başkan

