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A. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Pazar yapısı, yüzölçümü, yeraltı ve yerüstü kaynakları, lojistik alanına duyulan ihtiyaç, 

tüketim ve taleplerin iç pazardan karşılanamaması gibi nedenler KKTC gibi ada 

ekonomilerinin diğer ülke ekonomilerinden farklı olarak kırılganlığına sebep olurken; bu 

kırılganlık adada bulunan işletmelerin performansını; dolayısıyla ülkenin makroekonomik 

yapısını önemli ölçüde etkilemektedir. Ada yapıları ve ekonomileri birçok anlamda heterojen 

bir karakter sergilerken, bu adaların yapısal özelliklerinden ötürü ortaya çıkan ve genel olarak 

ekonomik kırılganlıklara neden olan belirli sebep ve sınırlamaları tespit etmek mümkün 

görünmektedir. Ada ekonomilerinin karşılaştığı bu ortak sınırlama ve zayıf yanlar aşağıdaki 

gibi özetlenebilir:  

 Pazar yapısının geniş olmaması, 

 Dış dünya ile bağlantı ve entegrasyonun yeterince sağlanamaması, 

 Küçük pazar yapısının da sonucu olarak düşük ekonomik çeşitlenme, 

 Ekonomik büyümeye yönelik sınırlı kaynaklar (işgücü, sermaye, yer altı kaynakları vb.) 

 Sahip olunan düşük yabancı yatırım oranları, 

 Gençlerde işsizlik oranının yüksekliği, 

 Yaşlanan nüfus yapısı, 

 Kamu kesimi ekonomik yapısının sınırları. 

KOBİ’ler ise uzun dönemli iş sağlamaları ve yapısal işsizliği ortadan kaldırmak gibi pozitif 

katkılarıyla, özellikle ada sınırlamalarıyla karşılan ülkelerde daha da önemli hale gelmektedir. 

2013 yılında yapılan Genel Sanayi ve İşyeri Sayımı’na göre, KKTC işletmelerinin %98,9’unu 50 

kişiden az kişi istihdam eden KOBİ’ler oluştururken, bu işletmeler toplam istihdamın 

%71,3’ünü gerçekleştirmektedir. 

Günümüzde KOBİ’lerin önemi yalnızca KKTC gibi ada ekonomilerine özgü değildir. Dünyada 

bulunan işletmelerin %99’unu KOBİ’ler teşkil etmekte ve ekonomilerin bel kemiğini 

oluşturmaktadırlar. Bu yönleriyle KOBİ’ler ekonomilerde yüklendikleri esneklik, inovasyon 
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yetenekleri, yarattıkları uzun dönemli istihdam ile sosyal eşitlik sağlamakta, büyümeyi 

sürüklemekte ve toplumların refah seviyelerini artırmaktadırlar.  

Toplam işletmelerin %99’unu oluşturan KOBİ’ler ekonomik gelişimin su götürmez motor 

gücünü oluştururken, bu işletmelerin global piyasalarda rekabet gücünün artırılması 

ekonomik kalkınmanın ayrılmaz bir unsurunu oluşturmaktadır. KOBİ’lerin sosyo-ekonomik 

olarak stratejik önemi genel geçer bir kabul halini alırken, KKTC’de bulunan KOBİ sahiplerinin 

%52,9’u işletmelerinin gelişimine yönelik taktiksel planlar yapmakta, %37,3’ü kısa dönemli 

planlamalar yapmakta, %13,7’si planlama kavramını kullanmamakta ve yalnızca %17,6’sı  

işletmelerine dair uzun dönemli planlamalar gerçekleştirdiklerini belirtmektedir.1 Bu 

ihtiyaçtan yola çıkarak “KKTC KOBİ’lerinin Rekabet Gücünün Artırılması Gelecek Stratejileri 

Konferansı”, KKTC KOBİ’lerinin uluslararası arenada rekabet güçlerinin artırılmasını ve 

işletmelerin ekonomik kalkınmaya katkılarının istenilen seviyeye taşınmasını ortaya koyacak 

stratejik açılımların oluşturulmasını amaçlamaktadır.  

Bu çalışma KOBİ’lerin rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik strateji geliştirme yöntemini 

oluştururken, bu yöntem, grup çalışmasına dayalı, özel sektör, kamu ve sivil toplum örgütü 

kuruluşları ile akademisyenlerin katılımıyla uygulamaya konulmuştur. Bu amaçla, KKTC 

ekonomisi ve KOBİ’lerinin GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizi gerçekleştirilmiş; bu analizi 

dayanılarak KKTC KOBİ’lerine dair stratejik açılımlar oluşturulmuştur. Daha sonra bu stratejik 

açılımlara dair taktiksel kararlar alınmış; sayısal hedefler belirlenmiş ve bu hedeflere 

ulaşmaya yönelik eylem planı oluşturulmuştur.  

Bu konferansın gerçekleştirilmesinin temel amacı KKTC KOBİ’lerinin gelişimi ve KKTC 

ekonomisinin rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesidir. Tespit 

edilen stratejiler çerçevesinde ilerleyen süreçte, çeşitli paydaşları içeren odak çalışma 

grupları oluşturularak, stratejilerin altında belirlenen görev ve hedef yapılarını detaylı analiz 

etmeleri, gerçekçi sayısal hedefler belirlemeleri ve detaylandırmaları öncü ve stratejik 

                                                           
1
 Ünlücan, D. (2010). Characteristics of SMEs in North Cyprus: A small island. Problems and Perspectives in 

Management, 8(3). 



 

4 
 

nitelikte olan bu çalışmanın KKTC ekonomisine somut katkılar sunan bir yapıya dönüşmesine 

büyük katkı sağlayacaktır. 

Uygulamalarda öne çıkan konulara, önemli başlıklara aşağıda yer verilmektedir. 

KKTC’de endüstriye yönelik teşvik ve fonların varlığı ile güçlü bankacılık sektörü KOBİ’ler için 

güçlü bir finansal kaynak oluşturmaktadır. Aile tasarruflarının yüksek olması ise bu finansal 

güce destek olan bir başka yan olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak uluslararası finans sistemi 

uygulamalarına uyulmaması finansal sektör için bir tehdit oluşturmaktadır. Küçük bir yapıya 

sahip olmanın getirdiği esneklik, KOBİ’lerin doğası sonucu ortaya çıkan, inovasyon ve 

teknolojik yenilikçiliği sağlamaya destek olan esnek yapılarını daha da güçlendirmektedir. 

Bunların yanında AB vizyonuna yakınlık ve ülkede İngilizce’nin yaygın olarak kullanılıyor 

oluşu, uluslararası rekabette KOBİ’lere önemli bir rekabet avantajı sunmaktadır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen eğitim kurumlarının sunduğu know how transferi ise 

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılmasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu durum bir fırsat 

olarak görüldüğü ölçüde teknik bilgi ve know how eksikliği gibi zayıf yanlarının ortadan 

kaldırılması konusunda oldukça etkili olacaktır. Öte taraftan teknik bilgiye sahip olan kalifiye 

iş gücünün ve yeni mezun insanların ülkede tutulması ve ekonomik gelişime katkı sunması 

KKTC KOBİ’lerinin rekabet gücünün artırılmasında oldukça önemli görünmektedir. Ülkede 

yenilenebilir enerjinin öneminin kavranması ve bu alana yönelik stratejik bir yaklaşımın 

yakalanması; KKTC’nin enerji transfer yolları üzerindeki önemini daha da pekiştirmesi, doğal 

kaynak yetersizliklerinden doğan zayıf yanların ortadan kaldırılması ile enerjide dışa 

bağımlılık ve enerji güvenliği tehditlerini ortadan kaldırmada oldukça önemli görünmektedir.  

KKTC KOBİ’lerinin rekabet güçlerinin artırılması, KKTC’nin güçlü yanlarını etkin olarak 

kullanarak zayıf yanlarını ortadan kaldırması, tehditleri bertaraf etmesi dolayısıyla fırsatları 

değerlendirmesiyle mümkün hale gelecektir. Bu amaçla konferans sırasında, katılımcılar, 

GZFT analizine dayanarak stratejik açılımlar belirlemişlerdir. Bu stratejik açılımlar ve 

konferans esnasında ele alınan tüm konular doğrultusunda ortaya çıkan KKTC KOBİ’lerinin 
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gelecek dönem stratejileri ve taktikleri aşağıda özetlenmektedir. Bu stratejilere ulaşmak için 

yapılması gereken görevler ve 2-5 yıllık hedeflere raporun sonuç bölümünden ulaşılabilir. 

1. Enerji ihtiyacını öncelikli olarak ve çoğunlukla yenilenebilir enerji kaynaklarından 

karşılamak 

a. Enerji sektöründe destek, teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi ve yasal 

düzenlemelerin yapılması 

b. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi 

2. KKTC'de teknik ara eleman açığını kapatmak ve mesleki eleman geliştirmek 

a. Mesleki eleman ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda mesleki 

standartların dinamik bir şekilde belirlenmesi 

b. Belirlenen mesleki standartlar doğrultusunda eğitim programlarının 

tasarlanması, özendirilmesi, teşvik edilmesi ve uygulanması 

c. Özel sektör (turizm, sanayi ve tarım) ve eğitim kurumları ile işbirliğini 

geliştirmek 

3. Turizm sektörünü KKTC ekonomisinin lokomotifi yapmak 

a. Dünyada alternatif turizme olan talebin artışını ve KKTC'deki eko turizm gibi 

alternatif turizm potansiyelinin varlığını kullanarak, turizmin tabana 

yayılmasını ve karlılığın arttırılmasını sağlamak 

b. Turizmde uluslararası marka olmak 

c. Tarım ve turizm entegrasyonun geliştirilerek sürdürülebilir ekonomik 

kalkınmayı sağlamak 

d. Turizm tesis ve hizmet altyapısını geliştirmek 

4. Bilişim ve Girişimcilik Adası Olmak 

a. Yurtiçi ve yurtdışı var olan eğitimli insan kaynağına bağlı olarak nitelikli 

girişimciler - teknogirişimciler yetiştirmek 

b. Finansal destek mekanizmasını kurmak 

c. Girişimciliğin sayısı ve niteliğinin yükseltilmesi amacıyla altyapı ve finansal 

desteğe yönelik olarak gerekli politika ve uygulamaları geliştirmek 
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d. İzleme ve etki analizlerinin gerçekleştirilmesi 

5. Tarım sektöründe katma değerli üretim ile yer almak 

a. Tarım sektöründe verimli tarım teknolojisini geliştirmek ve uygulamak 

b. Helal ürün sertifikası ile markalaşmak 

6. Uluslararası alanda yüksek rekabet gücüne sahip olmak 

a. Eğitim düzeyinin yüksekliği, İngilizce bilgisi, ikinci pasaport imkânına 

dayanarak KOBİ'lerin ve genel olarak ülkenin uluslararası açılımını sağlamak 

b. İşbirliği yetersizliğinin giderilmesi için KOBİ'lerin KOBİGEM, üniversiteler, STK 

üçgeninde geliştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak 

c. KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası finansmana erişimini kolaylaştırmak 

d. KOBİ'lerin katma değeri yüksek, uluslararası standartlara haiz markalar 

oluşturabileceği işbirliklerinin yerine getirilerek, proje ve programlar 

geliştirmek 
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B. BAŞLAMADAN ÖNCE 
 

Strateji ve plan eksikliği, ülkelerin gelişim çabası içerisinde olan birçok bölgesinde, 

sektöründe, kurumunda ve firmasında sıklıkla ifade edilen ortak bir sorundur. İç ve dış 

faktörlerin analizi, stratejik yönetim çerçevesinde uzun dönemli kararlar alma ve bu kararlar 

doğrultusunda hedeflerin oluşturulması ve sonrasında bu hedeflere ulaşılması amacıyla 

uygulama planlarının hazırlanmasındaki sorunlar, söz konusu strateji ve plan eksikliğinin 

temel nedenidir. Bu rapor, stratejik düşünceye dayalı, planlı gelişme çabalarına yön verici 

nitelikte olup, KKTC KOBİ’lerinin Stratejik Planının oluşturulması aşamasına alt yapı 

oluşturacak niteliktedir. 

Yukarıda dikkat çekilen unsurlar çerçevesinde düzenlenen KKTC KOBİ’LERİNİN REKABET 

GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI’nda, KKTC KOBİ’lerinin 

geçmişten bugüne yaşadığı gelişmeler, bugün içinde bulunduğu şartlar ve gelecek hedefleri 

ele alınmıştır. 

Girişim Merkezi olarak, strateji ve planlama kavram ve araçlarının öneminin giderek daha 

fazla anlaşıldığı bu dönemde, KKTC KOBİ’lerinin gelişim çabalarına katkı verebilmekten 

mutluluk duymaktayız. 

KKTC KOBİ’LERİNİN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI GELECEK STRATEJİLERİ 

KONFERANSI, öncesinde yapılan çok taraflı hazırlıklar, katılımcıların bilgi ve deneyimlerini 

ortaya koydukları detaylı oturum uygulamaları ve konferans sonrasında ortaya çıkan analiz 

ve görevlerin titizlikle incelenerek raporlanması aşamaları ile önemli bir çabayı içermektedir. 

Bu çerçevede; Konferans’ın öncesi ve sonrası ve Konferans çalışmaları sırasındaki katkıları 

nedeniyle KKTC Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sn. Sunat ATUN ve KOBİGEM 

Koordinatörü Sn. Ebru KAPTAN SERTOĞLU şahsiyetinde KKTC Ekonomi, Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı ve KOBİGEM yöneticileri ve uzmanlarına, bu Konferans’ın teknik başarısından 

sorumlu ekip olarak şükranlarımızı sunmak isteriz. Ayrıca, gün boyunca sürekli ve yoğun 
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katkıları ile son derece başarılı bir Konferans’ı hep beraber gerçekleştirmemizi sağlayan 

KKTC’ye gönül vermiş katılımcılara en içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz. 

Konferans sonuçlarını içeren bu rapor, mevcut durum analizi, stratejik açılımlar ve gelişim 

görevlerine yönelik somut yaklaşımı ile KKTC KOBİ’lerinin gelişimi için çaba gösteren 

taraflara yönelik yapılacak tüm diğer strateji ve planlama amaçlı çalışmalara katkı verecek 

önemli bir altyapı niteliğindedir. KKTC KOBİ’lerinin uzun dönemli gelişme yolculuğu sırasında 

başlatılan bu çabaların devamında ihtiyaç duyulacak konularda Girişim Merkezi olarak katkı 

vermekten büyük mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz. 

Saygılarımızla, 

GİRİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ LTD. ŞTİ.   
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C. AJANDA 
 

3 MART 2016, PERŞEMBE 

09.00 – 09.30 Kayıt ve Karşılama 

09.30 – 10.00 “KKTC KOBİ STRATEJİLERİ” Sunumu 

10.00 – 10.45 “KKTC KOBİLERİ GZFT’den Stratejik Açılımlar” Uygulaması 

10.45 – 11.00 Kahve Arası 

11.00 – 12.30 “Stratejik Açılımlardan Görevlere” Uygulaması 

12.30 – 13.30 Yemek Arası  

13.30 – 15.00 “Görevlerden Hedeflere - Eylem Planı” Uygulaması 1. Görev 

15.00 – 15.15 Kahve Arası  

15.15 – 16.00 “Görevlerden Hedeflere - Eylem Planı” Uygulaması 2. Görev 

16.00 – 16.45 “Görevlerden Hedeflere - Eylem Planı” Uygulaması 3. Görev 

16.45 – 17.00 Kahve Arası 

17.00– 17.45 Çalışma Grupları Sunumları ve Kapanış 
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D. ÇALIŞMA ÖZETİ 
 

KKTC KOBİ’lerinin mevcut potansiyeli ve KKTC’nin ekonomik yapısı göz önünde 

bulundurularak gelecek stratejilerinin belirlenebilmesi amacıyla “KKTC KOBİ’LERİNİN 

REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI” 3 Mart 2016 

tarihinde Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilmiştir.  

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla 

gerçekleştirilen Gelecek Stratejileri Konferansı’na 67 kişi katılım göstermiştir. KKTC 

KOBİ’lerinin Rekabet Gücünün Artırılması Gelecek Stratejileri Konferansı’nda, KKTC 

ekonomisinin mevcut yapısı değerlendirilmiş; KKTC KOBİ’lerinin gelişimini ve rekabet gücünü 

etkileyen faktörler belirlenmiş ve bunlarla bağlantılı olarak KKTC KOBİ’lerinin rekabet 

güçlerini artırmalarına yönelik stratejik açılımlar tespit edilmiştir.  1 gün süren konferans 

kapsamında “GZFT’den Stratejik Açılımlar”, “Stratejik Açılımlardan Görevler”, “Görevlerden 

Hedefler-Aksiyon Planı” olmak üzere toplamda 3 uygulama gerçekleştirilmiştir.   

Konferans Öncesi Hazırlanan Dokümanlar 

Girişim Merkezi tarafından, konferans öncesinde KKTC Ekonomisi’nin sektörel verilerini ve bu 

verilerle ilgili tespitleri içeren “KKTC Ekonomisi Bilgi Notu” hazırlanarak, konferans 

başlangıcında katılımcılar ile paylaşılmıştır. Aşağıda yer alan uygulamalar kapsamında ele 

alınan çalışmalarda, katılımcılar bu bilgi notundan faydalanarak çıktılarına yön vermişlerdir. 

Konferans öncesinde hazırlanan bir diğer doküman ise KKTC KOBİ’lerine yönelik GZFT (Güçlü-

Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizidir. KKTC’de geçmiş dönemde gerçekleştirilen çalışmalardan, 

sektör araştırmalarından elde edilen bu içerikler, anlamlı ve konsolide listeler haline 

getirilerek, konferansın başlangıç uygulamasında kullanılmak üzere katılımcılar ile 

paylaşılmıştır. 
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GZFT’den Stratejik Açılımlar Uygulaması 

Konferans öncesi hazırlanan GZFT listeleri, bu uygulama başlangıcında katılımcılara 

dağıtılmış, her bir grup kendi kombinasyon konusu ile ilgili bu listeleri inceleyerek stratejik 

açılımlar oluşturmuştur. Katılımcılardan talep edilen en az 3 stratejik açılım GZ(Güçlü-Zayıf), 

GF(Güçlü-Fırsat), GT(Güçlü-Tehdit), ZT(Zayıf-Tehdit), ZF(Zayıf-Fırsat), FT(Fırsat-Tehdit) 

kombinasyonları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu stratejik açılımların tespiti sonrasında 

stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli görevleri belirleme çalışması yapılmıştır.  

Çalışma sonucunda katılımcılar tarafından 22 adet Stratejik Açılım Alternatifi ortaya 

konulmuş, her bir strateji için yerine getirilmesi gereken görevler belirlenmiştir. 

Stratejik Açılımlardan Görevlere 

Stratejik Açılımlardan Görevlere uygulamasında bir önceki uygulamada belirlenen 22 adet 

stratejik açılımın her birine yönelik en az 5 görev belirlemeleri istenmiştir. Bu görevler, 

çalışma gruplarının belirlediği stratejik açılımlara ulaşabilmek için yapılması gerekenleri 

kapsamaktadır.  

Tüm gruplar tarafından belirlenen görevler konferansın öğle yemeği arasında dijital ortama 

aktarılmış ve ilgili oldukları konular çerçevesinde konsolide edilmiştir. Bu konsolidasyon 

sonrası 69 adet görev listesi ortaya çıkmıştır. 

Görevlerden Hedeflere-Aksiyon Planı 

Bu uygulamada, her gruptan bir önceki uygulama sonrasında elde edilen 69 adet görev 

içerisinden en önemli 3 tanesini seçmeleri istenmiştir.  

Çalışma masaları tarafından seçilen görevler ele alındığında toplamda 20 adet görevin 

önemli olarak seçildiği belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen 20 adet göreve ilişkin 2-5 yıllık 

hedefler oluşturulmuştur.  
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Görevlere ilişkin hedeflerin belirlenmesi ile birlikte katılımcılar, üzerinde çalıştıkları görevlere 

ilişkin belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için alınması gereken aksiyonlar ve bu aksiyonların 

sorumlularını yine 2 ve 5 yıllık olarak ifade etmişlerdir.  

Aşağıdaki bölümlerde her bir uygulama ile ilgili açıklama, yorum ve tespitlere yer 

verilmektedir. Raporun “ekler” bölümünde ise, konferansa katılan çalışma grupları ve 

uygulama çıktılarının tamamına yer verilmektedir. 

Ayrıca, çalışma sonucunda tespit edilen ve üzerinde yoğunlaşılan konuların özet niteliğindeki 

değerlendirmelerine, ortaya çıkan stratejilerin uygulama aşamasına altyapı sağlayacak 

nitelikteki çıktılarına ve bu çalışmanın KKTC KOBİ’lerine somut olarak yansımalarının 

sağlanması için bundan sonraki süreçte üzerinde çalışılması gereken strateji tablosuna, 

raporun son bölümünde bulunan “Sonuç ve Tespitler” kısmında yer verilmektedir. 
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E. KONFERANS UYGULAMA ÇIKTILARI VE YORUMLARI 
 

E.1. GZFT ANALİZİ 
 

KKTC Gelecek Stratejileri Konferansı esnasında, oluşturulan 7 çalışma grubu ile daha önceden 

KKTC bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli çalışmalardan ve KKTC sektörel verilerinden 

derlenmiş GZFT(Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) listesi paylaşılmıştır.  

Bu listede yer alan maddelerin tamamına tüm katılımcıların katılımı ve onayı beklenmemekle 

birlikte, gruplar tarafından üzerinde mutabık kalınan ilgili maddeler üzerinden çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir.  

GZFT listeleri üzerinden, her çalışma grubu güçlü-zayıf yönleri ve öngörülen fırsat ve 

tehditleri analiz etmişlerdir. İlgili listede yer almayan ancak grup çalışmaları esnasında tespit 

edilen maddeler de katılımcılar tarafından listelere eklenmiştir.  
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No GÜÇLÜ YANLAR 

1 Endüstriyi hedef alan teşvik ve fonların varlığı 

2 Bankacılık sektörünün güçlü olması 

3 Aile tasarruflarının yüksek olması 

4 İngilizcenin yaygın kullanılıyor olması 

5 Küçük ölçekli olmanın getirdiği esnek yapı 

6 AB vizyonuna yakınlık 

7 Kadınların sosyal yaşamdaki yeri 

8 
10'un üzerinde üniversiteye sahip olunması, yüksek sayıda öğrencinin yer alıyor olması, farklı 
bölüm ve eğitim alanlarının olması, Türk Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından onaylı diploma 

verilebilmesi, YDÜ Süper Bilgisayara sahip olunması 

9 Teknolojik araştırmalara açık bir ülke olunması 

10 KKTC'de görev yapan ordu mensuplarının tüketimi 

11 KKTC'de yaşayan yabancıların varlığı 

12 Lokasyonlar arasındaki kısa mesafeler 

13 
Coğrafik konumunun önemli olması (Akdeniz’de ada, AB ve Orta Doğu’ya yakınlık, deniz-dağ 

birlikte) 

14 
Niş ve ticari potansiyeli bulunan ürünlere sahip olunması (Kıbrıs patatesi, şeftali kebabı, zeytin 

yağı, yeşil zeytin (cakisdes), macun, hellim, kahve) 

15 Flora-fauna zenginliği (eşekler, kuş türleri, kaplumbağalar, orkideler, nadir bitkiler vs) 

16 
Alternatif turizm potansiyelinin bulunması (İnanç turizmi, sağlık turizmi, dağa tırmanma, hava 

sporları, yat turizmi – marina, golf ve carting tesisleri, konferans turizmi, eko-köyler ile agro 
turizm, gazinoların varlığı, uzun ve temiz sahil şeridi/plajlara sahip olması vb.) 

17 Tarihi geçmişin zengin olması (Kale şehirler vb.) 

18 Mutfak zenginliği 

19 Alternatif konaklama seçeneklerinin varlığı 

20 İklim şartlarının uygun olması (Turizm ve Tarım açısından) 
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No GÜÇLÜ YANLAR 

21 İkinci pasaport kullanımı 

22 Yüksek okur yazarlık düzeyi – eğitim düzeyi 

23 Girişimcilikte aile desteğinin yüksek olması 

24 Güçlü sosyal ağlara sahip olunması 

25 KKTC'lilerin misafirperverliği 

26 Çok kültürlü olması (İstediğine inanma özgürlüğü ve istenen dine ibadet edilebilmesi) 

27 Müslüman ülke olması 

28 Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işgücünün bulunuyor olması 

29 STK'ların güçlü yapısı 

30 Yenilenebilir enerji kaynakları için potansiyelin bulunması 
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No ZAYIF YANLAR 

1 Teknisyen nitelikli, vasıflı iş gücü eksikliği (ara eleman eksikliği) 

2 Teknik bilgi ve know-how eksikliği 

3 Garanti gelir anlayışı ve bu sebepten ötürü girişimciliğin gereken ilgiyi görmemesi  

4 KOBİ'lerin stratejik ortaklık ve işbirliklerine açık olmaması 

5 KOBİ’lerin ölçek ekonomisinden faydalanamamaları, düşük kapasiteye sahip olmaları 

6 KOBİ’lerin üniversiteler ve teknoparklar ile işbirliklerinin kısıtlı olması 

7 İstatiksel veri bankasının yeterli düzeyde olmaması 

8 KOBİ’lerde düşen karlılık oranları ve satış hacimleri 

9 İşçilik giderleri yüksek ve katma değeri düşük KOBİ’lerin varlığı 

10 Tarım ürünleri üretiminde verimin düşük olması 

11 Tarımda makine ekipman teknolojisi kullanımının yetersiz olması 

12 Su/Deniz ürünlerinde katma değerli ürün üretilememesi 

13 Teknogirişim ekosisteminin gelişmemiş olması 

14 Teknoparkların ülke ekonomisi gelişiminde stratejik rolünün tanımlanmamış olması  

15 
Organize sanayi bölgelerinin düzenli, planlı olmaması ve bu bölgelere yönelik stratejik planlamanın 

tanımlanmamış olması 

16 
Organize sanayi bölgelerinde, devlet kurumlarının yetkileri tanımlanmadığından yetki çatışması 

olması  

17 Kurumsallaşamamış aile şirketleri 

18 
Ülkede enerji maliyetlerinin oldukça yüksek olması, alternatif enerji üretiminin yeterli seviyede 

olmayışı 

19 Turizmin stratejik öneminin henüz kavranmamış olması  

20 
Turistlere yönelik servislerin (turizm danışma noktaları, işaretler vb.) eksikliği ve turistik sahil 

şeridinde askeri üslerin konumlandırılmaları 
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No ZAYIF YANLAR 

21 
Turizm potansiyelinin açığa çıkarılmasına yönelik yeterince pazarlama çalışmasının 

gerçekleştirilmemesi 

22 Ercan Havalimanı'nın turizm potansiyelini taşımaya yeterli olmayışı 

23 İşgücü maliyetlerinin oldukça yüksek olması 

24 
Üniversiteler ve özel sektör arasında yeterince ilişkinin bulunmaması ve öğrencilere staj veya 

kariyer imkânlarının yeterince sunulamaması, üniversitelerden yeni mezun olan kişilere yeterince 
iş imkânı sunulamaması 

25 
Üniversite giriş puanlarının düşük olması ve bu yüzden üniversitelerin ticari bir imaj yaratıyor 

olması 

26 Sektörlerde standartların tanımlanmamış olması ve teftiş ile denetim eksikliği 

27 Avrupa'nın birçok noktasına doğrudan uçuş olmaması 

28 KKTC'ye ait veya KKTC'yi hatırlatan markaların ve markalaşmanın olmaması 

29 
Finansal maliyetler/ risk alma korkusundan kaynaklanan psikolojik engellerden doğan zayıf yatırım 

ortamı 

30 Doğal yaşamın tahribatı ve çarpık kentleşme (taşocakları vb.) 

31 Ülkenin uluslararası arenada tanınmayışından dolayı ortaya çıkan özgüven eksikliği ve istikrarsızlık 

32 İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yeterince gerçekleştirilmemesi 

33 KKTC lobisinin uluslararası arenalarda etkin olmayışı  

34 Kayıt dışı ekonominin yaygınlığı  

35 Toplu taşıma sisteminin olmaması ve belediye hizmetlerinin yetersiz olması 

36 KOBİ kredilerinin esnafa ulaştırılması konusundaki zorluklar 

 

  



 

18 
 

 

No FIRSATLAR 

1 Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kurum ve üniversitelerin ciddi bir know how'a sahip olması  

2 Enerji ve su altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların artıyor oluşu 

3 KKTC'de yeni enerji kaynakları ortaya çıkma ihtimalinin artması 

4 KKTC'nin enerji transfer yolu üzerinde bulunması 

5 Sonuçlandırılan su taşıma projesi ile birlikte tarım potansiyelinin artacak olması 

6 Dünyada alternatif turizme talebin artıyor olması 

7 KKTC'nin genç bir nüfusa sahip olması 

8 KKTC'de çözüme yönelik yeni yaklaşımların gelişiyor olması 

9 KKTC'nin yat turizmi, gazino turizmi, düğün turizmi gibi alternatif turizm kanallarına açık olması 

10 Dağıtım merkezi olabilecek serbest bölge konumuna açık olması 

11 İhracata dayalı ülke olunmadığından ötürü global krizlerden etkilenmeme 

12 AB ve Türkiye kaynaklı yurtdışı fonların varlığı 

13 KOBİ'lerin finansman erişiminde yeni finansal araçların ortaya çıkıyor oluşu 

14 KOBİ'lerle ilgili ulusal kurum ve kuruluşların bulunması ve önemine ilişkin farkındalığın artması 

15 ICT'nin (Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nin) getirdiği imkanlarla ambargoları aşma imkanı 

16 Üniversiteler sayesinde katma değerli sektörlere yönelik işgücü arzının yoğun olması 

17 
Teknolojik girişimlerin küreselleşme potansiyelinin yüksek olması, bu alanda başarı örneklerinin 

artıyor oluşu 

18 Tarım sektöründe verimli üretim teknolojilerinin var olması 

19 Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve verimliliklerinin artıyor; maliyetlerinin azalıyor olması  

20 Fon sahiplerinin alternatif pazarlarda yatırım arayışları içerisinde olması  
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No FIRSATLAR 

21 Deniz ürünlerine olan talebin artış gösteriyor olması 

22 Su altının zengin olması, denizcilik ve balıkçılık potansiyeli 

23 Ülkede sermaye birikiminin olması 

24 KKTC'de yaşayan nüfusun artış göstermesi ve tüketimin artması 

 

  



 

20 
 

 

No TEHDİTLER 

1 Enerjide dışa bağımlılık ve enerji güvenliği tehdidi 

2 Nüfus seviyesinin azlığı ve üniversite öğrencilerinin mezun olduktan sonra KKTC'de kalmıyor oluşu  

3 
Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç bulunan finansal ve eğitimsel adımların yeterli 

olmayışı 

4 Yerel bankaların uluslararası bankacılık sistemi uygulamalarında yer almaması 

5 Son dönemde Türk Lirası’nda ortaya çıkan yüksek kur riski 

6 
Ortadoğu’da yaşanan politik krizin uluslararası alanı tamamen işgal etmesi ve ada çözümlerine 

uluslararası ilginin azalması 

7 Çevre pazarlarda politik ve ekonomik istikrarın sağlanamıyor oluşu 

8 Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği Anlaşması'na sahip olması 

9 
Türkiye'de KKTC'ye göre ölçek ekonomisinin yararlarından faydalanılması ve düşük üretim maliyeti 

ile KKTC ürünlerinin pahalı kalması 

10 Yurtdışında birçok ülkeye giderken uzun transfer sürelerinin var olması 

11 Gazino ve gece kulüplerinin zaman zaman ülke hakkında kötü imaj yaratması  

12 Güney Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınıyor oluşu ve lobi faaliyetlerinin güçlü olması 

13 Doğrudan ticaretin yapılamaması 

14 Türkiye'de ve çevre ülkelerde üniversite sayısı ve kalitesinin artması 

15 
Adada gerçekleşecek olan olası çözümde Güney Kıbrıs'ın AB üyesi olmasından ötürü güçlü 

konumda olması 

16 Ara üretimde dışa bağımlılığın artması 

17 
Küresel ısınma ile iklim değişikliklerinin gündeme gelmesi, doğal kaynakların-alanların (su, tarım 

alanı, orman vb.) tahrip olması 

18 Turizm sektöründe düşen karlılık oranları 
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No TEHDİTLER 

19 Dış ticaret açığının yüksek olması, ithalata bağımlı yapı 

20 Nitelikli ara eleman ihtiyacı artması ve ara eleman yetiştirmenin yetersiz kalmaya başlaması 

21 KKTC'de yaşayan nüfusun artış göstermesi ve tüketimin artması 

22 İmalat sanayinin hizmet sektörleri kadar talep görmemesi 

23 
Uluslararası arenada gelişen sektörlerin önemli birkaç oyuncuda konsolide olması, küçük 

firmaların rekabet gücü elde edememesi 

24 
Girişimcilik ekosisteminin zayıf olmasından kaynaklanan sosyo-ekonomik sorunların artış 

göstermesi 
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TURİZM 

Kıbrıs, Akdeniz'de Sicilya, Sardinya adalarından sonra üçüncü büyük adadır. Coğrafi konumu 

itibariyle Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan merkezi bir bölgededir. Akdeniz’in belli 

başlı deniz yolları olan boğazlar, Süveyş kanalı, Cebelitarık boğazı gibi üç önemli deniz 

geçidini kontrol eden bir mevkide yer almaktadır.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek coğrafi konumu gerek tarihi uygarlıklardan bu yana 

anıtlar, savaş alanları, camiler, kiliseler, şatolar, yalılar, kaleler, müzeler, sanat galerileri gibi 

tarihi ve kültürel miras olan arkeolojik zenginliklere sahip olması nedeniyle önemli bir turizm 

ve alternatif turizm potansiyeline sahiptir. Ayrıca Akdeniz iklimi özelliklerine sahip olması 

nedeni ile ılık ve güneşli gün sayısı fazladır ve deniz erken ısınıp geç soğumaktadır. Bu iklim 

özellikleri de deniz turizmi potansiyelini yükseltmektedir.  

2014 yılında KKTC'ye gelen yolcu sayısı 1.366.077’dir. 2015 yılında ise ülkeye 1.110.795’i TC' li 

ve 372.449’u diğer ülkelerden olmak üzere toplam 1.483.244 kişi gelmiştir. 2015 yılı yolcu 

sayısı artış hızı %8,6 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında turizmin GSYİH’ye katkısı 739 milyon 

TL ile %8 olarak gerçekleşmiştir. Ancak bu rakamın, KKTC’nin yüzölçümü olarak 10’da 1’i 

büyüklükte olan başka bir Akdeniz ada ülkesi Malta’daki rakamla kıyaslandığında, düşük 

olduğu görülmektedir. Malta’da 2014 yılında turizmin GSYİH’ye katkısı 2.160 milyon Euro ve 

payı %28’dir.  

KKTC’nin; kültürel zenginlikleri, turizm, doğal yapısı ve coğrafi özellikleri açısından sahip 

olduğu güçlü yanları olarak “Flora-fauna zenginliği (eşekler, kuş türleri, kaplumbağalar, 

orkideler, nadir bitkiler vs)”, “Alternatif turizm potansiyelinin bulunması (inanç turizmi, sağlık 

turizmi, dağa tırmanma, hava sporları, yat turizmi – marina, golf ve carting tesisleri, 

konferans turizmi, eko-köyler ile agro turizm, gazinoların varlığı, uzun ve temiz sahil 

şeridi/plajlara sahip olması vb.)”, “Niş ve ticari potansiyeli bulunan ürünlere sahip olunması 

(Kıbrıs patatesi, şeftali kebabı, zeytin yağı, yeşil zeytin (cakisdes), macun, hellim, kahve)”, 

“Tarihi geçmişin zengin olması (Kale şehirler vb.)”, “Mutfak zenginliği”, “Alternatif konaklama 

seçeneklerinin varlığı”, “İklim şartlarının uygun olması (Turizm ve Tarım açısından)”, 
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“Lokasyonlar arasındaki kısa mesafeler”, “Coğrafi konumunun önemli olması (Akdeniz’de 

ada, AB ve Orta Doğu’ya yakınlık, deniz-dağ birlikte)”, “KKTC’lilerin misafirperverliği” ve “Çok 

kültürlü olması (İstediğine inanma özgürlüğü ve istenen dine ibadet edilebilmesi)” 

gösterilmiştir.  

Fakat turizm hakkında belirtilen zayıf yanlar; “Turizmin stratejik öneminin henüz 

kavranmamış olması”, “Turistlere yönelik servislerin (turizm danışma noktaları, işaretler vb.) 

eksikliği ve turistik sahil şeridinde askeri üslerin konumlandırılmaları”, “Turizm potansiyelinin 

açığa çıkarılmasına yönelik yeterince pazarlama çalışmasının gerçekleştirilmemesi” ve “Ercan 

Havalimanı'nın turizm potansiyelini taşımaya yeterli olmayışı” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Yukarıdaki güçlü yanlar tablosunda yer alan 30 maddenin 12’sini turizm potansiyelinin 

varlığını destekleyici maddeler oluşturmaktadır. KKTC’de yer alan güçlü yanlar 

düşünüldüğünde, oluşturulan maddelerin yarısına yakınını turizm başlıklı maddelerin 

oluşturması ve zayıf yanlar değerlendirildiğinde de, bu güçlü yanların öneminin gerekli 

seviyede kavranamamış olmasının ortaya çıkması, KKTC’de turizmin geliştirilmesi ve 

ekonomideki payının arttırılması konusunda adım atılmasını öne çıkarmaktadır.  

Gelişmekte olan ülkelerin turizm pazarından aldıkları payı arttırmaları ancak sundukları 

turizm hizmetlerini ve ürünlerini çeşitlendirmeleri ve hizmet kalitesini artırmaları ile 

mümkün olacaktır. Turizm hizmet ve ürünlerinin çeşitlendirilmesinden kasıt da alternatif 

turizm faaliyetlerinin geliştirilmesinin sağlanmasıdır. KKTC’de turizm sektöründe düşen 

karlılık oranları, gazino ve gece kulüplerinin zaman zaman ülke hakkında kötü imaj yaratması 

tehditlerini fırsata çevirmek adına dünyada alternatif turizme artan talebin yeterli seviyede 

değerlendirilmesi ve KKTC’de yer alan yat turizmi, gazino turizmi, düğün turizmi gibi 

alternatif turizm kanalları potansiyelinin bu tehdidi fırsata çevirirken göz önünde 

bulundurulması gerektiği ortaya çıkmaktadır.  
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EĞİTİM 

Üniversiteler bilgiyi; üreterek, öğreterek, sorgulayıp araştırarak, faydaya 

dönüştürmektedirler. Bilgiyi üretmenin ötesinde verdikleri eğitimin; günümüz piyasasında 

talep edilebilirliği, toplumun problemlerine de çözüm üretmesi, yeni ekonomi eğilimlerine 

göre yapılanmaları sürdürülebilir kalkınmanın anahtarıdır. KKTC’de de üniversiteler 

ekonominin gelişiminde öncü güç görevini üstlenmektedir. KKTC’de 313.626 bin nüfusun 

73.894’lük yani %24’lük kısmını üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu oran Türkiye (%8) 

ve dünya ülkeleri ile kıyaslandığında oldukça yüksektir. Bu nedenledir ki KKTC’ye “Eğitim 

Adası” benzetmesi yapılmaktadır. Bu bilgiler ışığında da KKTC’deki üniversite ve üniversite 

öğrencisi potansiyelinin yüksekliği, güçlü yanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

KKTC’nin üniversite sayısı açısından sahip olduğu bu gücün varlığı dolayısıyla, KOBİ’lerle olan 

işbirliğinin kuvvetli olması beklenmektedir fakat KOBİ-Üniversite işbirliğinin yeterli seviyede 

olmaması, bu güçlü yandan yeterince istifade edilemediğini göstermektedir. Diğer yandan 

üniversite öğrencisi sayısının nüfus içindeki payı oldukça yüksektir ve bu gücün avantaja 

çevrilebilmesi için üniversite öğrencilerini iş hayatına hazırlayacak staj olanaklarının 

artırılması ve yeni mezunlara iş imkanı sunulması için özel sektörde bu bilincin uyandırılması 

ve üniversitelerin yarattığı bu katma değerli sektörlere yönelik iş gücü fırsatının KKTC’nin 

lehine çevrilmesi gerekmektedir. Çünkü öğrencilerin mezun olduktan sonra KKTC’de 

kalmıyor oluşu bu potansiyelin doğru şekilde kullanılamadığının bir göstergesidir.  

Eğitim alanında “Yüksek okur-yazarlık düzeyi-eğitim seviyesi” sahip olunan diğer güçlü 

yanlardandır. İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi’nin kısa sürede Almanya ve Fransa’ya 

sıçradıktan sonra kıtaları aşarak Amerika ve Japonya’ya yayılmasının altında yatan sebep 

olarak yüksek okur-yazarlık oranı gösterilmektedir. Dolayısıyla kalkınma denilen kavram, 

insan sermayesinin gelişimine bağlı olarak ilerlemekte ve yapısal değişiklik yaratabilmek de 

nitelikli insan faktörünü gerektirmektedir. KKTC’de bulunan nitelikli insan seviyesini de 

kalkınmanın bir parçası haline getirmek, KKTC ekonomisi için yol gösterici niteliktedir.  
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YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ KAYNAKLARI 

Dünyada talep edilen enerjinin hızla artmasının yanında, yenilenebilir enerji dışındaki 

kaynakların gittikçe tükeniyor olması hem insan yaşamı hem doğal yaşam hem de ülkelerin 

ekonomik yapısını önemli ölçüde etkilemektedir.  

Buna ilaveten artan nüfus ve enerji talebine bağlı olarak dünyanın emisyon değeri giderek 

artış göstermektedir. Artan enerji tüketimini karşılamak ve çevresel sürdürülebilirliği 

sağlamak için tüm dünyada enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 

giderek artmaktadır.  

Yenilenebilir enerji kaynakları bu derece önemli iken, KKTC’nin yenilenebilir enerji alanında 

sahip olduğu potansiyelin, ülkede oldukça yüksek olan enerji maliyetlerini azaltmada ve 

alternatif enerji kaynağı oluşturmada etkin olarak kullanılması gündeme gelmektedir.  

Enerjide dışa bağımlılık, ekonomileri güçsüz ve kırılgan kılan başlıca nedenlerdendir. Enerji 

altyapıları için yatırımların ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve verimliliklerinin arttığı bir 

ortamda, bu fırsatın var olan potansiyelle birleştirilip enerji maliyetlerinde çözüme gidilmesi 

gerekmektedir. Hatta potansiyel güç olan üniversiteler ile yenilenebilir enerji alanında 

teknolojik gelişim çalışmaları ile bu alanda kendi teknolojisini geliştiren bir ülke konumuna 

dönüşmesi gerekmektedir.  

Yine üniversite işbirliği ile yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkma ihtimali konusunda bilimsel 

çalışmalar yapılmalı, enerji ihtiyaçlarını karşılama konusunda artan yatırım olanaklarının bu 

bilimsel çalışmaları destekleme yönünde kullanılması sağlanmalıdır. Olası enerji kaynakları 

araştırması yapılarak, ülkenin enerji sorununa köklü çözümler üretilebilmesi mümkün 

olabilecektir. Ayrıca KKTC’nin enerji transfer yolu üzerinde yer alması da stratejik bir avantaj 

olarak değerlendirilmektedir. 

 

 

 



 

26 
 

GİRİŞİMCİLİK VE TEKNOGİRİŞİM 

Günümüzde girişimciliğin geliştirilmesi konusu, tüm ülkelerin ekonomik politikalarının 

vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Topluma girişimcilik ruhunun aşılanması gelecekte girişimci 

sayısının artırılması için yürütülen çabaların başında gelmektedir. Ancak uygulanan 

programlarda girişimci sayısını artırmak kadar, kurulan işletmelerin geliştirilmesi ve 

kalıcılığın sağlanması da amaçlanmaktadır. Temel hedef ise uluslararası düzeyde rekabet 

gücü yüksek, verimli ve gelişmelere uyum sağlayan işletmeler yaratmaktır.  

Bu konuda “Girişimcilikte aile desteğinin yüksek olması” güçlü yanı, girişimciliğin 

geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilecek yetkinliğe sahip iken ve Türkiye ve dünyada yer 

alan birçok fırsata rağmen girişimcilik KKTC’de henüz istenilen seviyede gelişme 

gösterememiştir. Bunun sebeplerinden biri olarak da garanti gelir anlayışının sebep olduğu 

isteksizlik yer almaktadır. Garanti maaş anlayışı insanları üreticilikten monotonluğa 

itmektedir. Ayrıca girişimciliğin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan finansal ve eğitimsel 

adımlar yeterli görülmemektedir. Fakat artık girişimcilik, ekonomik kalkınmanın temel 

adımlarından biri olarak görülmektedir. KKTC’nin bu bağlamda üniversiteler başta olmak 

üzere birçok kurum ve kuruluşla birlikte girişimcilik faaliyetlerini geliştirmesi, girişimciliğin 

uzun vadeli ekonomik kalkınmada etkili çözümler arasında yer alması gerekmektedir.  

Bilgi çağına girilmesi ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmelere dayalı olarak, birtakım 

dönüşümler yaşanmaktadır. Bunlar; toplumların üretim kapasitelerinin genişlemesi,  bilişim, 

iletişim ve ulaşım alanlarının ön plana çıkması, bireylerin ve toplumların ihtiyaç ve 

beklentilerinin farklılaşması, teknolojik yenilikleri takip edebilme gerekliliğinin artması ve 

yeni teknolojiye dayalı ürün üretebilmektir.  Yaşanan bu dönüşümler ülkeleri Ar‐Ge’ye ve 

inovasyona daha fazla önem vermeye yöneltmiştir. AR-GE ve inovasyonun öneminin 

artması, teknolojik girişimlerin küreselleşme potansiyelinin yüksek olması ve bu alanda 

başarı örneklerinin artıyor oluşu da teknogirişim ekosisteminin varlığını kaçınılmaz kılmıştır. 

Bu nedenledir ki KKTC’de teknogirişim ekosisteminin gelişmemiş olması da önemli etkileri 

olan bir zayıf yan olarak karşımıza çıkmaktadır.  
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Teknolojik girişimlerin küreselleşme potansiyelinin yüksek ve bu alanda örneklerin çoğalıyor 

olması, teknogirişimde gelişim göstermenin yolunu açacak fırsatlar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesinin, KKTC girişimcilerinin temel 

hedefleri arasında yerini alması gerekmektedir.  

Ayrıca ailelerin girişimcilik konusunda destek vermesi de, girişimciler için büyük bir güvence 

yaratmaktadır. Fakat bu durumun girişimcilik ruhunu olumsuz olarak da etkileme potansiyeli 

bulunmaktadır. Zayıf yanlar arasında yer alan “Garanti gelir anlayışı ve bu sebepten ötürü 

girişimciliğin gereken ilgiyi görmemesi” maddesi, riski düşük alanlara daha fazla ilgi 

gösterildiğine işaret etmektedir. Öncelikle girişimcilik kültürü ve ekosisteminin 

geliştirilmesi, bununla birlikte katma değeri yüksek iş fikirlerinin hayata geçirilmesi 

sağlanmalıdır. 

Teknik bilgi ve know how eksikliği, Teknoparkların ülke ekonomisi gelişiminde stratejik 

rolünün tanımlanmamış olması ve KOBİ’lerin üniversiteler ve teknoparklar ile işbirliklerinin 

kısıtlı olması, Ar-Ge ve inovasyona verilmesi gereken önemi vurgulayan zayıf yanlardır.  

 

 

BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE İŞ GÜCÜ 

Bilgi ve iletişim teknolojileri, günümüzde hızla gelişme gösteren ve birçok sektörde uygulama 

alanı bulan önemli gelişme alanları arasında yer almaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında sahip olunan bu güç ve getirdiği imkânların ekonomik 

gelişimi sağlamada itici güç olarak kullanılabileceği, öngörülen fırsatlar arasında yer 

almaktadır.  

Bilgi ve iletişim teknolojileri yanında “Teknolojik araştırmalara açık ülke olunması” açısından 

da KKTC güçlü yana sahiptir. 
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ARA ELEMAN EKSİKLİĞİ 

Bir diğer önemli zayıf yön ise ara eleman eksikliğidir. Artık üniversite okumak ve popüler 

alanları tercih etmek kaçınılmaz olarak ve tek kariyer seçeneğiymiş gibi görülmektedir, fakat 

bu düşüncenin getirdiği en önemli olumsuz sonuç olarak ara eleman eksikliği  ortaya 

çıkmaktadır.  

Ara eleman eksikliği bugün birçok şirketin ve sektörün en önemli sorunlarından biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Nitelikli ara eleman ihtiyacının gitgide artması ve ara eleman 

yetiştirmenin yetersiz kalmaya başlaması da ekonomik gelişimin önündeki önemli tehditler 

arasındadır. Sektörel olarak ara eleman ihtiyaç analizi çalışması gerçekleştirilerek bu alanda 

eğitim programları düzenlenmesi ve uzun vadeli stratejilerin hayata geçirilmesi KKTC 

KOBİ’lerinin güçlü yapıya kavuşmasında önemli rol oynayacak konular arasında yer 

almaktadır.  

 

TARIM VE BALIKÇILIK FAALİYETLERİ 

Tarım arazileri toplam arazinin %57’sini oluştururken, tarım arazileri içerisinde ekili alanların 

oranı %60’dır. Bu oranlar Türkiye ile kıyaslandığında (sırasıyla %49 - %41) yüksektir. Fakat 

Türkiye’de tarımın GSYİH içerisindeki payı 2014 yılında %8,8 iken KKTC’de %5’tir. Yine küçük 

toprak alanına sahip Hollanda ile tarımsal ihracat esasına göre kıyaslandığında 

Hollanda’nın ihracat rakamları KKTC’nin 1.000 katı olarak görülmektedir. Hollanda küçük 

toprak alanlarını verimli hale getirmiştir ve dünyaca ün kazanmıştır. Bu veriler, tarım ürünleri 

üretiminde verimin düşük olması maddesinin zayıf yanlar arasında yer almasını 

doğrulamaktadır.  

Tarım sektöründe verimli üretim teknolojilerinin var olması ve sonuçlandırılan su projesi 

fırsatları, bilinçli çiftçiler tarafından üretimlerini artırabilmek ve bu zayıf yanı ortadan 

kaldırabilmek için kullanılması gerekmektedir.  
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Tarımda karşılaşılan diğer bir zayıf yan ise “Tarımda makine-ekipman teknolojisi 

kullanımının yetersiz olması” dır. Tarımsal mekanizasyon, tarımsal işlemlerin makina ve 

enerji kullanımıyla gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Bu yolla daha hızlı ve daha büyük 

kapasitede üretim mümkün olabilmektedir. Tarımda makine kullanımı, diğer tarım teknolojisi 

uygulamalarından farklı olarak, verim artışını dolaylı etkilemekte; kırsal kesimde yeni üretim 

yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle diğer teknolojik uygulamaların 

etkinliğini ve ekonomikliğini artırmakta ve çalışma koşullarını iyileştirmektedir. Böylece, 

uygun teknolojilerin kullanımına olanak sağlayarak belirli büyüklüğe sahip üretim 

alanlarından daha fazla verimin alınmasına yardımcı olmaktadır. 

KKTC Devlet Planlama Örgütü raporundan alınan bilgiye göre KKTC’de su ürünleri üretiminin 

450 ton/yıl civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca 2008 yılından 2014 yılına kadar 

balıkçılık üretimi %104’lük bir büyüme göstermiştir. Bu veriler denizcilik ve su ürünleri 

potansiyelinin var olduğunu göstermektedir. Ayrıca deniz ürünlerine olan talebin artış 

gösteriyor olması, bu fırsat alanının gelecek dönemde katma değeri yüksek ve markalaşmış 

ürünlere dönüştürülerek ihracatının gerçekleştirilmesi, ekonomiye olan katkısını 

artıracaktır. 
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TİCARET 

Kalkınmış ülkelerde genellikle dış ticaret fazlalığı bulunmaktadır. Dış ticaret fazlalığı bulunan 

ülkeler, dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Ülkelerin ekonomik gelişme 

seviyelerini etkileyen en önemli unsurlardan biri de dış ticaret hacimleridir. Doğrudan 

ticaretin yapılamaması da KKTC’nin dış ticaretini olumsuz yönde etkilemekte, ithalata dayalı 

bir ekonomik yapı oluşmasına neden olmaktadır. KKTC ihracatının %50’sinden fazlasını 

Türkiye’ye yapmaktadır.  

KKTC’nin dış ticaret açığının yüksek ve ekonominin ithalata bağımlı olması bir dış ticaret 

tehdidi olarak yer almaktadır. 2014 yılı sonunda KKTC’de dış ticaret açığı 1.650 Milyon ABD 

Doları, dış ticaret hacmi ise 1.918 Milyon ABD Doları’dır. Doğrudan ticaret yapılamaması ve 

birçok sektörde özellikle de imalat sektöründe yaşanan verimsiz üretim koşulları nedeniyle 

dış ticaret açığı oldukça yüksektir.  

 

 

KOBİ’LER VE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

Günümüzde KOBİ’ler, küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal 

ekonomilerin gelişmesi ve korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. 

Gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’ler, işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının 

yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ve 

sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında meydana gelen 

değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip olmaları itibariyle etkili 

bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, taşıdıkları yerellik ve orta sınıfı güçlendirme gibi 

nitelikleri, KOBİ’leri sosyal açıdan da önemli kılmaktadır.  

KOBİ’lerin finansman erişiminde yeni finansal araçların ortaya çıkıyor olması bir fırsat olarak 

belirlenirken, zayıf yanlardan biri olarak da KOBİ kredilerinin esnafa ulaşmasındaki 
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zorluklardan bahsedilmiştir. Buradan ortaya çıkan sonuç ise yeni finansal araçların tüm 

kesimler açısından KKTC lehine çevrilememiş olması olarak yorumlanabilir.  

KOBİ’ler için KKTC’de yer alan diğer bir fırsat da “KOBİ'lerle ilgili ulusal kurum ve 

kuruluşların bulunması ve önemine ilişkin farkındalığın artması” olarak yer almaktadır. 

KOBİ’lerle ilgili farkındalığın artmış olması da, KOBİ’lerin daha çok desteklenebilir konuma 

gelebilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu farkındalığın, KOBİ’lerin zayıf yönlerini 

geliştirmek adına finansal ya da finansal olmayan desteklerle daha da arttırılması ve 

KOBİ’lerin de bu zayıf yanlarından sıyrılarak, yüksek karlılık oranları ve marka değerleri ile 

KKTC ekonomisine katkı sağlaması öne çıkan ekonomik gerekliliklerdendir.  

KKTC’de KOBİ’lerin zayıf yanları olarak “KOBİ'lerin stratejik ortaklık ve işbirliklerine açık 

olmaması”, “KOBİ’lerin ölçek ekonomisinden faydalanamamaları, düşük kapasiteye sahip 

olmaları”, “KOBİ’lerde düşen karlılık oranları ve satış hacimleri”, “İşçilik giderleri yüksek ve 

katma değeri düşük KOBİ’lerin varlığı”, “Kurumsallaşamamış aile şirketleri”, “Sektörlerde 

standartların tanımlanmamış olması ve teftiş ile denetim eksikliği”, “İş sağlığı ve güvenliği 

uygulamalarının yeterince gerçekleştirilmemesi”, “KKTC'ye ait veya KKTC'yi hatırlatan 

markaların ve markalaşmanın olmaması”, “Finansal maliyetler/ risk alma korkusundan 

kaynaklanan psikolojik engellerden doğan zayıf yatırım ortamı” yer almaktadır.   

Organize Sanayi Bölgeleri, sanayinin disipline edilmesi, kentlerin planlı yerleşimine ve 

gelişimine katkıda bulunulması, birbirini tamamlayıcı ve birbirinin yan ürününü teşvik eden 

sanayicilerin bir program içinde üretim yapmaları yoluyla üretimde verimlilik ve kârlılık 

sağlanması, sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması, tarım alanlarının sanayide 

kullanılmasının önüne geçilmesi, altyapının gereksinmelere uygun olarak planlanması; yani 

sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler gibi ortak hizmet kuruluşlarının 

oluşturulması, standardizasyonun sağlanması, ortak arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin 

önlenmesi, OSB’lerin devlet gözetiminde kendi organlarınca yönetilmesinin sağlanması gibi 

önemli kritik görevleri yer almaktadır.  
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 Organize Sanayi Bölgeleri’nin zayıf yanları olarak da “Organize sanayi bölgelerinin düzenli, 

planlı olmaması ve bu bölgelere yönelik stratejik planlamanın tanımlanmamış olması” ve 

“Organize sanayi bölgelerinde, devlet kurumlarının yetkileri yeterince tanımlanmadığından 

yetki çatışması olması” yer almaktadır.  

 

 

İNGİLİZCE VE İKİNCİ PASAPORT 

Dünya değişirken, globalleşen ekonomide artık eskisi gibi sınırlar kalmamıştır ve internet 

sonrası iş yapış şekilleri tamamen değişmiştir. Fakat bu yeni yüzyılda sadece bilgi birikimi ve 

deneyim yeterli olmamaktadır, aynı zamanda iyi bir yabancı dil bilmek de gerekliliklerden 

birisi olarak gösterilmektedir. İnternet üzerindeki web sayfalarının %80’inden fazlasının 

içeriğinin İngilizce olması zaten hepimize bir ipucu vermektedir.  

İngilizce’nin artık bir dünya dili olduğu bu yüzyılda, İngilizce bilmek birçok avantaj 

sağlamaktadır. KKTC’nin yurtdışına gidip okuma fırsatı bulmak, entelektüel seviyesi yüksek 

öğrenciler ve gençler yetiştirmek gibi birçok güçlü yanı bulunmaktadır. KKTC’nin AB 

vizyonuna yakınlık göstermesi de Avrupa kültürünü öğrenmede kolaylık sağlamaktadır. Bu 

noktada belirtilen zayıf yanlardan birisi KKTC’den Avrupa’ya yeterli ulaşım imkanının 

olmamasıdır.  
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BANKACILIK SEKTÖRÜ 

KKTC’de 22 Banka bulunmaktadır ve 2014 yılı tüm bankaların aktif-pasif dengesi 14,9 milyar 

TL’dir. Toplam mevduat 12 Milyar TL, toplam krediler de yaklaşık 9 Milyar TL seviyesinde 

görülmektedir. Türkiye’de aktif-pasif dengesi 2014 yılı sonunda 1.944 Milyar TL olarak 

gerçekleşmiştir.  

KKTC Merkez Bankası’ndan edinilen bilgiye göre 2014 yıllında verilen banka kredilerinde en 

yüksek paya sahip kredi çeşidi, %54’lük pay ile işletme kredileridir. Yatırımları tamamlanmış 

bir işletmede, üretim sürecinde ham madde ve malzeme sağlanması ve işçilik ücretlerinin 

ödenmesi, ambalaj masraflarının karşılanması gibi malın satışına kadar olan finansman 

ihtiyacını karşılamak üzere açılan kredilere de işletme kredileri denilmektedir. İşletme 

kredilerini, %32’lik pay ile tüketici kredileri takip etmektedir. 

Ayrıca endüstriyi hedef alan teşvik ve fonların varlığının güçlenmesi ve bankaların 

işletmelere sağladıkları yüksek kredi miktarları dolayısı ile KOBİ’lerin ekonomi içindeki 

payının arttırılması açısından finansal adımlar atıldığı fakat bu desteklerin artarak gitmesi 

gerektiği tespitinde bulunulmuştur.   
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E.2. GZFT’DEN STRATEJİK AÇILIMLAR 

Katılımcılarla, konferans öncesinde hazırlanan GZFT listeleri paylaşılmıştır. Paylaşılan GZFT 

listeleri üzerinden, her çalışma grubu aşağıda yer alan 6 kombinasyondan kendilerine atanan 

kombinasyon doğrultusunda 3 ana stratejik açılım tespit etmişlerdir. Bu birleşimler şu şekilde 

sınıflandırılmıştır; 

1. Güçlü Yönler-Zayıf Yönler Stratejisi: KKTC’de KOBİ’lerin güçlü yönlerinin zayıf yönlerini 

güçlendirmek için kullanılmasıdır. 

2. Güçlü Yönler-Fırsatlar Stratejisi: KKTC’de KOBİ’lerin güçlü yönlerini kullanarak fırsatları 

gerçeğe dönüştürmesidir. 

3. Güçlü Yönler-Tehditler Stratejisi: Tehditleri ortadan kaldırmak için güçlü yönlerin 

kullanılmasıdır. 

4. Zayıf Yönler-Fırsatlar Stratejisi: KKTC’de KOBİ’lerin fırsatlardan yararlanabilmesi için 

zayıf yönlerini güçlendirmesidir. 

5. Zayıf Yönler-Tehditler Stratejisi: KKTC’de KOBİ’lerin var olan tehditlerin etkisini 

azaltmak veya onu ortadan kaldırmak için zayıf yönlerini güçlendirmesidir. 

6. Fırsatlar-Tehditler Stratejisi: Fırsatlar ve tehditler dış faktörler olmaları itibariyle 

KOBİ’lerin doğrudan etki edebilecekleri veya çok kısa vadede zarar-yarar 

görebilecekleri konular değildir. Var olan fırsatlar tehdit gibi görünen unsurların 

etkisini azaltabilir. Bir tehdidin etkisi ortadan kaldırıldığında, bir fırsatın önemi artabilir 

ve KOBİ’lerin hareket planına yön verebilir. 
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Kombinasyonların masa dağılımları da aşağıdaki tabloda yer almaktadır; 

MASA NUMARASI KOMBİNASYON 

MASA 1 Güçlü-Zayıf 

MASA 2 Güçlü-Fırsat 

MASA 3 Güçlü-Tehdit 

MASA 4 Zayıf-Fırsat 
MASA 5 Zayıf-Tehdit 

MASA 6 Fırsat-Tehdit 

MASA 7 Zayıf-Fırsat 

 

1. STRATEJİK AÇILIMLAR 
 

Stratejiler belirlenirken çalışma grupları tarafından ele alınan Güçlü-Zayıf Yanlar ve Fırsat-

Tehdit maddelerinden birden fazla grup tarafından seçilen(yoğunlaşılan) GZFT maddelerine 

aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.  

Masaların Kullandığı Güçlü Yanlar 

 

NO Güçlü Yanlar Tekrar 

1 

10'un üzerinde üniversiteye sahip olunması, yüksek sayıda öğrencinin yer 
alıyor olması, farklı bölüm ve eğitim alanlarının olması, Türk Yüksek Öğrenim 
Kurumu tarafından onaylı diploma verilebilmesi, YDÜ Süper Bilgisayar’a sahip 
olunması 

4 

2 Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında işgücünün bulunuyor olması 3 

3 Yenilenebilir enerji kaynakları için potansiyelin bulunması 3 

4 Bankacılık sektörünün güçlü olması 2 
5 İngilizcenin yaygın kullanılıyor olması 2 

6 İkinci pasaport kullanımı 2 
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Masaların Kullandığı Zayıf Yanlar 

 

NO Zayıf Yanlar Tekrar 

1 Teknogirişim ekosisteminin gelişmemiş olması 3 

2 Teknisyen nitelikli, vasıflı iş gücü eksikliği (ara eleman eksikliği) 3 

3 Teknik bilgi ve know how eksikliği 2 

4 
Teknoparkların ülke ekonomisi gelişiminde stratejik rolünün tanımlanmamış 
olması  

2 

5 KOBİ’lerin üniversiteler ve teknoparklar ile işbirliklerinin kısıtlı olması 2 

6 Turizmin stratejik öneminin henüz kavranmamış olması  2 

7 Tarım ürünleri üretiminde verimin düşük olması 2 
 

Masaların Kullandığı Fırsatlar 

 

NO Fırsatlar Tekrar 
1 Dünyada alternatif turizme talebin artıyor olması 3 

2 KOBİ'lerin finansman erişiminde yeni finansal araçların ortaya çıkıyor oluşu 3 

3 
Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kurum ve üniversitelerin ciddi bir know 
how'a sahip olması 

2 

4 KKTC'nin genç bir nüfusa sahip olması  2 

5 
Üniversiteler sayesinde katma değerli sektörlere yönelik işgücü arzının yoğun 
olması 

2 

6 Tarım sektöründe verimli üretim teknolojilerinin var olması 2 

7 Su altının zengin olması, denizcilik ve balıkçılık potansiyeli 2 
 

Masaların Kullandığı Tehditler 

 

NO Tehditler Tekrar 

1 Enerjide dışa bağımlılık ve enerji güvenliği tehdidi 2 

2 
Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik ihtiyaç duyulan finansal ve eğitimsel 
adımların yeterli olmayışı  

2 

3 Doğrudan ticaretin yapılamaması 2 

4 Turizm sektöründe düşen karlılık oranları 2 

5 
Nitelikli ara eleman ihtiyacı artması ve ara eleman yetiştirmenin yetersiz 
kalmaya başlaması 

2 
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Grupların belirledikleri stratejiler, konularına göre aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Toplamda 6 konu hakkında 22 adet strateji belirlenmiştir.  

Bu sınıflandırma sonucunda;  

 4’er stratejinin “Enerji”, “Girişimcilik”, “Mesleki Eğitim – Ara Eleman Yetiştirilmesi” ve 

“KOBİ’lerin Geliştirilmesi” konularında, 

 3 stratejinin “Turizm” konusunda, 

 1’er stratejinin de “Tarım”, “Tarım-Turizm” ve “Ticaret” konularında oluşturulduğu 

belirlenmiştir.   
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KONU: ENERJİ 

MASA NO STRATEJİLER 

1 
Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerini 
azaltmak 

2 
Düşük fonlama maliyeti ile teşvik kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
desteklenmesi ile enerji maliyetlerini düşürmek 

3 
Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile iklim şartlarının uygunluğunu 
kullanarak, yenilenebilir enerji kaynakları için teknolojik araştırmalara ve 
üniversite sanayi yatırımlarına odaklanmak 

6 
Enerji ve su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile alternatif enerji 
kaynaklarına ulaşımı sağlamak 

“Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerini azaltmak” 

stratejisini 1. Grup, yenilenebilir enerji potansiyelinin, ülkede enerji maliyetlerinin oldukça 

yüksek olması, alternatif enerji üretiminin yeterli seviyede olmaması konusundaki zayıf 

yönünü olumlu yönde çevirebileceği sonucunu çıkararak oluşturmuştur.  

2. Grup “Düşük fonlama maliyeti ile teşvik kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin 

desteklenmesi ile enerji maliyetlerini düşürmek” stratejisini, KKTC’nin bankacılık sektörünün 

güçlü olmasının ve yenilenebilir enerji potansiyelinin; yenilenebilir enerji teknolojilerinin ve 

verimliliklerinin artıyor, maliyetlerinin azalıyor olması fırsatını hayata geçirecek güçte 

olduğuna inanarak oluşturmuştur.  

3. Grup “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile iklim şartlarının uygunluğunu 

kullanarak, yenilenebilir enerji kaynakları için teknolojik araştırmalara ve üniversite sanayi 

yatırımlarına odaklanmak” stratejisini, enerjide dışa bağımlılık ve enerji güvenliği tehdidinin, 

üniversitelerin gücünden, teknolojik araştırmalara açık olunmasından, iklim şartlarının 

uygunluğundan ve yenilenebilir enerji potansiyelinden faydalanarak elimine edilebileceği 

düşüncesi ile oluşturmuştur. 

Enerji konulu stratejilerin sonuncusu olarak “Enerji ve su kaynaklarının etkin ve verimli 

kullanımı ile alternatif enerji kaynaklarına ulaşımı sağlamak” stratejisi yer almaktadır. 6. Grup 

enerjide dışa bağımlılık, enerji güvenliği ve küresel ısınma tehditlerinin, enerji ve su altyapı 

ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yatırımların artıyor ve yenilenebilir enerji 
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teknolojilerinin ve verimliliklerinin artıyor; maliyetlerinin azalıyor olması  gibi fırsatlarla 

olumlu yönde çevrilebileceği sonucunu çıkararak bu stratejiye ulaşmıştır.  

 

KONU: GİRİŞİMCİLİK 

MASA NO STRATEJİLER 

2 
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gücümüz ile KKTC’yi geliştirmek ve bu 
sayede ambargoları aşmak 

3 

Nitelikli ara eleman sayısını artırmak ve girişimcinin geliştirilmesine yönelik 
finansal ve eğitimsel adımları çoğaltmak amacı ile girişimcilik eğitimini 
ilköğretimden itibaren koordineli olarak yürütmek ve bu konularda 
üniversitelerden destek alarak girişimcilerin finansal destek mekanizmalarının 
geliştirilmesini sağlamak 

4 
Yurtiçinde ve yurtdışında var olan eğitimli insan kaynağına bağlı olarak 
teknogirişimi geliştirmek 

6 
Girişimciliğin sayısı ve niteliğinin yükseltilmesi amacıyla sosyal ve ekonomik risk 
alınmasına yönelik gerekli politika ve uygulamaları geliştirmek 

“Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gücümüz ile KKTC’yi geliştirmek ve bu sayede 

ambargoları aşmak” stratejisi, KKTC’nin bilgi ve teknoloji alanındaki gücünün ve 

üniversitelerin sayıca fazla olmasının ambargoların aşılmasında fırsatların gerçeğe 

çevrilebileceği düşüncesi ile oluşturulmuştur. 

3. Grup stratejisini, nitelikli ara eleman eksikliği ve giderek artması tehdidi ve girişimcilik 

alanında eğitimsel desteklerin az oluşunun, üniversitelerin de yardımı ile girişimcilik 

derslerinin eğitim öğretim müfredatında yer alması sağlanarak giderilebileceği 

düşüncesinden yola çıkarak oluşturmuştur. 

4. Grup “Yurtiçinde ve yurtdışında var olan eğitimli insan kaynağına bağlı olarak teknogirişimi 

geliştirmek” stratejisini, teknogirişim ekosisteminin zayıf olmasının Türkiye’deki know how ile 

birleştirilerek geliştirmek fırsatı ile güçlendirilebileceği düşüncesiyle oluşturmuştur. 

Son olarak 6. Grup, girişimcilik ekosisteminin zayıf olmasından kaynaklanan sosyo-ekonomik 

sorunların artış göstermesinin, genç nüfusun varlığı ve nüfusun gitgide artması gibi 

fırsatlardan yararlanılarak giderilebileceği şeklinde strateji oluşturmuştur. 
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KONU: MESLEKİ EĞİTİM - ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ 

MASA NO STRATEJİLER 

1 
Üniversite potansiyeli kullanılarak KOBİ, girişimcilik ve ara eleman ihtiyacının 
çözümüne ve teknoloji düzeyinin artmasına katkı sağlamak 

4 KKTC'de teknik ara eleman açığını kapatmak ve geliştirmek 

5 
Ekonominin öncü sektörlerine yönelik nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için 
eğitim kurumları ile turizm, sanayi ve tarım sektörleri arasındaki işbirliğini 
kurmak 

7 
Sektörün ihtiyaçlarına göre meslek standartlarını dinamik bir şekilde belirlemek 
ve bu standartlar doğrultusunda kişilerin mesleki eğitim almasını özendirmek ve 
teşvik etmek 

“Üniversite potansiyeli kullanılarak KOBİ, girişimcilik ve ara eleman ihtiyacının çözümüne ve 

teknoloji düzeyinin artmasına katkı sağlamak” stratejisi 1. Grup tarafından KKTC’nin 

üniversite, bilgi ve iletişim teknolojisi gücünün, KOBİ’lerin sorunları, girişimcilik eksikliği ve 

ara eleman ihtiyacı gibi zayıf olunan konularda iyileştirici etki yaratabilmesi için 

oluşturulmuştur. 

Genç nüfusun, öncü sektörlerin eğitim kurumları ile yapabilecekleri işbirliklerinin ve mesleki 

eğitimlerin, ara eleman yetiştirilmesi konusunda stratejik olarak kullanılması mesleki eğitim -

ara eleman konusunda 4, 5 ve 7. masalar tarafından oluşturulan stratejilerin ana hatları 

niteliğindedir. 
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KONU: KOBİ'LERİN GELİŞİMİ 
MASA NO STRATEJİLER 

1 
Eğitim düzeyinin yüksekliği, İngilizce bilgisi, ikinci pasaport imkânına dayanarak 
KOBİ'lerin ve genel olarak ülkenin uluslararası açılımını sağlamak 

4 
İşbirliği yetersizliğinin giderilmesi için KOBİ'lerin KOBİGEM, üniversiteler, STK 
üçgeninde geliştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak 

4 KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası finansmana erişimini kolaylaştırmak 

5 
KOBİ'lerin katma değeri yüksek, uluslararası standartlara haiz markalar 
oluşturulabileceği işbirliklerinin yerine getirilerek, proje ve programlar 
geliştirmek 

1. Grubun oluşturduğu “Eğitim düzeyinin yüksekliği, İngilizce bilgisi, ikinci pasaport imkanına 

dayanarak KOBİ'lerin ve genel olarak ülkenin uluslararası açılımını sağlamak” stratejisinin 

amacı, İngilizce kullanımının yaygınlığı, yüksek okur-yazar oranı olması, ikinci pasaport 

kullanımının olması ve Müslüman ülke olması güçlü yanlarının, KKTC’nin ve KKTC KOBİ’lerinin 

uluslararası arenada tanınmaması dezavantajını, avantaja çevirecek güç olarak kullanmaktır.  

“İşbirliği yetersizliğinin giderilmesi için KOBİ'lerin KOBİGEM, üniversiteler, STK üçgeninde 

geliştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak” stratejisi, 4. grup tarafından KOBİ’lerin üniversite ve 

teknoparklarla olan ilişkilerinin kısıtlı olması zayıf yanının, KOBİ’lerle alakalı kurum ve 

kuruluşların artış göstermesi fırsatından faydalanılarak güçlendirilmesi düşüncesi 

kapsamında oluşturulmuştur.  

“KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak” stratejisi yine 4. Grup tarafından finansman 

konusunda KOBİ’lerin yaşadığı sıkıntıların, KOBİ'lerin finansman erişiminde yeni finansal 

araçların ortaya çıkıyor oluşunun yarattığı fırsatın değerlendirilebilmesi için oluşturulmuştur.  

5. Grup tarafından KOBİ’lerin gelişimi konusunda oluşturulmuş son strateji de “KOBİ'lerin 

katma değeri yüksek, uluslararası standartlara haiz markalar oluşturulabileceği işbirliklerinin 

yerine getirilerek, proje ve programlar geliştirmek” dir. Bu strateji de işçilik giderleri yüksek 

ve katma değeri düşük KOBİ’lerin varlığının yarattığı zayıf yanın giderilebilmesi için 

oluşturulmuştur. 
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KONU: TURİZM 

MASA NO STRATEJİLER 

2 
Dünyada artan alternatif turizm taleplerine karşın KKTC'de var olan potansiyeli 
değerlendirmek 

6 
Dünyada alternatif turizme olan talebin artışını ve KKTC'deki eko turizm gibi 
alternatif turizm potansiyelinin varlığını kullanarak, turizmin tabana yayılmasını 
ve karlılığın arttırılmasını sağlamak 

7 

Turizmin stratejik öneminin henüz kavranmamış olması ve turistlere yönelik 
servislerin yeterli olmaması, ayrıca turizme yönelik pazarlama çalışmasının 
gerçekleştirilememesi zayıf yanlarının, KKTC'de çözüme yönelik yeni 
yaklaşımların gelişiyor olması, dünyada alternatif turizme yönelik talebin artması 
ve su taşıma projesinin tamamlanması güçlü yanlarıyla elimine edilerek Orta 
Doğu ve Balkanlar’da önemli bir turizm merkezi haline gelmek 

KKTC’nin alternatif turizm potansiyelinin, dünyada alternatif turizme olan talebin artması 

yönünde oluşan fırsatın gerçeğe dönüştürülmesi için kullanılmasına yönelik strateji 2. Grup 

tarafından oluşturulmuştur.  

6. Grup alternatif turizm potansiyelinin, KKTC'nin yat turizmi, gazino turizmi, düğün turizmi 

gibi alternatif turizm kanallarına açık olması gibi fırsatların, turizmde düşen karlılık tehdidinin 

elimine edilebilmesi için kullanılması doğrultusunda bir strateji oluşturmuştur. 

7. Grup tarafından tablodaki son strateji, turizmin stratejik öneminin henüz kavranmamış 

olması, turistlere yönelik servislerin (turizm danışma noktaları, işaretler vb.) eksikliği ve 

turistik sahil şeridinde askeri üslerin konumlandırılmaları ve turizm potansiyelinin açığa 

çıkarılmasına yönelik yeterince pazarlama çalışmasının gerçekleştirilmemesi zayıf yanlarının, 

alternatif turizme olan talebin artması ve KKTC'de çözüme yönelik yeni yaklaşımların gelişiyor 

olması fırsatlarını hayata geçirebilmeleri için güçlendirmeleri gerektiği düşüncesinden yola 

çıkılarak oluşturulmuştur. 
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KONU: TARIM 

MASA NO STRATEJİLER 

7 

Teknogirişim ekosisteminin ve teknoparkların rollerinin etkinleştirilerek, AB 
ve TC kaynaklı yurtdışı fonların ve yeni finansal araçların varlığından 
faydalanarak ve üniversitelerin know how’ını kullanarak, tarım sektöründe 
verimli tarım teknolojisini geliştirmek 

Tarım ürünleri üretiminde verimin düşüklüğünün ve teknogirişim ekosisteminin zayıflığının; 

Türkiye’den gelen kurum ve kuruluşların know how’ı, tarım sektöründe verimli üretim 

olanakları ve yeni finansal araçların oluşması fırsatlarının varlığı ile güçlendirilebileceği bakış 

açısıyla 7. Grup yukarıdaki tabloda yer alan stratejiye ulaşmıştır. 

 

KONU: TARIM-TURİZM 

MASA NO STRATEJİLER 

5 
Tarım ve turizm entegrasyonun geliştirilerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı 
sağlamak 

5. Grubun tarım-turizm konusunda tasarladığı “Tarım ve turizm entegrasyonun geliştirilerek 

sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak” stratejisi, tarımdaki üretim verimliliği 

düşüklüğü ve turizmin öneminin henüz anlaşılmamış olması zayıf yönlerinin tarım ve turizm 

entegrasyonu sağlanarak aşılabileceği düşüncesi ile oluşturulmuştur. 

 

KONU: TİCARET 

MASA NO STRATEJİLER 

3 
Doğrudan ticaret engelini aşmak maksadı ile ikinci pasaport/kimlik kullanımını 
geliştirmek 

“Doğrudan ticaret engelini aşmak maksadı ile ikinci pasaport/kimlik kullanımını geliştirmek” 

stratejisi 3. Grup tarafından ticaret konusunda oluşturulmuştur. Doğrudan ticaret engeli 

KKTC için büyük sorunlardan biridir, bu engeli aşmak için AB vizyonuna yakınlık ve ikinci 

pasaport kullanımı güçlü yanlarının kullanılması amaçlanmaktadır.  
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2. STRATEJİK AÇILIMLARDAN GÖREVLERE 
 

Bu bölümde çalışma gruplarından, bir önceki uygulamada belirledikleri 3 ana stratejik 

açılımın her birine dair en az beş adet görev belirlemeleri istenmiştir. Bu görevler, bir önceki 

uygulamada belirlenen stratejik açılımlara ulaşmak için yapılması gerekenleri kapsamaktadır. 

Hangi strateji çerçevesinde hangi grubun hangi görevleri belirlediğine ekler bölümünde yer 

verilmektedir. Aşağıda listesi bulunan görevler, tüm görevlerin konsolide edilmesi ile 

belirlenmiş ve temelde 69 adet görev ortaya çıkmıştır. Görevler konularına göre ayrıştırılarak 

tabloya yerleştirilmiştir. Bu doğrultuda 10 görev enerji, 16 görev girişimcilik, 12 görev 

mesleki eğitim - ara eleman yetiştirme, 4 görev ticaret, 8 görev KOBİ’lerin geliştirilmesi, 5 

görev tarım, 4 görev tarım-turizm ve 10 görev de turizm konularında oluşturulmuştur.  

KONU NO GÖREVLER TEKRAR 

Enerji 

1 

Yenilenebilir enerji alanında kapasitenin arttırılmasına yönelik yasal 
düzenlemelerin yapılması, sanayide yenilenebilir enerji kullanımının teşviki ile 
ilgili yasal engellerin kaldırılması, alternatif enerji kaynağı için çıkarılan yasal 

düzenlemelerin iyileştirilmesi 

3 

2 

Enerji alanında destek mekanizmasının oluşturulması, uygun teşvik 
programlarının ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından düzenlenip uygulanması, 

İlgili Bakanlığın koordinasyonu ile YEK'İ desteklemek için bankalardan özel 
çalışma talep edilmesi, yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik sağlanması 

3 

3 

Enerji ve su kaynaklarının etkin kullanılması için dünyada geliştirilen bilgi 
birikimlerinin ve sistemin uygulanmasının sağlanması, Yenilenebilir enerji 
konusunda yetkin bir Alman Üniversitesi’nde teknoloji bağlamında yatırım 

yapmasını sağlamak 

2 

4 

Yeşil ekonomi konusunda bilinçlendirme ile doğal kaynakların tahribatının 
minimize edilmesi; sektörün düzgün bir şekilde oluşturulması, denetlenmesi ve 

teşvik edilmesi amacı ile yenilenebilir enerjinin eğitim müfredatlarının içine dahil 
edilmesi 

2 

5 
Üniversite- sanayi iş birliği geliştirecek mekanizmaların oluşturulması ve 

işbirliğinin başlatılması, Bir OSB'nin pilot seçilerek yenilenebilir enerji 
uygulamasının yapılması 

2 

6 Ulusal enerji stratejisi ve eylem planı oluşturulması (Tarım, Doğal Kay., Gıda Bkn.)   

7 Avrasya enterkonnekte sistemine KKTC'nin bağlanması   

8 İnşaatlarda bina enerji verimliliği arttırılması konusunda düzenlemeler yapılması    
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9 Çevre platformları ile işbirliği yapılması   
10 Yenilenebilir enerji alanında Teknopark ve AR-GE merkezlerinin açılması   

Girişimcilik 

11 

Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için aile ve eğitim aşamalarında ilgili araç ve 
müfredatın uygulanması, İlköğretimden itibaren girişimciliğin eğitim sistemine 

dahil edilmesi, Girişimcilik kültürü ve kadın girişimcilerin geliştirilmesi için 
üniversiteler tarafından ilk-orta-lise düzeyinde projeler yapılması 

3 

12 
Kuluçka merkezi, Patent Merkezi ve İş Geliştirme Merkezi gibi merkezlerin 

üniversiteler içinde kurulması 
2 

13 
Akademisyenlerin teknoloji gelişimini desteklemesi ve bizzat akademisyenlerin 

yapması 
  

14 
Bankalarda birikmiş sermayeyi etkin kullanmak için girişimci sermaye fonu 

yaratılması 
  

15 
Deneyim ve tecrübelerin arttırılması ile ilgili olarak öğrencilerin kamu veya özel 

sektörde stajyer olmasının zorunlu kılınması 
  

16 Düzenli olarak GEM benzeri girişimcilik raporlarının oluşturulması   

17 
Girişimciliğe yönelik desteklerin ülkeye uygun pratik ve dünya taleplerine cevap 

verebilir yapıda dinamik olması 
  

18 
Girişimciliği yürütecek özerk kurumun oluşturulması ve güçlü koordinasyon 

sağlanması 
  

19 Mesleki eğitim veren kurumların niteliğinin arttırılması   

20 Mevcut durum analizi ile SWOT yapılarak sonuç odaklı politika geliştirilmesi   

21 
Önceden başarılı olmuş en az 5 KOBİ'nin tanıtım ve reklam ile sermayesi olan 

girişimcilere örnek olarak gösterilmesi 
  

22 
Uzman havuzu oluşturmak için Haziran Ayı'nın başına kadar YODAK üzerinden 

yurtiçi ve yurtdışı tüm dernekler ve organizasyonlarla temasa geçip anket 
çalışması ile eğitimli insan kaynağı CV havuzu oluşturmak 

  

23 
Üniversitelerde veya teknolojinin yoğunlaşabileceği noktalarda teknokent 

benzeri yapılar kurularak vergi ve bunun gibi avantajlar ile teknoloji gelişiminin 
desteklenmesi 

  

24 
Üniversitelerin sponsorluğunda KOBİGEM'in başkanlığında yerel firmaların 

katılımı ile Haziran Ayı içerisinde 2 günlük Bilişim ve Teknoloji Girişimciliği üzerine 
çalıştay organize edilmesi 

  

25 Yerel Bankaların uluslararası finans ağına entegrasyonu   

26 Yerli işletmelerin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin sağlanması   

Mesleki 
Eğitim - Ara 

Eleman 
27 

Eğitim sektörü ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilerek staj ve kariyer 
imkânlarının sağlanması, KOBİGEM koordinatörlüğünde ve finansmanı ile seçili 

KOBİ'lere üniversitelerden eğitim ve danışmanlık hizmeti, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın Esnaf ve Zanakatlar Odasına desteği ile ara eleman geliştirilmesi 

programlarının oluşturulması - Üniversite öğrencileri ile KOBİ'lerin işbirliği 
içerisinde çalışmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi (business field vb.) 

3 
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28 

Meslek liseleri ve üniversitelerin ara eleman yetiştirmek için gerekli eğitim 
programlarının düzenlenerek altyapılarının sağlanması, KOBİGEM öncülüğünde 

firmaların iş garantili sözleşmeleri ile birlikte teoride ve pratikte eğitimlerin 
düzenlenmesi 

2 

29 
Turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları 

saptamak için analiz yapılması, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası verilerinin araştırılarak ara eleman ihtiyaç analizi yapılması 

2 

30 
İlkokul, ortaokul ve lise müfredatlarına mesleki eğitimleri destekleyecek rehberlik 

hizmetleri eklenmesi 
  

31 
İşletmelerdeki stajyerlerin deneme sürelerindeki maliyetlerinin devlet tarafından 

desteklenmesi 
  

32 
KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite bünyesinde kuluçka/co-working space 

kurulmasının desteklenmesi  
  

33 KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite ve oryantasyonların gerçekleştirilmesi   

34 Meslek standartlarının AB standartlarına göre güncelleştirilmesi   

35 Orta vadede kupon-voucher sisteminin kurulması   

36 
Sektörün ihtiyaçlarına göre Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri bilinçlendirmesi ve 

eğitmesi 
  

37 Toplumda ara eleman algısının geliştirilmesi için eğitim sisteminin düzenlenmesi   

38 
Üniversiteler, Esnaf Odaları, MEB ortaklığında ara eleman geliştirici ve teknolojik 

düzeyin artmasını sağlayıcı sertifika programlarının düzenlenmesi 
  

Tarım 

39 
Tarım sektöründe verimli tarım teknolojisinin geliştirilmesi için öğretim 

görevlerinin sanayi projelerinde yer alabilmesi için teşvik verilmesi 
  

40 

Tarım sektöründe verimli tarım teknolojisinin geliştirilmesi için üniversitelerdeki 
ilgili bölümlerin (Endüstri müh. Uluslararası Tic. vb.) müfredat dahilinde değişiklik 

sunarak en az bir akademik dönem firmalarda görev yapma zorunluluğu 
getirilmesi (örneğin Gaziantep Üni.) 

  

41 
Tarım sektöründe verimli tarım teknolojisinin geliştirilmesi için Teknoparklarda 

şirket kurulumunun kolaylaştırılması 
  

42 
Tarım sektöründe verimli tarım teknolojisinin geliştirilmesi için Kuluçka 

merkezlerinin kurulması 
  

43 
Tarım sektöründe üst düzey teknoloji getirebilecek yabancı sermayeli şirketlerin 

kuruluşunun kolaylaştırılması ve sıkı denetiminin sağlanması 
  

Ticaret 44 

İkinci kimliğin kullanılması ile ilgili olarak ilgili taraflarla toplantılar düzenlenmesi, 
AB kimliği kullanılarak Avrupa'daki NGO'larla işbirliğinin geliştirilmesi ve 

üyeliklerin yapılması, mevcut dış temsilciliklerinin ve TC temsilciliklerinin etkin 
kullanımı, öncelikli pazarlarda nitelikli ticari ateşe görevlendirilmesi, ticari 
ataşeliklerle birlikte ilgili Bakanlıklar tarafından lobi tanıtım programlarının 

2 
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oluşturulması 

45 
AB kimliği taşımanın gücünü kullanarak niş ürünlerin pazarlanması amacı ile 

TURQUALITY vb. markalaşmaya gidilmesi 
2 

46 Bankaların bu konuda daha esnek davranması   

47 
Doğrudan ticaret engelini aşmak amacıyla bireysel ve kümelenen iştirakleri 

Avrupa veya öncelikli bölgelerde destekleyecek kurumsal yapıların oluşturulması 
  

KOBİ'lerin 
Geliştirilmesi 

48 Girdi maliyetlerinin azaltılması   
49 Helal sertifika sürecinin hızlandırılması   

50 
Hukuksal güven arttırıcı önlemlerin altyapısının oluşturulması (KOBİGEM- Barolar 

Birliği) 
  

51 
KOBİGEM tarafından "KOBİ'lerin uluslararasılaştırılması" programının 

başlatılması. (Pazar araştırma desteği, fuar desteği vb.) 
  

52 
KOBİ'lerin ihtiyaç halinde üniversitelerin bilgisine başvurmasının önünün açılması 

için KOBİGEM'in bünyesinde bir alt organ oluşturulması 
  

53 
KOBİ'lerle eğitim kurumlarının işbirliğinin geliştirilmesi, toplumda farkındalığın 
artırılması ve işletmelerin teşvik edilmesi için eğitim tanıtım ve bilgilendirme 

kampanyalarının düzenlenmesi 
  

54 Kümelenmenin geliştirilmesi   

55 Tedarik zincirinin geliştirilmesi   

Tarım-
Turizm 

56 
Mevcut teşvik sistemlerin tarım ve turizm entegrasyonunun geliştirilmesine 

yönelik düzenlenmesi 
  

57 
Tarım ve turizm paydaşlarından oluşan izleme yönlendirme ve koordinasyon 

komitesinin kurulması 
  

58 Toplam kalite yönetiminin uygulanması   
59 Veri bankası oluşturulması ve mevcut durum analizi yapılması   

Turizm 

60 

Turizmi çeşitlendirmeyi sağlayacak ülkenin doğal, tarihi, kültürel yapısını 
gözetecek girişimcileri destekleyici ve yönlendirici kurumların oluşturulması, 

Turizmin tabana yayılması amacıyla alternatif turizm alanlarında faaliyet gösteren 
girişimcilerin, hedef pazarlarda tanıtımın yapabilmesi için kurum destek 
mekanizmasının süreklilik sağlayacak şekilde oluşturulması, iç turizmin 

aktifleştirilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi 

2 

61 
Turizm alanında yeni pazarlama metotları geliştirilmesi (internet vb.), Turizm 

Bakanlığı'nın katkıları ile KKTC'nin dünya vizyonunda etkin bir şekilde tanıtımının 
artırılması  

2 

62 
Alternatif turizm sertifikalarının (Greenstar, Slowfood) alınabilmesi için teşvikler 

sağlanması, inanç turizmine yönelik özellikli çalışmaların yapılması 
  

63 Toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması   

64 
Yerel ürünleri üreten küçük üreticilerin kooperatifleşerek ürünleri üretmesi ve 

turizm sektörüne pazarlanmasının sağlanması 
  



 

48 
 

KONU NO GÖREVLER TEKRAR 

65 
Turizm örgütünün oluşturularak süreklilik arz eden uygulanabilir politikaların 

oluşturulması 
  

66 
Turizmin geliştirdiği diğer sektörlerdeki KOBİ'lerin iş potansiyelinin ülkede 

geliştirilmesi 
  

67 5 yıldız altı küçük ve butik otelciliğin desteklenmesi   

68 Köylerde ve kasabalarda yerel halkın desteği ile pansiyonculuğun geliştirilmesi   

69 
Alternatif turizme yönelik girişimcilik programlarının özel sektör tarafından 

oluşturulup desteklenmesi 
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E.3. GÖREVLERDEN HEDEFLERE ve EYLEM PLANI  

Bu bölümde, “GZFT’den Stratejik Açılımlara” uygulaması sonucu ortaya çıkan görevlerin 

hedefleri açıklanmaktadır. Bu hedefler 2 ve 5 yıllık olmak üzere ikiye ayrılmakta; hedeflere 

ilişkin alınacak aksiyonlar ve bu aksiyonları gerçekleştirecek sorumlular (kurum ve kuruluşlar) 

yine bölümde belirtilecektir.   

“GZFT’den Stratejik Açılımlara” uygulaması sonucu ortaya çıkan görevler konferansın öğle 

arasında konsolide edilmiş ve bu düzenlemenin sonucunda toplamda 69 adet görev ortaya 

çıkmıştır. Bu görevlerin konularına bakıldığında ise 69 görevin enerji, girişimcilik, mesleki 

eğitim - mesleki eleman yetiştirme, tarım, ticaret, turizm başlıkları altında toplandığı 

görülmektedir.  

Konferansın öğleden sonraki oturumunda 69 adetlik görev listesi katılımcı gruplar ile 

paylaşılmış ve her gruba bu görev listesi içerisinden en az 3 görev seçerek, seçtikleri görev ile 

ilgili hedef ve eylem planlarını oluşturmaları istenmiştir. Bu doğrultuda çalışma grupları, 

düzenlenmiş olan görevlerden 20 adet farklı göreve hedefler belirlemişlerdir. Ayrıca, 69 

adetlik görev listesi içerisinde olmayan ama katılımcıların ilave etmek istedikleri  5 adet yeni 

görev de çalışma grupları tarafından eklenmiştir. Ekleme ile birlikte toplam görev sayısı 74’e 

yükselmiş ve çalışma grupları 74 adet görev içinden 25 tanesine hedef belirlemişler; alınacak 

aksiyonları ve bu aksiyonların sorumlularını ifade etmişlerdir.  

Görev 22 ve görev 24 birleştirilerek tek bir görev belirlenmiş ve buna göre hedefler 

oluşturulmuştur. Ayrıca görev 27, 28 ve 29 benzer şekilde tek bir görev olarak ele alınmış ve 

belirlenen hedefler 3 görevin hedefleri olarak ortaya konmuştur. Son olarak 62 ve 69 

numaralı görevler birlikte değerlendirilmiştir.  
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Görev No 1: Yenilenebilir enerji alanında kapasitenin arttırılmasına yönelik yasal 

düzenlemelerin yapılması, sanayide yenilenebilir enerji kullanımının teşviki ile ilgili yasal 

engellerin kaldırılması, alternatif enerji kaynağı için çıkarılan yasal düzenlemelerin 

iyileştirilmesi. 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 Enerji dairesinin kurulması 

 Yenilenebilir enerji yasası çıkarılarak 

üreticilere geri ödeme yapabilecek 

mahsuplaşma sisteminin kurulması 

 Lefkoşa OSB ile yenilenebilir enerji 

kullanarak üretimin yapılabileceği 

bir sistemin hayata geçirilmesi 

 Toplam enerji üretimi içerisindeki YE 

payının %25 'e yükseltilmesi 

 YE üretimi konusunda üniversite- 

sanayi işbirliğini destekleyecek, 

KOBİGEM vasıtası ile en az 5 

projenin uygulamaya geçirilmesi 

 YE ile desteklenen OSB sayısının 5'e 

çıkarılması 

 Yenilenebilir enerjinin(YE) toplam 

enerji içerisindeki payının %50 

oranında artırılması 

 Enerji sisteminin enterkonnekte bir 

sisteme bağlanması ve YE ihraç eden 

ülke konumuna gelinmesi 

 Üniversiteler bünyesinde en az 3 

adet YE araştırma merkezi kurulması 

 Teknoloji transferi sağlamak amacı 

ile YE konusunda etkin en az 5 

araştırma kurumu ile ortak 

projelerin üretilmesi 

 KIBTEK'in özelleştirilmesi 

 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 Enerji dairesinin kurulmasına ilişkin 

yasanın Enerji Bakanlığı tarafından 

çıkarılması 

 Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 

 Enerji Bakanlığı tarafından Alaköy, 

Haspolat, Mağusa, İskele ve Çatalköy 

OSB’lerinde YE için özel sektöre 

ihaleye çıkılması 

 Enerji Bakanlığı tarafından evlerde 
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2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

tarafından YE yasasında ve 

mevzuatta mahsuplaşma ile ilgili 

uygulamaların gerçekleştirilmesi 

 Lefkoşa OSB'nin YE için özel sektöre, 

enerji Bakanlığı tarafından ihaleye 

çıkarılması 

 Enerji Bakanlığı’nın düzenlemesiyle 

iş yerlerinde YE kurulumunun 

zorunlu hale getirilmesi 

 KOBİGEM'in YE konusunda 

üniversite-sanayi iş birliğini 

destekleyecek projelere %100 hibe 

vermesi 

 Lefkoşa (YDÜ)-Mağusa(DAÜD)’da 

kuluçka merkezi kurulmasının Sanayi 

Odası, MEB ve üniversiteler 

tarafından gerçekleştirilmesi 

YE kullanımının zorunlu hale 

getirilmesi 

 Y.İ.D modeliyle enterkonnekte 

sistem için Enerji Bakanlığı’nın çift 

yönlü ihaleye çıkması 

 Üniversiteler, MEB ve KOBİGEM 

işbirliği ile DAÜ, UKÜ, YDÜ'de YE 

araştırma merkezi kurulması 

 KIBTEK özelleştirme ihalesinin 

gerçekleştirilmesi 
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Görev No 2: Enerji alanında destek mekanizmasının oluşturulması, uygun teşvik 

programlarının ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından düzenlenip uygulanması, İlgili 

Bakanlığın koordinasyonu ile YEK'İ desteklemek için bankalardan özel çalışma talep 

edilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik sağlanması. 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 

 YEK'le ilgili yasa ve tüzüklerin 

ihtiyaca göre revize edilmesi ve ilgili 

kurumların denetim ve uygulamaları 

hayata geçirmesi 

 YEK ile ilgili en az 5 yerli ve yabancı 

banka ile kredi desteği konusunda 

protokol imzalanması ve 

kredilendirme sürecinin başlaması 

 

 

 Üniversite- sanayi iş birliğinin 

başlatılması, bir OSB'nin pilot 

seçilmesi ve yenilenebilir enerji 

uygulamasının yapılması 

 Tarım, sanayi ve turizm sektöründeki 

işletmelerin YEK'ten sağladıkları 

avantaj ile yakıt maliyetleri %10-%15 

oranında düşürülmesi 
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2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 Ekonomi, Sanayi ve Ticaret, Enerji, Tarım ve Maliye Bakanlıklarının koordinasyonu ve 

çalışmaları ile personelin YEK alanında bilgi ve tecrübesinin artırılması, denetçi ve teknik 

uzman yetiştirilmesi 

 Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın YEK alanında pilot OSB'nin alt yapısının 

tamamlaması 

 Üniversiteler ve Bakanlıkların çalışmalarına dayanarak üniversitelerle ilgili bakanlıkların iş 

birliği protokolü imzalaması(YEK) 

 İlgili bakanlıklar ve bankaların, özellikle TV’yi kullanarak YEK alanında farkındalık çalışmaları 

yapması(Kamu spotu, teşvik programları tanıtımı vb.) 
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Görev No 5: Üniversite-sanayi iş birliği geliştirecek mekanizmaların oluşturulması ve 

işbirliğinin başlatılması, Bir OSB'nin pilot seçilerek yenilenebilir enerji uygulamasının 

yapılması 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 

 Teknopark yasası teşvik tedbirlerinin 

6 ay içerisinde geliştirilmesi ve 

işletmelere cazip hale getirilmesi  

 Üniversitelerin işletme ve 

mühendislik fakültelerinde (know 

how desteğini de kapsayan) YE 

programlarının 1 yıl içerisinde 

açılması 

 

 Mağusa sanayi bölgesinin 5 yıl 

içerisinde pilot bölge seçilerek YE 

kullanımının teşvik edilmesi  

 3 yıl içerisinde YE’de %60, 5 yıl 

içerisinde ise %100’lük kullanım 

oranlarına geçilmesi 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından teknopark yasasının gözden geçirilmesi  

 Üniversitelerin işletme ve mühendislik fakültelerinde YE programlarının üniversite-sanayi 

ortak komitesi ve YÖDAK tarafından 1 yıl içerisinde açılması 
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Görev No 11: Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için aile ve eğitim aşamalarında ilgili araç 

ve müfredatın uygulanması, İlköğretimden itibaren girişimciliğin eğitim sistemine dahil 

edilmesi, Girişimcilik kültürü ve kadın girişimcilerin geliştirilmesi için üniversiteler 

tarafından ilk-orta-lise düzeyinde projeler yapılması 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 KKTC’de bulunan ilkokulların 

%25’inin “Girişimci Okul” 

sertifikasına sahip olması 

 KKTC’de bulunan ortaokulların 

%20’sinin “Girişimci Okul” 

sertifikasına sahip olması  

 KKTC’de bulunan liselerin %20’sinin 

“Girişimci Okul” sertifikasına sahip 

olması 

 Başbakanlık bünyesinde ilgili 

bakanlıklardan oluşan girişimcilik 

koordinasyon kurulunun 1 ay 

içerisinde oluşturulması  

 Başbakanlık bünyesinde kurulacak 

kurula 2 ay içerisinde gönüllüler ve 

STÖ'den kişilerin de katılması ve bu 

kurulun danışman olarak aksiyon 

alması  

 Girişimciliğe yönelik eğitimlerin 

başlatılması 

 Koordinasyon kurulu 

oluşturulmasına yönelik 3 ay 

 Tüm ilkokul ve ortaokulların 

"Girişimci Okul" sertifikasına sahip 

olması 

 Tüm liselerin  "Girişimci Okul" 

sertifikasına sahip olması 

 Tüm liselerde müfredata 

"Girişimcilik Dersi" eklenmesi 

 Girişimci sayısının %30 arttırılması 
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içerisinde bakanlar kurulu kararı 

alınması  

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 MEB tarafından SEECEL, Güney Doğu Avrupa Girişimcilik Eğitim Merkezi gibi uluslararası 

örneklerin incelenmesi  

 MEB tarafından “Girişimci Okul” sertifikası alacak okulların seçim kriterlerinin belirlenmesi  

 MEB tarafından rehber dokümanlar hazırlanması ve modelin dokümante edilmesi 

 MEB tarafından “Girişimci Okul” sertifikası alacak okulların belirlenmesi  

 Girişimcilik eğitimi alacak olan öğretmenlerin belirlenmesi  

 Eğitim uygulamalarına başlanması 

 Performans değerlendirmelerine yönelik izleme uygulamalarının gerçekleştirilmesi  

 Performans sonuçlarına yönelik yapılacak olan revizyonların gerçekleştirilmesi  

 Eğitimlere yönelik kaynakların bütçelendirilmesi  

 Okullarda verilecek girişimcilik eğitimlerine yönelik müfredatın belirlenmesi ve uygulanması  
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Görev No 12: Kuluçka merkezi, Patent Merkezi ve İş Geliştirme Merkezi gibi merkezlerin 

üniversiteler içinde kurulması 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 

 2 adet kuluçka merkezinin 2 yıl 

içerisinde kurulması  

 3 adet patent merkezinin 

üniversiteler ve sanayi odası işbirliği 

ile 2 yıl içerisinde oluşturulması  

 Sanayi odası bünyesinde, 1 yıl 

içerisinde, bir iş geliştirme 

merkezinin kurulması  

 Fikri mülkiyet hakları yasasının 1 yıl 

içerisinde çıkarılması 

 Kuluçka merkezi sayısının 5'e 

çıkarılması 

 Patent merkezi sayısının üniversite 

sanayi işbirliği ile 5’e çıkarılması 
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Görev No 23: Üniversitelerde veya teknolojinin yoğunlaşabileceği noktalarda teknokent 

benzeri yapılar kurularak vergi ve bunun gibi avantajlar ile teknoloji gelişiminin 

desteklenmesi 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 

 Gazimağusa ve Lefkoşa' da 2 adet 

teknokent ve kuluçka merkezinin 

faliyete geçirilmesi ve fiber optik, 

hızlı internet gibi altyapı işlemlerinin 

6 ay içerisinde tamamlanması   

 Yasal düzenlemelerin 3 ay içerisinde 

güncellenmesi 

 Teknokentlerde görev alacak 

öğrencilere burs, öğretim 

görevlilerine mali destek 

planlamalarının yapılması 

 

 Teknoparkta 80 işletmenin kuluçka 

merkezine alınıp, 20 işletmenin 

piyasada aktif olarak faaliyet 

göstermesinin 3 yıl içerisinde 

sağlanması 

 5. yıl sonunda bir teknoparkta yer 

alan işletmelerin ihracatı %30 

artırmasına katkı sağlaması ( 40 mio 

dolar) 

 Teknokentteki bu işletmelerde 150 

kişilik istihdam sağlanması 

 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 

 İnşa edilecek teknokent yerlerinin hükümet ve üniversiteler tarafından 3 ay içerisinde 

belirlenmesi 

 Teknokent inşaatlarının tamamlanması ve ekipmanların temininin üniversiteler tarafından 

gerçekleştirilmesi 

 Üniversiteler ve belirlenen finansal kuruluşlar tarafından proje maliyetlerinin tespiti ve 
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2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

finansman kaynaklarının belirlenmesi 

 Yasa önerisinin Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının ilgili paydaşlar (KOBİGEM, Sanayi 

Odası, üniversiteler) ile görüşülerek 1 ay içerisinde meclise sunulması 
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Görev No 28: Meslek liseleri ve üniversitelerin ara eleman yetiştirmek için gerekli eğitim 

programlarının düzenlenerek altyapılarının sağlanması, KOBİGEM öncülüğünde firmaların 

iş garantili sözleşmeleri ile birlikte teoride ve pratikte eğitimlerin düzenlenmesi 

2 Yıllık Hedefler 

 Meslek liselerinde ara eleman yetiştirmeye yönelik müfredatın tekrar 

düzenlenmesi 

 Uluslararası fonlar aracılığıyla mesleki eğitim merkezlerinin kurulması ve buralarda 

bu merkezlerde eğitimci olarak görev alacak kişilerin eğitilmesi 

 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 

 Tarım, sanayi ve diğer teknik alanlarda ara eleman yetiştirmek üzere eğitim programlarının 

düzenlenmesi 

 Uluslararası fonlardan yararlanarak ara eleman ve ana eleman yetiştirmek üzere projelerin 

geliştirilmesi 
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Görev No 29: Turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları 

saptamak için analiz yapılması, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zaanatkarlar Odası 

verilerinin araştırılarak ara eleman ihtiyaç analizi yapılması 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 1 yıl içerisinde turizm, sanayi ve 

tarım sektörlerinin nitelikli eleman 

ihtiyaç analizinin tamamlanması 

 

 

 Turizm, tarım ve sanayi sektörlerinin 

ara eleman ihtiyaçlarının en az % 75 

düzeyinde karşılanması 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 

 Çalışma Bakanlığı tarafından 6 ay içerisinde turizm, sanayi ve tarım sektörü nitelikli eleman 

ihtiyacı analizi verilerinin toplanması ve geri kalan 6 ay içerisinde verilerin analiz edilmesi 

 İlgili bakanlıklar tarafından 1 yıl içerisinde stratejinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi 
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Görev No 32: KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite bünyesinde kuluçka/co-working 

space kurulmasının desteklenmesi 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 6 ay içerisinde Lefkoşa ve Mağusa'da 

2 tane kuluçka merkezi kurulması 

 Kuluçka merkezlerinin 6 ay içerisinde 

%20'si mevcut KOBİ'lerden %25'i 

kadın girişimcilerden oluşmak üzere, 

hizmet vermeye başlaması 

 1 yıl içerisinde, hizmet alan 

KOBİ'lerin %5'inin ihracata başlaması 

ve bu KOBİ'lerin %25'inin kadın 

girişimcilerden oluşması 

 2 yıl içerisinde KOBİ'lerin, %25'i 

kadın girişimci olmak üzere, en az 

%5'inin uluslararası stratejik 

ortaklıklar başlatması 

 2 yılda en az 7'si kadın girişimci 

olmak üzere en az 30 yeni 

girişimcinin işletme kurulması 

 

 5 yıl içerisinde tüm bölgelerde en az 

bir kuluçka merkezinin olması 

 Her bölgede KOBİ'lerin en az 

%20'sine hizmet verilmesi 

 5 yıl içerisinde, Kuluçka 

merkezlerinin bulunduğu her 

bölgede KOBİ'lerin ihracata 

başlaması 

 Kuluçka merkezi bulunan her 

bölgede KOBİ'lerin uluslararası 

stratejik ortaklıklar başlatması 

 Kuluçka merkezi bulunan her 

bölgede yeni girişimcilerin iş kurması 

 İzleme ve etki analizlerinin 

gerçekleştirilmesi 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 İhtiyaç analizinin KOBİGEM 

koordinasyonunda 2 ayda 

tamamlanması 

 Diğer ülkelerdeki uygulamaların 

 KOBİGEM merkezlerinin yasal 

mevzuat kapsamında faaliyete 

geçmesi 

 KOBİGEM tarafından izleme 
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2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

KOBİGEM tarafından incelenmesi 

 İlgili bakanlıklar tarafından yasal 

mevzuatın oluşturulması 

 Uzman değişim programlarının 

KOBİGEM tarafından koordine 

edilmesi 

 KOBİGEM tarafından kuluçka 

merkezi destekleme kriterlerinin 

oluşturulması 

 Kuluçka merkezleri kurulumuna 

yönelik Maliye Bakanlığı tarafından 

bütçe (Fon) oluşturulması 

 KOBİGEM tarafından çağrıya 

çıkılması 

 KOBİGEM tarafından 

değerlendirmelerin yapılması 

 Sözleşmelerin imzalanması ve fon 

aktarımının gerçekleşmesi 

 Programın izleme faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesi (Merkez 

hedeflerinin performansı) 

 

sistematiğinin kurulması 

 KOBİGEM tarafından etki analizi 

yapılarak çıkan sonuca göre gerekli 

önlemlerin alınması ( 5 yılın 

sonunda) 

 KOBİGEM tarafından yeni kriterlerin 

oluşturulması ve bu kriterlerle 

çağrıya çıkılması 

 Yeni kriterlerle çağrının 

gerçekleştirilmesi 

 Değerlendirme ve sözleşmenin 

yapılması 

 Fon Aktarımının gerçekleştirilmesi 
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Görev No 38: Üniversiteler, Esnaf Odaları, MEB ortaklığında ara eleman geliştirici ve 

teknolojik düzeyin artmasını sağlayıcı sertifika programlarının düzenlenmesi 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 3 ay içerisinde tüm odaların sektörel 

bazda ihtiyaç analizlerinin 

tamamlanması 

 2 yıl içerisinde belirlenen ihtiyaçlar 

doğrultusunda eğitim sertifika 

programlarının oluşturulması 

 

 Yetiştirilmekte olan elemanların, 

firmalarda uygulamalı eğitim 

yapabilmelerinin sağlanması için 

firmalarda gerekli altyapılarının 3 yıl 

içerisinde sağlanması 

 4 yıl içerisinde MEB mesleki teknik 

liselerinin kapasitelerinin 

geliştirilmesine ve ihtiyaca yönelik 

bölümlerin oluşturulması 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 

 İlgili bakanlık ve odalar tarafından ihtiyaç analizinin yapılması 

 MEB ve üniversitelerin işbirliği ile eğitim programlarının oluşturulması 

 MEB tarafından tüm meslek liselerinin kapasite raporunun hazırlanması 

 KTEZO tarafından çıraklık okullarının kapasite raporunun hazırlanması 

 MEB ve KOBİGEM tarafından ihtiyaç duyulan bölümlerin analizlerinin gerçekleştirilmesi 
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Görev No 45: AB kimliği taşımanın gücünü kullanarak niş ürünlerin pazarlanması amacı ile 

TURQUALITY vb. markalaşmaya gidilmesi 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 Niş ürünlerin var olan kapasitesinin 

tespiti 1 yıl içerisinde tespit edilmesi 

 Yurtdışı temsilcilikler aracılığıyla 

pazar araştırmalarının yapılması 

 Markalaşma konusunda ülkede 

farkındalık yaratılması 

 KOBİGEM'in Turquality gibi yeni bir 

KKTC Turquality yapısının kurulması 

 Çift kimliğin ticari yararları 

konusunda farkındalığın yaratılması 

 

 Yılda en az 20 uluslararası fuara 

KKTC Turquality markası ile katılım 

sağlanması 

 Çift kimlik kullanımı ile Avrupa 

NGO'lara üyelik ve etkin katılımın 

gerçekleştirilmesi 

 Tarım, sanayi veya enerji 

sektörlerinde 2 tane uluslararası 

marka yaratılması 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 Ekonomi bakanlığı tarafından niş ürün ve kapasite tespitinin yapılması 

 Dışişleri Bakanlığı tarafından öncelikli ülkelerle (en az 10) tespit edilen niş ürünlere 

yönelik pazar araştırması yapılması 

 Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından markalaşma konusunda kamu 

spotu hazırlanması ve çeşitli eğitim, seminer, sempozyum ve ödüller verilmesi 

 KKTC Turquality'nin yasallaşması 

 Sivil Toplum örgütleri tarafından çift kimlik kullanımı konusunda yılda en az 15 

eğitim/seminer düzenlenmesi 
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Görev No 47: Doğrudan ticaret engelini aşmak amacıyla bireysel ve kümelenen iştirakleri 

Avrupa veya öncelikli bölgelerde destekleyecek kurumsal yapıların oluşturulması 

 

2 Yıllık Hedefler 

 Hasat öncesi ürünler (ülkede üretilen ürünler; patates, narenciye vb.) ile ilgili 5 adet 

kooperatifin kurulması; var olanların desteklenmesi ve ihracat yapabilmelerine 

yönelik destek programlarının oluşturulması  

 İhracat yapılacak ürünlerin, dünya standartlarında akreditasyonlara sahip 

olabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 Hasat öncesi ürünlere yönelik kooperatiflerin kurulmasına yönelik KOBİGEM ve ilgili 

bakanlıklar tarafından teknik destek verilmesi 
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Görev No 49: Helal sertifika sürecinin hızlandırılması 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 Et ve süt sektörlerinde bulunan gıda 

imalatçılarının %50'sinin, 1 yıl içinde 

helal sertifikası edinmesi  

 Et ve süt sektörlerinde gıda 

imalatçılarının %75'inin, 2 yıl 

içerisinde helal sertifika edinmesi 

 

 Et ve süt sektörlerindeki gıda 

imalatçılarının hepsinin helal 

sertifika edinmesi 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 Toplumu bilinçlendirmek üzere ilgili bakanlıklar tarafından kamu spotu 

hazırlanması ve farkındalığın artırılması 

 Sanayi/ Ticaret/ Esnaf odaları vasıtasıyla üreticilerin helal sertifika hakkında 

bilgilendirilmesi 

 Akredite bir kuruluştan sertifika alacak olan KOBİ'lere yönelik destek modelinin ve 

teşviklerin, Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile KOBİGEM tarafından 

oluşturulması 
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Görev No 60: Turizmi çeşitlendirmeyi sağlayacak ülkenin doğal, tarihi, kültürel yapısını 

gözetecek girişimcileri destekleyici ve yönlendirici kurumların oluşturulması, Turizmin 

tabana yayılması amacıyla alternatif turizm alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, 

hedef pazarlarda tanıtımın yapabilmesi için kurum destek mekanizmasının süreklilik 

sağlayacak şekilde oluşturulması İç turizmin aktifleştirilmesi için küçük işletmelerin 

desteklenmesi 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 Alternatif turizm biriminin 3 ay 

içerisinde oluşturulması  

 Pazar araştırması ve içteki potansiyel 

ve talebe göre turizmin tabana 

yayılmasına yönelik politikaların 3 ay 

içerisinde oluşturulması 

 Ürün geliştirmek ve tanıtımını 

yapmak için kaynak temininin 6 ay 

içerisinde gerçekleştirilmesi  

 Mali yıl bütçe kanunlarında bu 

amaçla kaynak ( ödenek) ayrılması 

 

 Turizm ve turizme bağlı işletmelerin 

marka haline gelmesi 

 İşbirliği modellerinin oluşturulması 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 İlgili bakanlıktan uzmanların da 

olduğu konusunda tecrübeli sektör 

oyuncularından ekibin oluşturulması  

 Bakanlığın hizmet alımının 

gerçekleştirilmesi 

 Politikanın bakanlar kurulunda kabul 

 Bakanlığın ilgili biriminin hizmet 

alarak markalaşma çalışması 

yapması 

 5. yılın sonunda turizmde markaların 

verilmesi 

 Dikey ve yatay iş birliği modellerinin 
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2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

edilmesi 

 Yetkilendirilen birimin gerekli 

kaynak miktarının tespit etmesi 

 Bakanlığın gerekli kaynağı ilgili yılın 

bütçesine ödenek olarak koyması 

1 yıl içerisinde hayata geçirilmesine 

yönelik aksiyonların alınması 
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Görev No 64: Yerel ürünleri üreten küçük üreticilerin kooperatifleşerek ürünleri üretmesi 

ve turizm sektörüne pazarlanmasının sağlanması 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 2 yıl içerisinde her sektör için en az 

30 üretici olmak üzere en az 2 

sektörde kooperatifleşmenin 

sağlanması 

 

 Bu ürünlerin kooperatifler 

aracılığıyla ihracı ve markalaşmasının 

sağlanması 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 İlgili bakanlıklar tarafından ihtiyaç 

analizi ve fizibilite çalışmasının 

yapılması 

 İlgili bakanlıklar tarafından teknik ve 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 

 İlgili bakanlıklar tarafından altyapı 

yatırımlarının gerçekleştirilmesi 

 İlgili bakanlıklar tarafından ihracata 

yönelik pazar araştırmasının 

yapılması 

 Kooperatifler tarafından gerekli 

ürünlerde coğrafi tescil alınması için 

girişimlerin tamamlanması 
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Görev No 22: Uzman havuzu oluşturmak için Haziran Ayı'nın başına kadar YODAK 

üzerinden yurtiçi ve yurtdışı tüm dernekler ve organizasyonlarla temasa geçip anket 

çalışması ile eğitimli insan kaynağı CV havuzu oluşturmak 

Görev No 24: Üniversitelerin sponsorluğunda KOBİGEM'in başkanlığında yerel firmaların 

katılımı ile Haziran Ayı içerisinde 2 günlük Bilişim ve Teknoloji Girişimciliği üzerine çalıştay 

organize edilmesi 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 1 yıl içerisinde YODAK aracılığı ile 

yurtiçi ve yurtdışı uzman havuzu 

oluşturmak 

 1 yıl içerisinde bu havuzdan süt, 

yem, bilişim, sanayi ve benzeri 

alanlarda 3 uzman ve her sektörde 

3'er firmaya yönelik pilot 

uygulamalar yaparak gelişimine katkı 

sağlamak 

 Pilot uygulamada gelişim gösteren 

sektörlerin kapasitelerini %30 

büyütmek 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 5 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 Uzman havuzu oluşumunun 

tamamlanması 

 Sektörel bazda uzmanların 

belirlenmesi 

 Pilot işlemlerin seçilmesi 

 Gelişim gösteren sektörlerin 

belirlenmesi 
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Görev No 27: Eğitim sektörü ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilerek staj ve kariyer 

imkanlarının sağlanması, KOBİGEM koordinatörlüğünde ve finansmanı ile seçilin KOBİ'lere, 

üniversitelerden eğitim ve danışmanlık hizmeti, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Esnaf ve 

Zanakatlar Odasına desteği ile ara eleman geliştirilmesi programlarının oluşturulması - 

Üniversite öğrencileri ile KOBİ'lerin işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak projeler 

geliştirilmesi (business field vb.) 

Görev No 28: Meslek liseleri ve üniversitelerin ara eleman yetiştirmek için gerekli eğitim 

programlarının düzenlenerek altyapılarının sağlanması, KOBİGEM öncülüğünde firmaların 

iş garantili sözleşmeleri ile birlikte teoride ve pratikte eğitimlerin düzenlenmesi 

Görev No 29: Turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları 

saptamak için analiz yapılması, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zaanatkarlar Odası 

verilerinin araştırılarak ara eleman ihtiyaç analizi yapılması 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 Sektörlerle yakın iş birliği kurularak 

meslek standartları ve mesleki 

yeterliliklerin sürekli izlenmesi ve 

güncellenmesini sağlayacak mesleki 

yeterlilik kurumunun 6 ay içerisinde 

kurulması  

 Kurumun(MYK) yerinin belirlenmesi 

ve görev alacak kişilerin istihdam 

edilmesi ve eğitilmesinin 6 ay 

içerisinde tamamlanması 

 Belirlenen bu standartların pilot 

olarak seçilecek meslek dallarındaki 

müfredatlara 9 içerisinde 

 Turizm sektörüne yabancı dil bilen 

eğitimli yıllık 100 nitelikli personel 

yetiştirerek istihdam edilmesi 

 Aşçılık, sıhhi tesisat, elektrik 

teknisyeni ve oto-mekanik 

alanlarında yılda toplam 200 kişi 

yetiştirilerek istihdam edilmesi 

 Sanayi sektöründe çalışabilecek yılda 

200 nitelikli personel yetiştirilip 

istihdam edilmesi 



 

73 
 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

uyarlanması  

 Mevcut çıraklık ve meslek okullarının 

1 yıl içerisinde daha etkin duruma 

getirilmesi 

 

2 Yıllık Hedeflere İlişkin Aksiyonlar 

 İlgili mesleki yeterlilik kurumu mevzuatının MEB tarafından hazırlanarak meclise 

sunulması ve yasallaşması  

 MEB tarafından, istihdam edilecek kişilerin sınava tabii tutulması 

 Öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi için MEB tarafından bilgilendirme 

toplantılarının yapılması  

 MEB’in mesleki odalarla iş birliği yoluna giderek işletmelerin ihtiyaçları oranındaki 

nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve istihdamını sağlaması 
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Görev No 62: Alternatif turizm sertifikalarının (Greenstar, Slowfood) alınabilmesi için teşvikler 

sağlanması, inanç turizmine yönelik özellikli çalışmaların yapılması 

Görev No 69: Alternatif turizme yönelik girişimcilik programlarının özel sektör tarafından 

oluşturulup desteklenmesi 

2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

 Alternatif turizmi ( inanç turizmi) 

kullanarak 1 milyon turist sayısına 

ulaşmak 

 Doluluk oranını %48,80' den %60'a 

çıkarmak ve yatak kapasitesinin 25 

bine yükseltilmesi 

 Ortalama kalış süresinin 5 geceye 

yükseltilmesi 

 Turizm sektörünün GSYİH'ye 

katkısının 1 milyar TL' ye 

yükseltilmesi 

 Atıl ve inşaat halindeki turizm 

tesislerinin ekonomiye katılması 

 İnternet dahil bütün modern 

pazarlama yöntemlerinin 

kullanılması 

 Mevcut ekoturizm tesislerinin 

renove edilip yenilerinin kaliteden 

ödün vermeden sektöre dahil 

edilmesi 

 Havaalanı ve deniz limanı girişinden 

 1.5 milyon turist sayısına ulaşılması 

 Otellerde % 70 doluluk oranına 

ulaşılması 

 Ortalama kalış süresinin 5-7 geceye 

yükseltilmesi 

 Turizm sektörünün GSYİH'ya 

katkısının 1,3 milyar TL' ye 

yükseltilmesi 

 Yatak kapasitesinin 30 bine 

yükseltilmesi 

 Alternatif turizme yönelik küçük ve 

butik konaklama turizm 

işletmelerine yönelik girişimcilik 

programlarının yapılması 
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2 Yıllık Hedefler 5 Yıllık Hedefler 

başlayarak verilen hizmetlerin 

kalitesinin arttırılarak turist 

memnuniyetinin yükseltilmesi  

 Alternatif turizm sektörünün 

öncelikli inanç ve kültür turizmi ile 

ilgili yerlerinin tam olarak belirlenip 

bunların turizm ürünü olarak 

pazarlanması 

 Kalifiye elemanların sektöre 

katılması 
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F. SONUÇ VE TESPİTLER 

Kamu, STK, özel sektör ve akademisyenlerden oluşan katılımcılar tarafından, KKTC 

KOBİ’lerinin mevcut durumundan yola çıkıp, çevresel faktörleri de göz önünde bulundurarak, 

KKTC KOBİ’lerinin gelecek stratejilerinin oluşturulduğu bu çalışma, ülkenin KOBİ’lere yönelik 

stratejik planlama çalışmalarına altyapı teşkil edecek verileri içermektedir. 

KKTC KOBİ’lerinin gelecek stratejileri belirlenirken, hem KOBİ’lerin hem de KKTC 

ekonomisinin sahip olduğu güçlü ve zayıf yanların yanında, karşılaştığı veya gelecekte 

karşılaşması muhtemel bulunan çevresel faktörlerin önemi göz ardı edilemez. Bu sebepten 

ötürü, daha önce KKTC bünyesinde gerçekleştirilmiş çeşitli çalışmaları da içeren GZFT 

çalışması, “KKTC KOBİ’lerinin Rekabet Gücünün Artırılması”na yönelik stratejik yol 

haritasının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.  

1. KKTC’de 10’un üzerinde üniversitenin var olması, bu üniversitelerin önemli sayıda 

bölüm ve eğitim alanları sunuyor olması, dolayısıyla ülkede farklı alanlarda birçok 

kalifiye iş gücünün yetiştiriliyor olması KKTC KOBİ’leri açısından oldukça önemli bir 

güçlü yan olarak ortaya çıkmaktadır. Yetiştirilen bu işgücü, KKTC ekonomisinin mevcut 

durumunda ve önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji, bilgi ve iletişim sektörü gibi 

toplumlar için önemli katma değer fırsatları sunan alanlarda önemli bir beşeri 

sermaye kaynağı sunmaktadır.  

 

2. Ancak üniversitelerde yer alan güçlü beşeri sermaye kaynağı, mezuniyetten itibaren 

KKTC’de kalmadığı, başka ülkelere gittiği için bu kaynak efektif olarak 

kullanılamamaktadır. Bu beyin göçü ise ülkede teknisyen nitelikli, vasıflı iş gücü 

eksikliğine neden olmakta ve katma değerli sektörlerin geliştirilmesi için ihtiyaç 

duyulan teknik bilgi ve know how’ın sağlanamamasını doğurmaktadır. Bunun 

yanında, KOBİ’lerin üniversiteler ve teknoparklar ile işbirliğinin oldukça sınırlı olması, 

teknogirişim ekosisteminin gelişmesine engel olmakta; KKTC’nin önemli bir güçlü yanı 

olan zengin beşeri sermayesini kullanamamasına yol açmaktadır.  
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Dolayısıyla KKTC KOBİ’lerinin rekabet güçlerinin artırılmasında en önemli uğraklardan 

biri, güçlü beşeri sermayesini kullanıp, KOBİ’lerin üniversiteler ve teknoparklar ile 

mevcut bulunan zayıf bağlarını güçlendirerek, bilişim sektörü gibi katma değerli 

sektörlerin sunmakta olduğu fırsatlardan faydalanmaktır. Bununla birlikte girişimcilik 

ve özellikle teknogirişimcilik alanlarında destek ve teşvik mekanizmalarının 

geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması, KKTC ekonomisinin katma değeri yüksek, 

sağlam bir yapıya ulaşmasına katkı sağlayacak ana unsurlardan biri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum KKTC KOBİ’lerinin mevcut sınırlamalarındaki çizgileri aşıp 

uluslararası alanda rekabet edebilen işletmeler haline gelmesinde önemli bir etken 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

3. Asırlardır Akdeniz’in kalbi konumunda bulunan Ada’nın bir diğer güçlü yanı ise 

turizmdir. Elverişli iklimi ve konumu itibariyle KKTC, sahip olduğu uzun temiz sahil 

şeridi ile sağladığı geleneksel turizm alanlarının yanında, inanç, sağlık, spor, yat 

turizmi gibi alternatif turizm alanları sunmakta; konferans turizmi, agro turizm gibi 

alanlar ise önemli fırsatlar barındırmaktadır.  

 

Bu güçlü yanın etkin olarak kullanılmasını engelleyen faktörler veya zayıf yanlar ise 

sahip olunan turizm potansiyeline yönelik, uluslararası alanda yeteri kadar pazarlama 

faaliyeti gerçekleştirilmemesi ve KKTC’nin tanımlı bir turizm stratejisinin 

bulunmaması olarak belirtilmektedir. Ayrıca turistlere yönelik turizm danışma 

noktaları, işaret ve tabelalar gibi altyapı unsurlarının yetersiz olması ve turistik 

alanların askeri bölgelere yakın konumlandırması bu potansiyelin açığa 

vurulamamasının bir başka nedeni olarak öne çıkmaktadır.  

 

KKTC’nin turizm potansiyelini açığa çıkaracak biçimde uluslararası alanda 

pazarlamanın gerçekleştirilmesi, turizme yönelik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi ve 
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tüm bunların stratejik bir plan doğrultusunda gerçekleştirilmesi ile KKTC KOBİ’leri, 

dünyada alternatif turizme olan talebin artması fırsatını ele geçirme fırsatı 

yakalayabileceklerdir. Böylece KKTC’nin Akdeniz Bölgesi’nin en önemli turizm 

merkezlerinden biri haline gelmesi; turizm alanında KKTC KOBİ’lerinin rekabetçi 

yanını güçlendirmesi beklenmektedir.  

 

4. 20. yüzyılda talep edilen enerjinin tarih boyunca görülmemiş bir hızla artmasına bağlı 

olarak, mevcut enerji kaynaklarının ve yöntemlerinin gelecek yıllarda talebi 

karşılamayacağı iyi bilinen bir gerçektir. Dünya’da son yüzyılda özellikle teknoloji 

alanında, ancak toplumların günlük hayatlarını da en derinden etkileyen ilerlemeler 

nüfus artışına sebep olurken, yaşanılan dünyanın ne kadar sürdürülebilir olduğunu da 

ana gündem maddesi haline getirmiştir.  

 

Yenilenebilir enerji, bugün, yalnızca dünyanın sürdürülebilirliğini değil aynı zamanda 

ülke ekonomilerinin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini ifade ederken; bu durum KKTC 

gibi sınırlı kaynaklara sahip, enerjide dışa bağımlı ülkelerde hayati bir önem 

taşımaktadır. KKTC’nin enerji alanında dışa bağımlı olması yüksek enerji maliyetleri 

nedeniyle KKTC KOBİ’lerinin rekabet güçlerini önemli derecede etkilemektedir.  

 

Yenilenebilir enerjinin öneminin kavranmış olması KKTC için oldukça önemli bir güçlü 

yan iken bu konuda henüz stratejik bir adım atılmamış olması, bu konunun öneminin 

her geçen gün daha da artmasına sebep olmaktadır. KKTC sahip olduğu yenilenebilir 

enerji potansiyeli ile KOBİ’lere yönelik rekabet avantajı sunmaktadır. Ülkede enerji ve 

suya yönelik altyapı yatırımlarının artıyor oluşunun, KKTC KOBİ’lerinin rekabet gücüne 

katkısı, bu yatırımların stratejik bir plan doğrultusunda yenilenebilir enerji 

kaynaklarına dayanması ile sürdürülebilir hale gelecektir.  
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5. 21. yüzyıl ile birlikte dünya toplumunun “Society 3.0” şeklinde adlandırılan ve 

inovasyon, teknoloji, iletişim ve sosyal gelişmişlik ile karakterize edilen bir aşamada 

olduğu düşünülmektedir. Bugünkü toplumların karakterini oluşturan özelliklerin ise 

bir kaynaktan doğduğu ve beslendiği veya bir kategorinin diğer tüm karakteristik 

özellikleri kapsadığı söylenebilir: Girişimcilik.  

 

Girişimciliğin toplumsal karakterleri etkilediği birçok kanal olmasına karşın en önemli 

başlıklardan biri girişimciliğin toplumlarda sosyal adaletin yeniden düzenlenmesi 

yoluyla sosyal değişimi sağlamasıdır. Girişimciliğin önemi, günümüzde, ekonomik 

gelişmeyi sürüklemesi ve yeni istihdamlar yaratması açısından oldukça açık iken, 

tanımlanmış sistemlere bağlılıkları kırması, teknolojik gelişmeleri sürüklemesi, gelir ve 

fırsat eşitliğini sağlaması açısından yeterince kavranmamıştır. Bu açıdan bakıldığında 

girişimciliğin geliştirilmesinin KKTC ekonomisinin sürdürülebilirliğine, KOBİ’lerin 

rekabet gücünün artırılmasına ve sosyal gelişime koyacağı katkı açıkça görülmektedir.  

 

KKTC’de, girişimcilikte aile desteğinin yüksek olması ve KKTC’nin teknolojik 

araştırmalara açık bir ülke karakteri göstermesi girişimcilik yönünden önemli bir güçlü 

yanı temsil ederken teknogirişim ekosisteminin gelişmemiş olması ve üniversite ile 

KOBİ’ler arasındaki ilişkilerin olgunlaşmamış olması, özellikle katma değeri yüksek 

alanlarda yeni girişimlerin doğmasını olumsuz etkilemektedir. Bu durum işçilik 

giderleri yüksek ancak katma değeri düşük KOBİ’lerin ülke ekonomisinde yer almasına 

yol açmaktadır.  

 

Girişimciliği geliştirmeye yönelik yeni programların oluşturulması ve KOBİ’lerin 

finansman erişimine yönelik yeni finansal araçların ortaya çıkıyor oluşu ise KKTC 

KOBİ’lerinin rekabet gücünün artırılmasında güçlü bir yanı temsil etmektedir. Ayrıca 

girişimcilik ve KOBİ’lere ilişkin kurum ve kuruluşlarının bulunmasının yanında bu 

kurumların önemine ilişkin farkındalığın artıyor oluşunun, gelecek dönemde, 
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girişimciliğin ve KOBİ’lerin gelişmesinde önemli bir etkisinin olacağı düşünülmektedir. 

Sosyo-ekonomik problemlerin çözümü ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması 

konusunda girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve girişimciliğin geliştirilmesine 

yönelik finansal ve eğitsel adımların atılması oldukça önemli görünmektedir. 

 

6. KKTC’nin AB vizyonuna yakınlığı ve Ada’da yeni çözüm olanaklarının doğuyor oluşu 

KKTC ekonomisi ve KOBİ’leri için önemli fırsatlar sunmaktadır. KKTC’de uluslararası 

fonların varlığı KOBİ’lerin gelişimine yönelik finansal araçlar sunmakta iken; KOBİ’lerin 

rekabet gücünün artırılmasında finansal olmayan araçlara ulaşımı da oldukça önemli 

görünmektedir. Bu sebepten ötürü KKTC’de KOBİ’lere yönelik kurum, kuruluşların ve 

programların önemi büyüktür. Uluslararası sınırlamalar KKTC KOBİ’lerinin rekabet 

güçlerini önemli oranda etkilerken, Ada’da çözüme yönelik gelişmelerin KOBİ’lerin 

rekabet gücüne etkileri ancak ve ancak KKTC’nin girişimcilik ekosisteminin bütünüyle 

gelişmesi yoluyla anlam kazanacaktır.  

KKTC KOBİ’lerinin rekabet gücünün artırılmasında KKTC’nin sahip olduğu güçlü ve zayıf 

yanların düşünüldüğü, çevresel faktörler olarak fırsat ve tehditlerin göz önünde 

bulundurulduğu çalışmada, “Enerji”, “Girişimcilik”, “Mesleki Eğitim-Eleman Yetiştirme” 

“Uluslararası Rekabet”, “Turizm” ve “Tarım” olmak üzere 6 adet stratejik alan tarif edilmiştir. 

Çalışma grupları bu stratejik alanlarda KKTC ekonomisi ve KOBİ’lerinin güçlü, zayıf, fırsat ve 

tehditleri göz önünde bulundurarak toplamda 21 stratejik açılım belirlemişlerdir. Çalışma 

grupları aynı zamanda belirledikleri stratejik açılımlara yönelik görevler ve bu görevlere ilişkin 

de hedefler oluşturmuşlardır. Konferansta ele alınan tüm bu çıktılar derlenerek aşağıda yer 

alan “KKTC KOBİ’leri Gelecek Stratejileri ve Eylem Planı” tablosuna ulaşılmıştır.  
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G. KKTC KOBİ’LERİ GELECEK 

STRATEJİLERİ VE EYLEM 

PLANLARI TABLOSU  
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STRATEJİ TAKTİKLER GÖREVLER 2 YILLIK HEDEFLER 5 YILLIK HEDEFLER 
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Ulusal enerji stratejisi ve eylem planı oluşturulması (Tarım-
Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı) 

    

Yenilenebilir enerji alanında kapasitenin arttırılmasına 
yönelik yasal düzenlemelerin yapılması 

Enerji Dairesi’nin Kurulması 
 
YEK'le ilgili yasa ve tüzüklerin ihtiyaca göre revize edilmesi 
ve ilgili kurumların denetim ve uygulamaları hayata 
geçirmesi 
 
Toplam enerji üretimi İçerisindeki YE payının %25 'e 
yükseltilmesi 
 
YE’de %60 kullanım oranı sağlanması 
 
Avrasya enterkonnekte sistemine KKTC'nin bağlanması 
 
İnşaatlarda bina enerji verimliliği arttırılması konusunda 
düzenlemeler yapılması 
 
Enerji Bakanlığı’nın düzenlemesiyle iş yerlerinde YE 
kurulumunun zorunlu hale getirilmesi 

Enerji Sisteminin Enterkonnekte Bir Sisteme Bağlanması ve 
YE İhraç Eden Ülke Konumuna  Gelinmesi 
 
Y.İ.D modeliyle enterkonnekte sistem için Enerji 
Bakanlığı’nın çift yönlü ihaleye çıkması 
 
KIBTEK'in Özelleştirilmesi 
 
Yenilenebilir Enerji’nin Toplam Enerji İçerisindeki Payının 
%50 Oranında Artırılması 
 
Tarım, sanayi ve turizm sektöründeki işletmelerin YEK'ten 
sağladıkları avantaj ile yakıt maliyetlerinin %10-%15 
oranında düşürülmesi 
 
YE'de %100’lük kullanım oranının sağlanması 
 
Enerji Bakanlığı tarafından evlerde YE kullanımının zorunlu 
hale getirilmesi 

Enerji alanında destek mekanizmasının oluşturulması ve 
mevcut yasal engellerin kaldırılması 

Yenilenebilir Enerji Yasası Çıkarılarak Üreticilere Geri 
Ödeme Yapabilecek Mahsuplaşma Sisteminin Kurulması 
 
Enerji Bakanlığı, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından 
YE yasasında ve mevzuatta mahsuplaşma ile ilgili 
uygulamaların gerçekleştirilmesi 

Mağusa sanayi bölgesinin 5 yıl içerisinde pilot bölge 
seçilerek YE kullanımının teşvik edilmesi 

Alternatif enerji kaynağı için çıkarılan yasal düzenlemelerin 
iyileştirilmesi ve takibi 

Ekonomi, Sanayi ve Ticaret, Enerji, Tarım ve Maliye 
Bakanlıkları ile Ticaret Dairesi’nin koordinasyonu ve 
çalışmaları ile personelin YEK alanında bilgi ve tecrübesinin 
artırılması, denetçi ve teknik uzman yetiştirilmesi 

  

Yeşil ekonomi konusunda bilinçlendirme ile doğal 
kaynakların tahribatının minimize edilmesi  

Yenilenebilir enerjinin eğitim müfredatlarının içine dahil 
edilmesi 
 
Çevre platformları ile işbirliği yapılması 
 
İlgili bakanlıklar ve bankaların, özellikle televizyon 
aracılığıyla YEK alanında farkındalık çalışmaları yapması 
(Kamu spotu, teşvik programları tanıtımı vb.) 

  

İlgili Bakanlığın koordinasyonu ile YEK'i desteklemek için 
bankalardan özel çalışma talep edilmesi ve yenilenebilir 
enerji yatırımlarına öncelik sağlanması 

YEK ile ilgili en az 5 yerli ve yabancı banka ile kredi desteği 
konusunda protokol imzalanması ve kredilendirme 
sürecinin başlatılması 
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i Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirecek mekanizmaların 
oluşturulması ve işbirliğinin başlatılması 
 
Enerji ve su kaynaklarının etkin kullanılması için dünyada 
geliştirilen bilgi birikimlerinin ve sistemin uygulanmasının 
sağlanması 

Yenilenebilir enerji alanında Teknopark ve AR-GE 
merkezlerinin açılması 
 
Lefkoşa (YDÜ)-Mağusa(DAÜ)’da kuluçka merkezi 
kurulmasının Sanayi Odası, MEB ve üniversiteler tarafından 
gerçekleştirilmesi 
 
Teknopark yasası teşvik tedbirlerinin 6 ay içerisinde 
geliştirilmesi ve işletmelere cazip hale getirilmesi 
 
YE üretimi konusunda Üniversite - Sanayi işbirliğini 
destekleyecek, KOBİGEM vasıtası ile en az 5 projenin 
uygulamaya geçirilmesi 
 
KOBİGEM'in YE konusunda üniversite-sanayi iş birliğini 
destekleyecek projelere %100 hibe vermesi 
 
Üniversitelerin işletme ve mühendislik fakültelerinde (know 
how desteğini de kapsayan) YE programlarının üniversite-
sanayi ortak komitesi ve YÖDAK tarafından 1 yıl içerisinde 
açılması 
 
Üniversiteler ve Bakanlıkların çalışmalarına dayanarak 
üniversitelerle ilgili bakanlıkların iş birliği protokolü 
imzalaması(YEK) 

Üniversiteler bünyesinde en az 3 adet YE araştırma merkezi 
kurulması 
 
Üniversiteler, MEB ve KOBİGEM işbirliği ile DAÜ, UKÜ, 
YDÜ'de YE araştırma merkezi kurulması 
 
Teknoloji transferi sağlamak amacı ile YE konusunda etkin 
en az 5 araştırma kurumu İle ortak projelerin üretilmesi 

Bir OSB'nin pilot seçilerek yenilenebilir enerji 
uygulamasının yapılması 

 
Lefkoşa OSB'nin YE için özel sektöre, enerji Bakanlığı 
tarafından ihaleye çıkarılması 
 
Lefkoşa OSB İle Yenilenebilir Enerji Kullanarak Üretimin 
Yapılabileceği Bir Sistemin Hayata Geçirilmesi 
 
Yenilenebilir enerji konusunda yetkin bir Alman 
Üniversitesi’nin teknoloji bağlamında yatırım yapmasını 
sağlamak 

Enerji Bakanlığı tarafından Alayköy, Haspolat, Mağusa, 
İskele ve Çatalköy OSB’lerinde YE için özel sektöre ihaleye 
çıkılması 
 
YE ile desteklenen OSB sayısının 5'e çıkarılması 
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Turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu 
nitelikli elemanları saptamak için Ticaret Odası, Sanayi 
Odası, Esnaf ve Zaanatkarlar Odası verilerinin 
araştırılarak ara eleman ihtiyaç analizinin yapılması ve 
standartların belirlenmesi 
 
Meslek standartlarının AB standartlarına göre 
güncelleştirilmesi 
 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatının MEB 
tarafından hazırlanarak meclise sunulması ve 
yasallaşması  

3 ay içerisinde tüm odaların sektörel bazda ihtiyaç analizlerinin 
tamamlanması 

  

Sektörlerle yakın iş birliği kurularak meslek standartları ve 
mesleki yeterliliklerin sürekli izlenmesi ve güncellenmesini 
sağlayacak mesleki yeterlilik kurumunun 6 ay içerisinde 
kurulması  

  

Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun(MYK) kurulacağı yerin belirlenmesi 
ve görev alacak kişilerin istihdam edilmesi ve eğitilmesinin 6 ay 
içerisinde tamamlanması 
 
MEB tarafından, istihdam edilecek kişilerin sınava tabi tutulması 

  

MYK'da Belirlenen standartların pilot olarak seçilecek meslek 
dallarındaki müfredatlara 9 ay içerisinde uyarlanması 

  

MEB tarafından tüm meslek liselerinin kapasite raporunun 
hazırlanması 
 
KTEZO tarafından çıraklık okullarının kapasite raporunun 
hazırlanması 
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Meslek liseleri ve üniversitelerin ara eleman 
yetiştirmek için gerekli eğitim programlarının 
düzenlenerek altyapılarının sağlanması 
 
İlkokul, ortaokul ve lise müfredatlarına mesleki 
eğitimleri destekleyecek rehberlik hizmetleri eklenmesi 

Mevcut çıraklık ve meslek okullarının 1 yıl içerisinde daha etkin 
duruma getirilmesi 
 
 
Tarım, sanayi ve diğer teknik alanlarda ara eleman yetiştirmek 
üzere eğitim programlarının düzenlenmesi 
 
Öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi için MEB tarafından 
bilgilendirme toplantılarının yapılması 

4 yıl içerisinde MEB mesleki teknik liselerinin 
kapasitelerinin geliştirilmesine ve ihtiyaca yönelik 
bölümlerin oluşturulması 

Sektörün ihtiyaçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
öğretmenleri bilinçlendirmesi ve eğitmesi 

    

Uluslararası fonlar aracılığıyla mesleki eğitim 
merkezlerinin kurulması ve buralarda bu merkezlerde 
eğitimci olarak görev alacak kişilerin eğitilmesi 

Uluslararası fonlardan yararlanarak ara eleman ve ana eleman 
yetiştirmek üzere projelerin geliştirilmesi 

  

Toplumda ara eleman algısının geliştirilmesi için eğitim 
sisteminin düzenlenmesi 

Kupon-voucher sisteminin kurulması   

KOBİGEM öncülüğünde firmaların iş garantili 
sözleşmeleri ile birlikte teoride ve pratikte eğitimlerin 
düzenlenmesi 

2 yıl içerisinde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim sertifika 
programlarının oluşturulması 

Turizm sektörüne yabancı dil bilen, eğitimli, yıllık 100 
nitelikli personel yetiştirerek istihdam sağlanması 
 
Aşçılık, sıhhi tesisat, elektrik teknisyeni ve oto-mekanik 
alanlarında yılda toplam 200 kişi yetiştirilerek istihdam 
edilmesi 
 
Sanayi sektöründe çalışabilecek yılda 200 nitelikli 
personel yetiştirilip istihdam edilmesi 
 
Turizm, tarım ve sanayi sektörlerinin ara eleman 
ihtiyaçlarının en az % 75 düzeyinde karşılanması 

KOBİGEM koordinatörlüğünde ve finansmanı ile seçilen 
KOBİ'lere, üniversitelerden eğitim ve danışmanlık 
hizmeti sağlanması 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Esnaf ve Zanakatlar Odası 
desteği ile ara eleman geliştirilmesi programlarının 
oluşturulması 

Üniversiteler, Esnaf Odaları, MEB ortaklığında ara 
eleman geliştirici ve teknolojik düzeyin artmasını 
sağlayıcı sertifika programlarının düzenlenmesi 
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Eğitim sektörü ve özel sektör arasında işbirliğinin 
geliştirilerek staj ve kariyer imkanlarının sağlanması 

İşletmelerdeki stajyerlerin deneme sürelerindeki maliyetlerinin 
devlet tarafından desteklenmesi 

Yetiştirilmekte olan elemanların, firmalarda uygulamalı 
eğitim yapabilmelerinin sağlanması için firmalarda 
gerekli altyapılarının 3 yıl içerisinde sağlanması 

Üniversite öğrencileri ile KOBİ'lerin işbirliği içerisinde 
çalışmasını sağlayacak projeler geliştirilmesi (business 
field vb.) 
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Turizmi çeşitlendirmeyi sağlayacak ülkenin doğal, tarihi, 
kültürel yapısını gözetecek girişimcileri destekleyici ve 
yönlendirici kurumların oluşturulması 

Alternatif turizm biriminin 3 ay içerisinde oluşturulması 

İşbirliği modellerinin oluşturulması 

Pazar araştırması ve içteki potansiyel ve talebe göre turizmin tabana 
yayılmasına yönelik politikaların 3 ay içerisinde oluşturulması 

İlgili bakanlıktan uzmanların da olduğu konusunda tecrübeli sektör 
oyuncularından ekibin oluşturulması 
 
Bakanlığın hizmet alımının gerçekleştirilmesi 
 
Politikanın bakanlar kurulunda kabul edilmesi 
 
Yetkilendirilen birimin gerekli kaynak miktarının tespit etmesi 
 
Bakanlığın gerekli kaynağı ilgili yılın bütçesine ödenek olarak koyması 
 
1 yıl içerisinde hayata geçirilmesine yönelik aksiyonların alınması 

 

Alternatif turizm sektörünün öncelikli inanç ve kültür turizmi 
ile ilgili yerlerinin tam olarak belirlenip bunların turizm ürünü 
olarak pazarlanması 

  

İç turizmin aktifleştirilmesi için küçük işletmelerin 
desteklenmesi 

    

Yerel ürünleri üreten küçük üreticilerin kooperatifleşerek 
ürünleri üretmesi ve turizm sektörüne pazarlanmasının 
sağlanması 
 
İlgili bakanlıklar tarafından ihtiyaç analizi ve fizibilite 
çalışmasının yapılması 
 
İlgili bakanlıklar tarafından teknik ve kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi 
 
İlgili bakanlıklar tarafından altyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi 
 
İlgili bakanlıklar tarafından ihracata yönelik pazar 
araştırmasının yapılması 

Ürün geliştirmek ve tanıtımını yapmak için kaynak temininin 6 ay içerisinde 
gerçekleştirilmesi 
 
Mali yıl bütçe kanunlarında bu amaçla kaynak ( ödenek) ayrılması 

Bu ürünlerin kooperatifler aracılığıyla ihracı ve 
markalaşmasının sağlanması 

2 yıl içerisinde her sektör için en az 30 üretici olmak üzere en az 2 sektörde 
kooperatifleşmenin sağlanması 

Kooperatifler tarafından gerekli ürünlerde coğrafi tescil 
alınması için girişimlerin tamamlanması 

Ortalama kalış süresinin 5 geceye yükseltilmesi   

İnternet dahil bütün modern pazarlama yöntemlerinin kullanılması   

Alternatif turizme yönelik girişimcilik programlarının özel 
sektör tarafından oluşturulup desteklenmesi 

  
Alternatif turizme yönelik küçük ve butik konaklama turizm 
işletmelerine yönelik girişimcilik programlarının yapılması 
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Alternatif turizm sertifikalarının (Greenstar, Slowfood) 
alınabilmesi için teşvikler sağlanması, inanç turizmine yönelik 
özellikli çalışmaların yapılması 

Alternatif turizm sektörünün öncelikli inanç ve kültür turizmi ile ilgili 
yerlerinin tam olarak belirlenip bunların turizm ürünü olarak pazarlanması 
 
Turizm sektörünün GSYİH'ye katkısının 1 milyar TL' ye yükseltilmesi 
 
Alternatif turizmi ( inanç turizmi) kullanarak 1 milyon turist sayısına 
ulaşmak 
 
Ürün geliştirmek ve tanıtımını yapmak için kaynak temininin 6 ay içerisinde 
gerçekleştirilmesi, mali yıl bütçe kanunlarında bu amaçla kaynak (ödenek) 
ayrılması 
 
Doluluk oranını %48,80' den %60'a çıkarmak 
 
Ortalama kalış süresinin 5 geceye yükseltilmesi 
 
İnternet dahil bütün modern pazarlama yöntemlerinin kullanılması 

Turizm ve turizme bağlı işletmelerin marka haline gelmesi 
 
Orta Doğu ve Balkanlar’da önemli bir turizm merkezi haline 
gelmek 
 
1.5 milyon turist sayısına ulaşılması 
 
Otellerde % 70 doluluk oranına ulaşılması 
 
Ortalama kalış süresinin 5-7 geceye yükseltilmesi 
 
Turizm sektörünün GSYİH'ya katkısının 1,3 milyar TL' ye 
yükseltilmesi 

Turizmin tabana yayılması amacıyla alternatif turizm 
alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, hedef pazarlarda 
tanıtım yapabilmesi için kurum destek mekanizmasının 
süreklilik sağlayacak şekilde oluşturulması 
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Tarım ve turizm paydaşlarından oluşan izleme yönlendirme ve 
koordinasyon komitesinin kurulması 

    

Veri bankası oluşturulması ve mevcut durum analizi yapılması     

Mevcut teşvik sistemlerin tarım ve turizm entegrasyonunun 
geliştirilmesine yönelik düzenlenmesi 

    

Toplumda farkındalığın artırılması ve işletmelerin teşvik 
edilmesi için eğitim tanıtım ve bilgilendirme kampanyalarının 
düzenlenmesi 
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Yatak kapasitesinin 25 bine yükseltilmesi  Yatak kapasitesinin 30 bine yükseltilmesi 

Atıl ve inşaat halindeki turizm tesislerinin ekonomiye katılması   

Mevcut ekoturizm tesislerinin renove edilip yenilerinin kaliteden ödün 
vermeden sektöre dahil edilmesi 

  

Havaalanı ve deniz limanı girişinden başlayarak verilen hizmetlerin 
kalitesinin arttırılarak turist memnuniyetinin yükseltilmesi  

  

Kalifiye elemanların sektöre katılması   
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Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için aile ve 
eğitim aşamalarında ilgili araç ve müfredatın 
uygulanması 

KKTC’de bulunan ilkokulların %25’inin “Girişimci Okul” 
sertifikasına sahip olması 
 
KKTC’de bulunan ortaokulların %20’sinin “Girişimci Okul” 
sertifikasına sahip olması  
 
KKTC’de bulunan liselerin %20’sinin “Girişimci Okul” 
sertifikasına sahip olması 
 
 
Deneyim ve tecrübelerin arttırılması ile ilgili olarak 
öğrencilerin kamu veya özel sektörde stajyer olmasının 
zorunlu kılınması 

Tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin "Girişimci Okul" 
sertifikasına sahip olması 
 
Tüm liselerde müfredata "Girişimcilik Dersi" 
eklenmesi 

Girişimcilik kültürü ve kadın girişimcilerin 
geliştirilmesi için üniversiteler tarafından ilk-orta-
lise düzeyinde projeler yapılması 
 
İlköğretimden itibaren girişimciliğin eğitim 
sistemine dahil edilmesi 
 
MEB tarafından SEECEL, Güney Doğu Avrupa 
Girişimcilik Eğitim Merkezi gibi uluslararası 
örneklerin incelenmesi  
 
MEB tarafından “Girişimci Okul” sertifikası alacak 
okulların seçim kriterlerinin belirlenmesi  
 
MEB tarafından rehber dokümanlar hazırlanması 
ve modelin dokümante edilmesi 
 
MEB tarafından “Girişimci Okul” sertifikası alacak 
okulların belirlenmesi  
 
Girişimcilik eğitimi alacak olan öğretmenlerin 
belirlenmesi  
 
Eğitimlere yönelik kaynakların bütçelendirilmesi  
 
Okullarda verilecek girişimcilik eğitimlerine 
yönelik müfredatın belirlenmesi ve uygulanması 

Yüksek nitelikli girişimcilik eğitim programlarının 
uygulanması 

Girişimciliğe yönelik eğitimlerin başlatılması 
 
Önceden başarılı olmuş en az 5 KOBİ'nin tanıtım ve 
reklam ile sermayesi olan girişimcilere örnek olarak 
gösterilmesi 
 
Sektörel bazda uzman havuzu oluşturmak için Haziran 
Ayı'nın başına kadar YODAK üzerinden yurtiçi ve yurtdışı 
tüm dernekler ve organizasyonlarla temasa geçip anket 
çalışması ile eğitimli insan kaynağı CV havuzu oluşturmak 
 
1 yıl içerisinde YODAK aracılığı ile yurtiçi ve yurtdışı uzman 
havuzu oluşturmak 
 
1 yıl içerisinde bu havuzdan süt, yem, bilişim, sanayi ve 
benzeri alanlarda 3 uzman ve her sektörde 3'er firmaya 
yönelik pilot uygulamalar yaparak gelişimine katkı 
sağlamak 
 
 
1 yıl içerisinde, hizmet alan KOBİ'lerin %5'inin ihracata 
başlaması ve bu KOBİ'lerin %25'inin kadın girişimcilerden 
oluşması 
 
2 yıl içerisinde KOBİ'lerin, %25'i kadın girişimci olmak 
üzere, en az %5'inin uluslararası stratejik ortaklıklar 
başlatması 
 
2 yılda en az 7'si kadın girişimci olmak üzere en az 30 yeni 
girişimci işletme kurulması 

 
Girişimci sayısının %30 arttırılması 
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AB ve TC kaynaklı yurtdışı fonların ve yeni 
finansal araçların varlığından faydalanılması 

    

Yerel bankaların uluslararası finans ağına 
entegrasyonu 

    

Yerli işletmelerin Borsa İstanbul'da işlem 
görmesinin sağlanması 

    

Girişimcileri desteleyecek finansal destek 
fonları kurmak ve geliştirmek 

Bankalarda birikmiş sermayeyi etkin kullanmak için girişimci 
sermaye fonu yaratılması 

  

Girişimciliğe yönelik desteklerin ülkeye uygun 
pratik ve dünya taleplerine cevap verebilir 
yapıda dinamik olması 

    

Üniversitelerde veya teknolojinin 
yoğunlaşabileceği noktalarda teknokent benzeri 
yapılar kurularak vergi ve bunun gibi avantajlar 
ile teknoloji gelişiminin desteklenmesi 

Teknokentlerde görev alacak öğrencilere burs, öğretim 
görevlilerine mali destek planlamalarının yapılması 
 
Teknokent kurulumları için üniversiteler ve belirlenen 
finansal kuruluşlar tarafından proje maliyetlerinin tespiti ve 
finansman kaynaklarının belirlenmesi 
 
Yasa önerisinin Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili 
paydaşlar (KOBİGEM, Sanayi Odası, üniversiteler) ile 
görüşülerek 1 ay içerisinde meclise sunulması 
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Girişimciliği yürütecek özerk kurumun 
oluşturulması ve güçlü koordinasyon 
sağlanması 

    

Kuluçka merkezi, Patent Merkezi ve İş 
Geliştirme Merkezi gibi merkezlerin 
üniversiteler içinde kurulması 
 
KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite 
bünyesinde kuluçka/co-working space 
kurulmasının desteklenmesi 
 
İhtiyaç analizinin KOBİGEM koordinasyonunda 2 
ayda tamamlanması 
 
Diğer ülkelerdeki uygulamaların KOBİGEM 
tarafından incelenmesi 
 
İlgili bakanlıklar tarafından yasal mevzuatın 
oluşturulması 
 
Uzman değişim programlarının KOBİGEM 
tarafından koordine edilmesi 
 
KOBİGEM tarafından kuluçka merkezi 
destekleme kriterlerinin oluşturulması 
 
Kuluçka merkezleri kurulumuna yönelik Maliye 
Bakanlığı tarafından bütçe (Fon) oluşturulması 
 
KOBİGEM tarafından çağrıya çıkılması 
 
KOBİGEM tarafından değerlendirmelerin 
yapılması 
 
Sözleşmelerin imzalanması ve fon aktarımının 
gerçekleşmesi 
 
Programın izleme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi (Merkez hedeflerinin 
performansı) 

Koordinasyon kurulu oluşturulmasına yönelik bakanlar 
kurulu kararı alınması 
 
Başbakanlık bünyesinde ilgili bakanlıklardan oluşan 
girişimcilik koordinasyon kurulunun 1 ay içerisinde 
oluşturulması  
 
Başbakanlık bünyesinde kurulacak kurula 2 ay içerisinde 
gönüllüler ve STÖ'den kişilerin de katılması ve bu kurulun 
danışman olarak aksiyon alması  
 
İnşa edilecek teknokent yerlerinin hükümet ve üniversiteler 
tarafından 3 ay içerisinde belirlenmesi 
 
Teknokent inşaatlarının tamamlanması ve ekipmanların 
temininin üniversiteler tarafından gerçekleştirilmesi 
 
2 adet kuluçka merkezinin 2 yıl içerisinde kurulması  
 
3 adet patent merkezinin üniversiteler ve sanayi odası 
işbirliği ile 2 yıl içerisinde oluşturulması  
 
Sanayi odası bünyesinde, 1 yıl içerisinde, bir iş geliştirme 
merkezinin kurulması  
 
Kuluçka merkezlerinin 6 ay içerisinde %20'si mevcut 
KOBİ'lerden %25'i kadın girişimcilerden oluşmak üzere, 
hizmet vermeye başlaması 
 
Fikri mülkiyet hakları yasasının 1 yıl içerisinde çıkarılması 
 
Gazimağusa ve Lefkoşa' da 2 adet teknokent ve kuluçka 
merkezinin faaliyete geçirilmesi ve fiber optik, hızlı internet 
gibi altyapı işlemlerinin 6 ay içerisinde tamamlanması 
 
Yasal düzenlemelerin 3 ay içerisinde güncellenmesi 

Kuluçka merkezi sayısının 5'e çıkarılması 
 
5 yıl içerisinde tüm bölgelerde en az bir kuluçka 
merkezinin olması 
 
Patent merkezi sayısının üniversite sanayi 
işbirliği ile 5’e çıkarılması 
 
Teknoparkta 80 işletmenin kuluçka merkezine 
alınıp, 20 işletmenin piyasada aktif olarak 
faaliyet göstermesinin 3 yıl içerisinde sağlanması 
 
5. yıl sonunda bir teknoparkta yer alan 
işletmelerin ihracatı %30 artırmaya katkı 
sağlaması ( 40 mio dolar) 
 
5 yıl içerisinde, Kuluçka merkezlerinin 
bulunduğu her bölgede KOBİ'lerin ihracata 
başlaması 
 
Kuluçka merkezi bulunan her bölgede KOBİ'lerin 
uluslararası stratejik ortaklıklar başlatması 
 
Teknokentteki bu işletmelerde 150 kişilik 
istihdam sağlanması 
 
Kuluçka merkezleri pilot uygulamalarında 
gelişim gösteren sektörlerin kapasitelerini %30 
büyütmek 

Üniversitelerin sponsorluğunda KOBİGEM'in 
başkanlığında yerel firmaların katılımı ile 2 
günlük Bilişim ve Teknoloji Girişimciliği üzerine 
çalıştay gerçekleştirilmesi 
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Düzenli olarak GEM benzeri girişimcilik 
raporlarının oluşturulması 

  

KOBİGEM merkezlerinin yasal mevzuat 
kapsamında faaliyete geçmesi 
 
KOBİGEM tarafından izleme sistematiğinin 
kurulması 
 
KOBİGEM tarafından etki analizi yapılarak çıkan 
sonuca göre gerekli önlemlerin alınması ( 5 yılın 
sonunda) 
 
KOBİGEM tarafından yeni kriterlerin 
oluşturulması ve bu kriterlerle çağrıya çıkılması 
 
Yeni kriterlerle çağrının gerçekleştirilmesi 
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 Öğretim görevlilerinin sanayi projelerinde yer 

alabilmesi için teşvik verilmesi 
    

Üniversitelerdeki ilgili bölümlerin (Endüstri müh. 
Uluslararası Tic. vb.) müfredat dahilinde 
değişiklik sunarak en az bir akademik dönem 
firmalarda görev yapma zorunluluğu getirilmesi 
(örneğin Gaziantep Üni.) 

    

Teknoparklarda şirket kurulumunun 
kolaylaştırılması 

    

Kuluçka merkezlerinin kurulması     

Üst düzey teknoloji getirebilecek yabancı 
sermayeli şirketlerin kuruluşunun 
kolaylaştırılması ve sıkı denetiminin sağlanması 
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Akredite bir kuruluştan sertifika alacak olan KOBİ'lere 
yönelik destek modelinin ve teşviklerin, Ekonomi, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı ile KOBİGEM tarafından oluşturulması 

Tarım, sanayi veya enerji sektörlerinde 2 tane 
uluslararası marka yaratılması 

 

Toplumu bilinçlendirmek üzere ilgili bakanlıklar tarafından 
kamu spotu hazırlanması ve farkındalığın artırılması 
 
Sanayi/ Ticaret/ Esnaf odaları vasıtasıyla üreticilerin helal 
sertifika hakkında bilgilendirilmesi 

 

  
İhracat yapılacak ürünlerin, dünya standartlarında 
akreditasyonlara sahip olabilmesi için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması 

Et ve süt sektörlerindeki gıda imalatçılarının 
hepsinin helal sertifika edinmesi 

  
Et ve süt sektörlerinde bulunan gıda imalatçılarının 
%50'sinin, 1 yıl içinde helal sertifikası edinmesi  

  

  
Et ve süt sektörlerinde gıda imalatçılarının %75'inin, 2 yıl 
içerisinde helal sertifika edinmesi 

  



 

88 
 

 

STRATEJİ TAKTİKLER GÖREVLER 2 YILLIK HEDEFLER 5 YILLIK HEDEFLER 

6
. U

LU
SL

A
R

A
R

A
SI

 A
LA

N
D

A
 Y

Ü
K

SE
K

 R
EK

A
B

ET
 G

Ü
C

Ü
N

E 
SA

H
İP

 O
LM

A
K

 

6
.1

. E
ği

ti
m

 d
ü

ze
yi

n
in

 y
ü

ks
ek

liğ
i, 

İn
gi

liz
ce

 
b

ilg
is

i, 
ik

in
ci

 p
as

ap
o

rt
 im

ka
n

ın
a 

d
ay

an
ar

ak
 K

O
B

İ'l
er

in
 v

e 
ge

n
el

 o
la

ra
k 

ü
lk

en
in

 u
lu

sl
ar

ar
as

ı a
çı

lım
ın

ı s
ağ

la
m

ak
 

KOBİGEM tarafından "KOBİ'lerin 
uluslararasılaştırılması" programının 
başlatılması. (Pazar araştırma desteği, fuar 
desteği vb.) 
 
Mevcut dış temsilciliklerinin ve TC 
temsilciliklerinin etkin kullanımı 
 
Öncelikli pazarlarda nitelikli ticari ateşe 
görevlendirilmesi 
 
Ticari ataşeliklerle birlikte ilgili Bakanlıklar 
tarafından lobi tanıtım programlarının 
oluşturulması 

Çift kimliğin ticari yararları konusunda farkındalığın 
yaratılması 
 
 
Sivil Toplum Örgütleri tarafından çift kimlik kullanımı 
konusunda yılda en az 15 eğitim/seminer düzenlenmesi 

Çift kimlik kullanımı ile Avrupa NGO'lara üyelik 
ve etkin katılımın gerçekleştirilmesi 
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Doğrudan ticaret engelini aşmak amacıyla 
bireysel ve kümelenen iştirakleri Avrupa veya 
öncelikli bölgelerde destekleyecek kurumsal 
yapıların oluşturulması 
 
KOBİ'lerle eğitim kurumlarının işbirliğinin 
geliştirilmesi, toplumda farkındalığın artırılması 
ve işletmelerin teşvik edilmesi için eğitim tanıtım 
ve bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi 
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Hukuksal güven arttırıcı önlemlerin altyapısının 
oluşturulması (KOBİGEM- Barolar Birliği) 

    

Tedarik zincirinin geliştirilmesi     

Girdi maliyetlerinin azaltılması     

Kümelenmenin geliştirilmesi 
 
Doğrudan ticaret engelini aşmak amacıyla 
bireysel ve kümelenen iştirakleri Avrupa veya 
öncelikli bölgelerde destekleyecek kurumsal 
yapıların oluşturulması 

Hasat öncesi ürünler (ülkede üretilen ürünler; patates, 
narenciye vb.) ile ilgili 5 adet kooperatifin kurulması; var 
olanların desteklenmesi ve ihracat yapabilmelerine yönelik 
destek programlarının oluşturulması, KOBİGEM ve ilgili 
bakanlıklar tarafından teknik destek verilmesi  
 
İhracat yapılacak ürünlerin, dünya standartlarında 
akreditasyonlara sahip olabilmesi için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması 

  

Toplam kalite yönetiminin uygulanması     

AB kimliği taşımanın gücünü kullanarak niş 
ürünlerin pazarlanması amacı ile TURQUALITY 
vb. alanlarda markalaşmaya gidilmesi 

Ekonomi Bakanlığı tarafından niş ürünlerin var olan 
kapasitesinin 1 yıl içerisinde tespit edilmesi 

  

Yurtdışı temsilcilikler aracılığıyla pazar araştırmalarının 
yapılması 

  

Dışişleri Bakanlığı tarafından öncelikli ülkelerle (en az 10) 
tespit edilen niş ürünlere yönelik pazar araştırması yapılması 

 

Markalaşma konusunda ülkede farkındalık yaratılması 
 
Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından markalaşma 
konusunda kamu spotu hazırlanması ve çeşitli eğitim, 
seminer, sempozyum ve ödüller verilmesi 

Tarım, sanayi veya enerji sektörlerinde 2 tane 
uluslararası marka yaratılması 

KOBİGEM'in Turquality gibi yeni bir KKTC Turquality 
yapısının kurulması 
 
KKTC Turquality'nin yasallaşması 

Yılda en az 20 uluslararası fuara KKTC Turquality 
markası ile katılım sağlanması 
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H. EKLER - UYGULAMA ÇIKTILARI 
1. GZFT’DEN STRATEJİK AÇILIMLAR 
 

Masa No: 1 

Güçlü Yan No: 30 Zayıf No: 18 

Stratejik Açılım 

Yenilenebilir enerji kullanımının arttırmak ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerini azaltmak 

Görevler 

Ulusal enerji stratejisi ve eylem planı oluşturulması (Tarım, Doğal Kay., Gıda Bkn.) 

Yenilenebilir enerji alanında yasal düzenlemelerin yapılması 

Sanayide yenilenebilir enerji kullanımının teşviki ile ilgili yasal engellerin kaldırılması 

Bir OSB'nin pilot seçilerek yenilenebilir enerji uygulamasının yapılması 

 

Masa No: 1 

Güçlü Yan No: 8 ve 28 Zayıf Yan No: 1, 2, 6, 13, 14, 24, 36 

Stratejik Açılım 

Üniversite potansiyeli kullanılarak KOBİ, girişimcilik ve ara eleman ihtiyacının çözümüne ve 
teknoloji düzeyinin artmasına katkı sağlamak 

Görevler 

KOBİGEM koordinatörlüğünde ve finansmanı ile seçili KOBİ'lere üniversitelerden eğitim ve 
danışmanlık hizmeti 

KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite bünyesinde kuluçka/co-working space kurulmasının 
desteklenmesi  

Orta vadede kupon-voucher sisteminin kurulması 

KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite ve oryantasyonların gerçekleştirilmesi  

Üniversite öğrencileri ile KOBİ'lerin işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak projeler 
geliştirilmesi (business field vb.) 

Üniversiteler, Esnaf Odaları, MEB ortaklığında ara eleman geliştirici ve teknolojik düzeyin 
artmasını sağlayıcı sertifika programlarının düzenlenmesi 

Girişimcilik kültürü ve kadın girişimcilerin geliştirilmesi için üniversiteler tarafından ilk-orta-lise 
düzeyinde projeler yapılması 
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Masa No: 1 

Güçlü Yan No: 4, 21, 22, 27 Zayıf Yan No: 28, 31, 33, 37 

Stratejik Açılım 

Eğitim düzeyinin yüksekliği, İngilizce bilgisi, ikinci pasaport imkanına dayanarak KOBİ'lerin ve 
genel olarak ülkenin uluslararası açılımını sağlamak 

Görevler 

KOBİGEM tarafından "KOBİ'lerin uluslararasılaştırılması" programının başlatılması. (Pazar 
araştırma desteği, fuar desteği vb.) 

Turquality benzeri bir çalışma yapılması 

Ticari ataşeliklerle birlikte ilgili Bakanlıklar tarafından lobi tanıtım programlarının oluşturulması  

Helal sertifika sürecinin hızlandırılması 

 

 

Masa No: 2 

Güçlü Yan No: 2 ve 30 Fırsat No: 19 

Stratejik Açılım 

Düşük fonlama maliyeti ile teşvik kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerinin desteklenmesi 
ile enerji maliyetlerini düşürmek 

Görevler 

Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi amacı ile kapasitenin arttırılmasına yönelik altyapı 
oluşturulması ve yasal mevzuatın tamamlanması 

YEK'e yönelik uygun teşvik programlarının ilgili Bakanlık ve kurumlar tarafından düzenlenip 
uygulanması 

İlgili Bakanlığın koordinasyonu ile YEK'İ desteklemek için bankalardan özel çalışma talep 
edilmesi 

Sektörün düzgün bir şekilde oluşturulması, denetlenmesi ve teşvik edilmesi amacı ile 
yenilenebilir enerjinin eğitim müfredatlarının içine dahil edilmesi 
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Masa No: 2 

Güçlü Yan No: 8 ve 28 Fırsat No: 15 

Stratejik Açılım 

Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gücümüz ile KKTC’yi geliştirmek ve bu sayede 
ambargoları aşmak 

Görevler 

Üniversitelerde veya teknolojinin yoğunlaşabileceği noktalarda teknokent benzeri yapılar 
kurularak vergi ve bunun gibi avantajlar ile teknoloji gelişiminin desteklenmesi 

Kuluçka merkezlerinin oluşturulması 

Akademisyenlerin teknoloji gelişimini desteklemesi ve bizzat akademisyenlerin yapması 

 

 

Masa No: 2 

Güçlü Yan No: 16 Fırsat No: 6 

Stratejik Açılım 

Dünyada artan alternatif turizm taleplerine karşın KKTC'de var olan potansiyeli değerlendirmek 

Görevler 

Turizm bakanlığının katkıları ile KKTC'nin dünya vizyonunda etkin bir şekilde tanıtımının 
artırılması  

5 yıldız altı küçük ve butik otelciliğin desteklenmesi 

Köylerde ve kasabalarda yerel halkın desteği ile pansiyonculuğun geliştirilmesi 

Alternatif turizme yönelik girişimcilik programlarımın özel sektör tarafından oluşturulup 
desteklenmesi 
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Masa No: 3 

Güçlü Yan No: 21 ve 6 Tehdit No: 13 

Stratejik Açılım 

Doğrudan ticaret engelini aşmak maksadı ile ikinci pasaport/kimlik kullanımını geliştirmek 

Görevler 

Öncelikli pazarlarda nitelikli ticari ateşe görevlendirilmesi 

Mevcut dış temsilciliklerinin ve TC temsilciliklerinin etkin kullanımı 

İkinci kimliğin kullanılması ile ilgili olarak ilgili taraflarla toplantılar düzenlenmesi 

AB kimliği taşımanın gücünü kullanarak niş ürünlerin pazarlanması amacı ile TURQUALITY vb. 
markalaşmaya gidilmesi 

AB kimliği kullanılarak Avrupa'daki NGO'larla işbirliğinin geliştirilmesi ve üyeliklerin yapılması  

Doğrudan ticaret engelini aşmak amacıyla bireysel ve kümelenen iştirakleri Avrupa veya 
öncelikli bölgelerde destekleyecek kurumsal yapıların oluşturulması 

 

Masa No: 3 

Güçlü Yan No: 1, 2, 3, 4, 8, 23, 28 Tehdit No: 20 ve 3 

Stratejik Açılım 

Nitelikli ara eleman sayısını arttırmak ve girişimcinin geliştirilmesine yönelik finansal ve 
eğitimsel adımları çoğaltmak amacı ile girişimcilik eğitimini ilköğretimden itibaren koordineli 
olarak yürütmek ve bu konularda üniversitelerden destek alarak girişimcilerin finansal destek 

mekanizmalarının geliştirilmesini sağlamak 

Görevler 

İlköğretimden itibaren girişimciliğin eğitim sistemine dahil edilmesi 

Kuluçka merkezi, Patent Merkezi ve İş Geliştirme Merkezi gibi merkezlerin üniversiteler içinde 
kurulması 

Bankalarda birikmiş sermayeyi etkin kullanmak için girişimci sermaye fonu yaratılması 

Yerli işletmelerin Borsa İstanbul'da işlem görmesinin sağlanması 

Yerel Bankaların uluslararası finans ağına entegrasyonu 

Mesleki eğitim veren kurumların niteliğinin arttırılması 
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Deneyim ve tecrübelerin arttırılması ile ilgili olarak öğrencilerin kamu veya özel sektörde stajyer 
olmasının zorunlu kılınması 

Düzenli olarak GEM benzeri girişimcilik raporlarının oluşturulması 

 

 

Masa No: 3 

Güçlü Yan No: 8, 9, 20, 30 Tehdit No: 1 

Stratejik Açılım 

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacı ile iklim şartlarının uygunluğunu kullanarak, 
yenilenebilir enerji kaynakları için teknolojik araştırmalara ve üniversite sanayi yatırımlarına 

odaklanmak 

Görevler 

Üniversite- sanayi işbirliği geliştirecek mekanizmaların oluşturulması 

Yenilenebilir enerji konusunda yetkin bir Alman Üniversitesi'nde teknoloji bağlamında yatırım 
yapmasını sağlamak 

Avrasya enterkonnekte sistemine KKTC'nin bağlanması 

İnşaatlarda bina enerji verimliliği arttırılması konusunda düzenlemeler yapılması 

Çevre platformları ile işbirliği yapılması 

Yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik sağlanması 

Teknopark ve AR-GE merkezlerinin açılması 

Üniversite-Sanayi işbirliğinin başlatılması 
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Masa No: 4 

Zayıf Yan No: 13 Fırsat No: 1, 16 

Stratejik Açılım 

Yurtiçi ve yurtdışı var olan eğitimli insan kaynağına bağlı olarak teknogirişimi geliştirmek 

Görevler 

Uzman havuzu oluşturmak için Haziran Ayı'nın başına kadar YÖDAK üzerinden yurtiçi ve yurtdışı 
tüm dernekler ve organizasyonlarla temasa geçip anket çalışması ile CV havuzu oluşturmak 

Üniversitelerin sponsorluğunda KOBİGEM'in başkanlığında yerel firmaların katılımı ile Haziran 
Ayı içerisinde 2 günlük Bilişim ve Teknoloji Girişimciliği üzerine çalıştay organize edilmesi  

 

 

Masa No: 4 

Zayıf Yan No: 6 Fırsat No: 14 

Stratejik Açılım 

İşbirliği yetersizliğinin giderilmesi için KOBİ'lerin KOBİGEM, üniversiteler, STK üçgeninde 
geliştirilmesi ve eğitilmesini sağlamak 

Görevler 

Hukuksal güven arttırıcı önlemlerin altyapısının oluşturulması (KOBİGEM- Barolar Birliği) 

KOBİ'lerin ihtiyaç halinde üniversitelerin bilgisine başvurmasının önünün açılması için 
KOBİGEM'in bünyesinde bir alt organ oluşturulması 

 

 

Masa No: 4 

Zayıf Yan No: 36 Fırsat No: 13 

Stratejik Açılım 

KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası finansmana erişimini kolaylaştırmak 

Görevler 

Bankaların bu konuda daha esnek davranması 
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Masa No: 4 

Zayıf Yan No: 1 Fırsat No: 7 

Stratejik Açılım 

KKTC'de teknik ara eleman açığını kapatmak ve geliştirmek 

Görevler 

Milli eğitim bakanlığının Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına desteği ile ara eleman geliştirilmesi 
programlarının oluşturulması 

KOBİGEM öncülüğünde Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası verilerinin 
araştırılarak ara eleman ihtiyaç analizi yapılıp firmaların iş garantili sözleşmeleri ile birlikte 

teoride ve pratikte eğitimlerin düzenlenmesi 

 

 

Masa No: 5 

Zayıf Yan No: 9 Tehdit No:  

Stratejik Açılım 

KOBİ'lerin katma değeri yüksek, uluslararası standartlara haiz markalar oluşturulabileceği 
işbirliklerinin yerine getirilerek, proje ve programlar geliştirmek 

Görevler 

KOBİ'lerle eğitim kurumlarının işbirliğinin geliştirilmesi 

Tedarik zincirinin geliştirilmesi 

Girdi maliyetlerinin azaltılması 

Kümelenmenin geliştirilmesi 

Toplam kalite yönetiminin uygulanması 
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Masa No: 5 

Zayıf Yan No: 1 Tehdit No: 20 

Stratejik Açılım 

Ekonominin öncü sektörlerine yönelik nitelikli ara eleman yetiştirilmesi için eğitim kurumları ile 
turizm, sanayi ve tarım sektörleri arasındaki işbirliğini kurmak 

Görevler 

Turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları saptamak için analiz 
yapılması 

Toplumda ara eleman algısının geliştirilmesi için eğitim sisteminin düzenlenmesi 

Eğitim sektörü ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilerek staj ve kariyer imkânlarının 
sağlanması 

Meslek liseleri ve üniversitelerin ara eleman yetiştirmek için gerekli eğitim programlarının 
düzenlenerek altyapılarının sağlanması 

 

 

Masa No: 5 

Zayıf Yan No: 10, 19 Tehdit No: 18 

Stratejik Açılım 

Tarım ve turizm entegrasyonun geliştirilerek sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlamak 

Görevler 

Tarım ve turizm paydaşlarından oluşan izleme yönlendirme ve koordinasyon komitesinin 
kurulması 

Veri bankası oluşturulması ve mevcut durum analizi yapılması 

Mevcut teşvik sistemlerin tarım ve turizm entegrasyonunun geliştirilmesine yönelik 
düzenlenmesi 

Toplumda farkındalığın artırılması ve işletmelerin teşvik edilmesi için eğitim tanıtım ve 
bilgilendirme kampanyalarının düzenlenmesi 
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Masa No: 6 

Fırsat No: 7, 13, 16, 22, 23, 24 Tehdit No: 3, 12, 13, 24  

Stratejik Açılım 

Girişimciliğin sayısı ve niteliğinin yükseltilmesi amacıyla sosyal ve ekonomik risk alınmasına 
yönelik gerekli politika ve uygulamaları geliştirmek 

Görevler 

Girişimciliği yürütecek özerk kurumun oluşturulması ve güçlü koordinasyon sağlanması 

Mevcut durum analizi ile SWOT yapılarak sonuç odaklı politika geliştirilmesi 

Önceden başarılı olmuş en az 5 KOBİ'nin tanıtım ve reklam ile sermayesi olan girişimcilere örnek 
olarak gösterilmesi 

Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için aile ve eğitim aşamalarında ilgili araç ve müfredatın 
uygulanması 

Girişimciliğe yönelik desteklerin ülkeye uygun pratik ve dünya taleplerine cevap verebilir yapıda 
dinamik olması 

 

 

Masa No: 6 

Fırsat No: 2, 5, 18, 19 Tehdit No: 1, 17, 22  

Stratejik Açılım 

Enerji ve su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile alternatif enerji kaynaklarına ulaşımı 
sağlamak 

Görevler 

Enerji verimliliği farkındalığının ve destek mekanizmasının oluşturulması 

Alternatif enerji kaynağı için çıkarılan yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi 

Enerji ve su kaynaklarının etkin kullanılması için dünyada geliştirilen bilgi birikimlerinin ve 
sistemin uygulanmasının sağlanması 

Yeşil ekonomi konusunda bilinçlendirme ve yasal düzenleme aracılığı ile doğal kaynakların 
tahribatının minimize edilmesi 
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Masa No: 6 

Fırsat No: 6, 9, 22 Tehdit No: 18 

Stratejik Açılım 

Dünyada alternatif turizme olan talebin artışını ve KKTC'deki eko turizm gibi alternatif turizm 
potansiyelinin varlığını kullanarak, turizmin tabana yayılmasını ve karlılığın arttırılmasını 

sağlamak 

Görevler 

Turizm örgütünün oluşturularak süreklilik arz eden uygulanabilir politikaların oluşturulması 

Turizmi çeşitlendirmeyi sağlayacak ülkenin doğal, tarihi, kültürel yapısını gözetecek girişimcileri 
destekleyici ve yönlendirici kurumların oluşturulması 

Turizmin tabana yayılması amacıyla alternatif turizm alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, 
hedef pazarlarda tanıtımın yapabilmesi için kurum destek mekanizmasının süreklilik sağlayacak 

şekilde oluşturulması 

Turizmin geliştirdiği diğer sektörlerdeki KOBİ'lerin iş potansiyelinin ülkede geliştirilmesi 

 

 

Masa No: 7 

Zayıf Yan No: 2 Fırsat No: 1 

Stratejik Açılım 

Sektörün ihtiyaçlarına göre meslek standartlarını dinamik bir şekilde belirlemek ve bu 
standartlar doğrultusunda kişilerin mesleki eğitim almasını özendirmek ve teşvik etmek  

Görevler 

Sektörün ihtiyaçlarına göre Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri bilinçlendirmesi ve eğitmesi  

İlkokul, ortaokul ve lise müfredatlarına mesleki eğitimleri destekleyecek rehberlik hizmetleri 
eklenmesi 

Meslek standartlarının AB standartlarına göre güncelleştirilmesi 

İşletmelerdeki stajyerlerin deneme sürelerindeki maliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi  
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Masa No: 7 

Zayıf Yan No: 10, 13, 14 Fırsat No: 1, 12, 13, 18 

Stratejik Açılım 

Teknogirişim ekosisteminin ve teknoparkların rollerinin etkinleştirilerek, AB ve TC kaynaklı 
yurtdışı fonların ve yeni finansal araçların varlığından faydalanarak ve üniversitelerin know-

how’ını kullanarak, tarım sektöründe verimli tarım teknolojisini geliştirmek  

Görevler 

Öğretim görevlerinin sanayi projelerinde yer alabilmesi için teşvik verilmesi 

Üniversitelerdeki ilgili bölümlerin (Endüstri müh. Uluslararası Tic. vb.) müfredat dahilinde 
değişiklik sunarak en az bir akademik dönem firmalarda görev yapma zorunluluğu getirilmesi 

(örneğin Gaziantep Üni.) 

Teknoparklarda şirket kurulumunun kolaylaştırılması 

Kuluçka merkezlerinin kurulması 

Üst düzey teknoloji getirebilecek yabancı sermayeleri şirketlerin kuruluşunun kolaylaştırılması 
ve sıkı denetiminin sağlanması 

 

Masa No: 7 

Zayıf Yan No: 19, 20, 21 Fırsat No: 6, 8 

Stratejik Açılım 

Turizmin stratejik öneminin henüz kavranmamış olması ve turistlere yönelik servislerin yeterli 
olmaması, ayrıca turizme yönelik pazarlama çalışmasının gerçekleştirilememesi zayıf yanlarının, 
KKTC'de çözüme yönelik yeni yaklaşımların gelişiyor olması, dünyada alternatif turizme yönelik 

talebin artması ve su taşıma projesinin tamamlanması güçlü yanlarıyla elimine edilerek Orta 
Doğu ve Balkanlar’da önemli bir turizm merkezi haline gelmek 

Görevler 

Alternatif turizm sertifikalarının (Greenstar, Slowfood) alınabilmesi için teşvikler sağlanması, 
inanç turizmine yönelik özellikli çalışmaların yapılması 

Toplu taşımacılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

Turizm alanında yeni pazarlama metotları geliştirilmesi (internet vb.) 

Yerel ürünleri üreten küçük üreticilerin kooperatifleşerek ürünleri üretmesi ve turizm sektörüne 
pazarlanmasının sağlanması 

İç turizmin aktifleştirilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi 
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2. EYLEM PLANI 
 

Masa No: 1 

Görev No: 11 

Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için aile ve eğitim aşamalarında ilgili araç ve müfredatın uygulanması, 
İlköğretimden itibaren girişimciliğin eğitim sistemine dahil edilmesi, Girişimcilik kültürü ve kadın girişimcilerin 

geliştirilmesi için üniversiteler tarafından ilk-orta-lise düzeyinde projeler yapılması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon 

Uluslararası uygulamaların İncelenmesi 
(Örnek: SEECEL) (Güney Doğu Avrupa Giriş. Eğ. 

Mrk.) 

MEB Revize modelin uygulanması 

Okul Seçim Kriterleri Belirlemesi 

Rehber dokümanlar Hazırlanması, modelin 
dokümante edilmesi 

Okulların belirlenmesi 

Öğretmen eğitimi 

Uygulama 

İzleme 

Revizyon 
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Masa No: 1 

Görev No: 32 

KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite bünyesinde kuluçka/co-working space kurulmasının desteklenmesi  

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon 

KOBİGEM tarafından kuluçka merkezi 
destekleme kriterlerinin oluşturulması 

KOBİGEM 
Yeni kriterlerle çağrıya çıkılması 

Bütçe (Fon) bulunması Maliye bakanlığı 

Çağrıya çıkılması - 
Değerlendirme ve sözleşme 

Değerlendirme yapılması - 

Sözleşme ve fon aktarımı - 

Fon Aktarımı İzlenmesi (Merkez hedeflerinin performansı) - 

Düzenlenmesi ve kriterler Revizyonu - 

 

 

Masa No: 1 

Görev No: 49 

Helal sertifika sürecinin hızlandırılması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Toplumu bilinçlendirmek üzere kamu spotu 
hazırlanması ve farkındalığın arttırılması 

- 

Sanayi/ Ticaret/ Esnaf odaları vasıtasıyla üreticilerin 
bilgilendirilmesi 

- 

Akredite bir kuruluştan sertifika alacak olan KOBİ'lere 
yönelik destek modelinin oluşturulması (teşviklerin 

belirlenmesi) 
Sanayi Dairesi 
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Masa No: 2 

Görev No: 2 

Enerji alanında destek mekanizmasının oluşturulması, uygun teşvik programlarının ilgili bakanlık ve kurumlar 
tarafından düzenlenip uygulanması, ilgili bakanlığın koordinasyonu ile YEK'i desteklemek için bankalardan özel 

çalışma talep edilmesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik sağlanması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Personelin bilgi ve tecrübesinin artırılması, denetçi ve 
teknik uzman yetiştirmesi(YEK alanında) 

Ekonomi-Sanayi- Enerji-Tarım ve Maliye Bakanlığı 

Pilot OSB'nin alt yapısının tamamlanması(YEK 
alanında) 

Ekonomi ve Sanayi ile ilgili bakanlıklar 

Üniversitelerle ilgili bakanlıkların iş birliği protokolü 
imzalaması(YEK) 

Üniversitelerle ilgili bakanlık 

YEK alanında farkındalık çalışmalarının yapılması 
(Kamu spotu, teşvik programları tanıtımı vb.) 

İlgili bakanlık, bankalar, TV 

 

Masa No: 2 

Görev No: 28 

Meslek liseleri ve üniversitelerin ara eleman yetiştirmek için gerekli eğitim programlarının düzenlenerek 
altyapılarının sağlanması, KOBİGEM öncülüğünde firmaların iş garantili sözleşmeleri ile birlikte teoride ve 

pratikte eğitimlerin düzenlenmesi 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Tarım, Sanayi ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek 
üzere eğitim programlarının düzenlenmesi 

KTEZO, Eğitim, Turizm, Tarım ve Sanayi'den sorumlu 
bakanlıklar 

Uluslararası fonlardan yararlanarak ara eleman ve ana 
eleman yetiştirmek üzere projelerin geliştirilmesi 

İlgili bakanlıklar, AB destek ofisi 
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Masa No: 2 

Görev No: 47 

Doğrudan ticaret engelini aşmak amacıyla bireysel ve kümelenen iştirakleri Avrupa veya öncelikli bölgelerde 
destekleyecek kurumsal yapıların oluşturulması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Hasat öncesi ürünlere ve kooperatiflerin kurulmasına 
yönelik teknik destek verilmesi 

Tarım ile ilgili bakanlık, KOBİGEM 

 

Masa No: 3 

Görev No: 1 

Yenilenebilir enerji alanında kapasitenin arttırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılması, sanayide 
yenilenebilir enerji kullanımının teşviki ile ilgili yasal engellerin kaldırılması ve alternatif enerji kaynağı için 

çıkarılan yasal düzenlemelerin iyileştirilmesi 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Enerji dairesinin yasasının 
çıkarılması 

Enerji Bakanlığı 

Alayköy, Haspolat, Mağusa, 
İskele ve Çatalköy OSB'lerde 
yenilenebilir enerji ile özel 
sektöre ihaleye çıkılması 

Enerji Bakanlığı 

Yenilenebilir enerji yasasında ve 
mevzuatta mahsuplaşma ile ilgili 

uygulamaların yapılması 

Enerji ve Maliye 
Bakanlığı 

Evlerde yenilenebilir enerji 
kullanımının zorunlu hale 

getirilmesi 
Enerji Bakanlığı 

Lefkoşa OSB'nin yenilenebilir 
enerji için özel sektöre ihaleye 

çıkarılması  
Enerji Bakanlığı 

Y.İ.D modeliyle enterkonekte 
sistem için çift yönlü ihaleye 

çıkılması 
Enerji Bakanlığı 

İş yerlerinde YE kurulumunun 
zorunlu hale getirilmesi 

Enerji Bakanlığı 
DAÜ, UKÜ, YDÜ 'de yenilenebilir 

enerji araştırma merkezi 
kurulması 

Üniversiteler, 
KOBİGEM, MEB 

KOBİGEM yenilenebilir enerji 
konusunda üniversite-sanayi iş 

birliğini destekleyecek projelere 
%100 hibe vermesi 

KOBİGEM 
KIBTEK özelleştirme ihalesinin 

yapılması 
Enerji Bakanlığı 

Lefkoşa (YDÜ)- Mağusa(DAÜD) 
kuluçka merkezi kurulacak 

(üniversite-sanayi iş birliği ile)  

Üniversite, Enerji 
Bakanlığı, MEB, 

Sanayi Odası 

UKÜ-LAÜ-GAÜ bünyesinde 
kuluçka merkezi kurulması 

Üniversiteler, Enerji 
Bakanlığı 
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Masa No: 3 

Görev No: 12 

Kuluçka merkezi, Patent Merkezi ve İş Geliştirme Merkezi gibi merkezlerin üniversiteler içinde kurulması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Lefkoşa(UKÜ)- Girne(GAÜD) ve 
sanayi odası patent merkezi 

kurulacak 

Üniversite, Enerji 
Bakanlığı, MEB, 

Sanayi Odası DAÜ ve LAÜ'ye patent merkezi 
açılması 

Enerji Bakanlığı 

Fikri Mülkiyet Hakları yasasının 
çıkarılması 

Enerji Bakanlığı 

 

Masa No: 3 

Görev No: 45 

AB kimliği taşımanın gücünü kullanarak niş ürünlerin pazarlanması amacı ile TURQUALITY vb. markalaşmaya 
gidilmesi 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Ekonomi bakanlığı tarafından 
niş ürün ve kapasite tespitinin 

yapılması 
Ekonomi Bakanlığı 

Uluslararası en az 20 fuara 
KKTC Turquality markasıyla 

katılım 

Ekonomi Bakanlığı, 
Sanayi Odası Öncelikli ülkelerle (en az 10) 

tespit edilen niş ürünlere 
yönelik pazar araştırması 

yapılması 

Dışişleri Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, 

TC Elçiliği 

Markalaşma konusunda kamu 
spotu yapılması ve çeşitli 

eğitim, seminer, 
sempozyumlar, ödüller 

verilmesi 

Ekonomi Bakanlığı Çift kimlik kullanımı ile 
Avrupa’da en az 50 NGO'ya 

üyelik ve etkin katılım 

Dışişleri Bakanlığı, 
STÖ 

KKTC Turquality'nin 
yasallaşması 

- 

Sivil Toplum örgütleri çift 
kimlik kullanımı konusunda 

yılda en az 15 eğitim/seminer 
düzenlenmesi 

STÖ 

Tarımsal sanayide hellim ve 
enerjide yenilenebilir enerji 

konusunda uluslararası 2 
marka yaratılması 

Ekonomi Bakanlığı 
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Masa No: 4 

Görev No: 22 ve 24 

Uzman havuzu oluşturmak için Haziran Ayı'nın başına kadar YODAK üzerinden yurtiçi ve yurtdışı tüm dernekler 
ve organizasyonlarla temasa geçip anket çalışması ile eğitimli insan kaynağı CV havuzu oluşturmak  

Üniversitelerin sponsorluğunda KOBİGEM'in başkanlığında yerel firmaların katılımı ile Haziran Ayı içerisinde 2 
günlük Bilişim ve Teknoloji Girişimciliği üzerine çalıştay organize edilmesi 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Havuz oluşturulması YÖDAK 

Gelişim gösteren sektörlerin 
belirlenmesi 

KOBİGEM 

Sektörel bazda uzmanların 
belirlenmesi 

KOBİGEM 

Pilot işlemlerin seçilmesi 
KOBİGEM, Ticaret 
Odası, Sanayi ve 

KTZÖ 

 

 

Masa No: 4 

Görev No: 38 

Üniversiteler, Esnaf Odaları, MEB ortaklığında ara eleman geliştirici ve teknolojik düzeyin artmasını sağlayıcı 
sertifika programlarının düzenlenmesi 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

İhtiyaç analizinin yapılması 
İlgili odalar ve 

KOBİGEM 

Firmaların yeterliliğinin 
denetlenmesi 

Odalar ve MEB 

Eğitim programlarının 
oluşturulması 

MEB ve Üniversiteler 

Tüm meslek liselerinin 
kapasite raporunun 

hazırlanması 
MEB 

Çıraklık okullarının kapasite 
raporunun hazırlanması 

KTEZO 

İhtiyaç duyulan bölümlerin 
analizlerinin yapılması 

MEB ve KOBİGEM 
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Masa No: 5 

Görev No: 5 

Üniversite- sanayi iş birliği geliştirecek mekanizmaların oluşturulması ile işbirliğinin başlatılması ve bir OSB'nin 
pilot seçilerek yenilenebilir enerji uygulamasının yapılması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

Teknopark mevzuatının 
gözden geçirilmesi 

Ekonomi Bakanlığı 

Mağusa sanayi bölgesinin 
pilot bölge seçilmesi 

Ekonomi ve Enerji 
Bakanlığı 

Üniversitelerin işletme ve 
mühendislik fakültelerinde 

yenilenebilir enerji 
programlarının (Know How  
desteğinin verilmesi) 1 yıl 

içerisinde açılması 

Üniversite-sanayi ortak 
komite ve YÖDAK 

 

 

Masa No: 5 

Görev No: 29 

Turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları saptamak için analiz yapılması ve 
Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası verilerinin araştırılarak ara eleman ihtiyaç analizi 

yapılması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

6 ay içerisinde verilerin toplanması geri kalan 6 ay 
içerisinde verilerin analiz edilmesi 

Çalışma Bakanlığı 

1 yıl içerisinde stratejinin belirlenmesi ve hayata 
geçirilmesi 

İlgili bakanlıklar 

 

 

 

 

 

 

 



 

107 
 

Masa No: 5 

Görev No: 64 

Yerel ürünleri üreten küçük üreticilerin kooperatifleşerek ürünleri üretmesi ve turizm sektörüne 
pazarlanmasının sağlanması 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

İhtiyaç analizi ve fizibilite 
çalışmasının yapılması 

İlgili bakanlık 

Gerekli ürünlerde coğrafi tescil 
alınması için girişimlerin 

tamamlanması 
Kooperatif 

Teknik ve kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesi 

İlgili bakanlık 

Altyapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesi 

İlgili bakanlık 

İhracata yönelik pazar 
araştırmasının yapılması 

Kooperatif 

 

 

Masa No: 6 

Görev No: 11 

Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi için aile ve eğitim aşamalarında ilgili araç ve müfredatın uygulanması, 
ilköğretimden itibaren girişimciliğin eğitim sistemine dahil edilmesi, girişimcilik kültürü ve kadın girişimcilerin 

geliştirilmesi için üniversiteler tarafından ilk-orta-lise düzeyinde projeler yapılması 

2 Yıllık Hedefler için 
Aksiyon 

Sorumlu 
5 Yıllık Hedefler için 

Aksiyon 
Sorumlu 

Koordinasyon kurulu 
oluşturulmasına yönelik 
bakanlar kurulu kararı 

alınması (3 ay) 

Başbakanlık 
İzleme sistemi 

oluşturulması( 3 yıl) 
Koordinasyon kurulu 

1 yılda girişimcilik 
politikası oluşturulması 

Bakanlık 

Kaynağın 
bütçelendirilmesi 

Maliye  

Hedef analizi (5 yıl) - 
Müfredatın belirlenmesi 

ve uygulanması (6 ay) 
İlgili Bakanlık 
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Masa No: 6 

Görev No: 32 

KOBİGEM koordinatörlüğünde üniversite bünyesinde kuluçka/co-working space kurulmasının desteklenmesi  

2 Yıllık Hedefler için 
Aksiyon 

Sorumlu 
5 Yıllık Hedefler için 

Aksiyon 
Sorumlu 

KOBİGEM 
koordinasyonunda 2 ayda 

ihtiyaç analizi 
tamamlanacak 

KOBİGEM 
Yasal mevzuat 

kapsamında merkezlerin 
faaliyete geçmesi 

KOBİGEM 

Diğer ülkelerdeki 
uygulamaların 

incelenmesi(2 ay) 
KOBİGEM 

İzleme sistematiğinin 
kurulması (3. yılın 

sonunda) 
KOBİGEM 

Bu kapsamda yasal 
mevzuatın oluşturulması( 

6 ay) 
İlgili Bakanlık 

Uzman değişim 
programları(1 yıl) 

KOBİGEM Etki analizi yapılarak çıkan 
sonuca göre gerekli 

önlemlerin alınması ( 5 
yılın sonunda) 

KOBİGEM ve ilgili bakanlık 
Belirlenen bölge için 

uygulama başlatılması 
KOBİGEM ve ilgili bakanlık 
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Masa No: 6 

Görev No: 60 

Turizmi çeşitlendirmeyi sağlayacak ülkenin doğal, tarihi, kültürel yapısını gözetecek girişimcileri destekleyici ve 
yönlendirici kurumların oluşturulması, turizmin tabana yayılması amacıyla alternatif turizm alanlarında faaliyet 

gösteren girişimcilerin, hedef pazarlarda tanıtımın yapabilmesi için kurum destek mekanizmasının süreklilik 
sağlayacak şekilde oluşturulması ve iç turizmin aktifleştirilmesi için küçük işletmelerin desteklenmesi  

2 Yıllık Hedefler için 
Aksiyon 

Sorumlu 
5 Yıllık Hedefler için 

Aksiyon 
Sorumlu 

İlgili bakanlıktan 
uzmanların da olduğu 
konusunda tecrübeli 

sektör oyuncularından 
ekibin oluşturulması (3 

ay) 

Turizm Bakanlığı 

Bakanlığın ilgili biriminin 
hizmet alarak 

markalaşma çalışması 
yapması (2 yıl) 

Bakanlık 

Bakanlığın hizmet alımı 
yapması 

Bakanlık 
5. yılın sonunda turizmde 

markaların verilmesi 
- 

Politikanın bakanlar 
kurulunda kabul edilmesi 

Bakanlık 

Yetkilendirilen birimin 
gerekli kaynak miktarını 

tespit etmesi 
İlgili birim Dikey ve yatay iş birliği 

modellerinin 1 yıl 
içerisinde hayata 

geçirilmesi 

İlgili birim 
Bakanlığın gerekli kaynağı 

ilgili yılın bütçesine 
ödenek olarak koyması 

Bakanlık 
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Masa No: 7 

Görev No: 23 

Üniversitelerde veya teknolojinin yoğunlaşabileceği noktalarda teknokent benzeri yapılar kurularak vergi ve 
bunun gibi avantajlar ile teknoloji gelişiminin desteklenmesi 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

İnşa edilecek teknokent yerlerinin belirlenmesi ( 3 ay) Üniversite ve hükümet 

İnşaatın tamamlanması ve ekipmanların temini Üniversite 

Proje maliyetlerinin tespiti ve finansman kaynaklarının 
belirlenmesi 

Üniversite ve finansal kuruluş 

Yasa önerisinin Ekonomi Bakanlığı'nın ilgili paydaşlar ile 
görüşülerek 1 ay içerisinde meclise sunulması 

Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odası, KOBİGEM, 
esnaf san. ve üniversiteler 

 

 

Masa No: 7 

Görev No: 27, 28, 29 

Eğitim sektörü ve özel sektör arasında işbirliğinin geliştirilerek staj ve kariyer imkanlarının sağlanması, KOBİGEM 
koordinatörlüğünde ve finansmanı ile seçili KOBİ'lere üniversitelerden eğitim ve danışmanlık hizmeti, Milli 

Eğitim Bakanlığı'nın Esnaf ve Zanaatkârlar Odasına desteği ile ara eleman geliştirilmesi programlarının 
oluşturulması ve üniversite öğrencileri ile KOBİ'lerin işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak projeler 

geliştirilmesi (business field vb.)  

Meslek liseleri ve üniversitelerin ara eleman yetiştirmek için gerekli eğitim programlarının düzenlenerek 
altyapılarının sağlanması, KOBİGEM öncülüğünde firmaların iş garantili sözleşmeleri ile birlikte teoride ve 

pratikte eğitimlerin düzenlenmesi 

Turizm, sanayi ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları saptamak için analiz yapılması, Ticaret 
Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası verilerinin araştırılarak ara eleman ihtiyaç analizi yapılması  

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon Sorumlu 

İlgili mesleki yeterlilik kurumu mevzuatının MEB tarafından 
hazırlanarak meclise sunulması ve yasallaşması ( 6 ay) 

MEB ve Hükümet 

MEB tarafından istihdam edileceklerin sınava tabii tutulması (7 ay) Kamu Hizmetleri Komisyonu 

Öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi için bilgilendirme 
toplantılarının yapılması ( 3 ay) 

MEB 

Mesleki odalarla iş birliği ile işletmelerin ihtiyaçları oranındaki 
nitelikli elemanların yetiştirilmesi ve istihdamı ( 1 yıl) 

MEB 
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Masa No: 7 

Görev No: 62, 69 

Alternatif turizm sertifikalarının (Greenstar, Slowfood) alınabilmesi için teşvikler sağlanması, inanç turizmine 
yönelik özellikli çalışmaların yapılması   

Alternatif turizme yönelik girişimcilik programlarının özel sektör tarafından oluşturulup desteklenmesi 

2 Yıllık Hedefler için Aksiyon 5 Yıllık Hedefler için Aksiyon 

Sürdürülebilir çevreden ödün verilmemesi 

Yerli ve yabancı yatırımcılar teşvik edilerek yatak 
sayısının arttırılması 

Atıl ve inşaat halindeki turizm tesislerinin ekonomiye 
katılması 

İnternet dahil bütün modern pazarlama yöntemlerinin 
kullanılması 

Mevcut ekoturizm tesislerinin renove edilip yenilerinin 
kaliteden ödün vermeden sektöre dahil edilmesi 

Alternatif turizme yönelik küçük ve butik konaklama 
turizm işletmelerine yönelik girişimcilik programlarının 

yapılması 

Havaalanı ve deniz limanı girişinden başlayarak verilen 
hizmetlerin kalitesinin arttırılarak turist 

memnuniyetinin yükseltilmesi  

Alternatif turizm sektörünün öncelikli inanç ve kültür 
turizmi ile ilgili yerlerinin tam olarak belirlenip 

bunların turizm ürünü olarak pazarlanması 
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3. KISALTMALAR LİSTESİ 
 

Kısaltma Açıklama 

DAÜ Doğu Akdeniz Üniversitesi 

GEM Global Entrepreneurship Monitor 

KIBTEK Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu 

KOBİGEM Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi  

KTEZO Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası 

MEB Milli Eğitim Bakanlığı 

MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu 

UKÜ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 

Y.İ.D. Yap-İşlet-Devret 

YDÜ Yakın Doğu Üniversitesi 

YE Yenilenebilir Enerji 

YEK Yenilenebilir Enerji Kaynağı 

YÖDAK Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu 
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4. KATILIMCI LİSTESİ 

SABAH GRUBU 

 

MASA NO: 1 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 SONAY SONALP SANAYİ DAİRESİ 

2 TAMER BOLAT TİCARET DAİRESİ 

3 SİMGE TUĞBAY TARIM DOĞAL KAYNAKLAR VE GIDA BAKANLIĞI 

4 SAMİ FETHİ DAÜ 

5 FATMA GÜVEN DAÜ-KAEM 

6 SERKAN CEYRAN HALKBANKASI 

7 NECLA HALİLOĞLU KOBİ DANIŞMANI 

8 HASRET BALCIOĞLU UKÜ 

 

 

MASA NO: 2 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 ESMA CANKURT TİCARET DAİRESİ 

2 MURAT KARAGENÇ TURKCELL 

3 ASLI ÖZGEN EREN YAGA 

4 
SÜHEYLA ÜÇIŞIK 

ERBİLEN DAÜ-KAEM 

5 TANEM ERTANIN İKD 

6 ŞÜKRAN ÖZERDEM KKTO 

7 İLKER ERDEN KOBİGEM 

8 ENGİN ARAS LİMOSOL TÜRK KOOP.BANK 

9 ERDAL BİROL GÜNEŞ SİGORTA 

10 CEYHUN TUNALI GİAD 
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MASA NO: 3 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 İRFAN TOPÇU İKSTİSAT BANK 

2 HARUN ŞEŞEN LEFKE AVRUPA ÜNİ. 

3 ÖZLEM SAĞDIÇ TİCARET DAİRESİ 

4 ÖZLEM BARUTÇU KKTC KALKINMA BANKASI 

5 YUSUF SANCARLI DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ 

6 İZLEM VERDİ KTSO GENÇ PROFESYONELLER 

7 DOĞA DÖNMEZER KTSO 

8 MUSTAFA GÜNDÜZ YDÜ 

9 ZEHRA ÇETİN KOBİGEM 

10 CEMAL GÜLERCAN GİAD 

 

 

MASA NO: 4 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 TURGAY MİMİ KİEZ ODASI 

2 BAYRAM EZDAŞ KTSO GENÇ PROFESYONELLER 

3 
BİRGÜL GÜVENİR 

BEYATH İŞ KADINLARI DERNEĞİ 

4 FEZİLE GÜR DPÖ 

5 ARİF DOĞAN TİCARET DAİRESİ 

6 HASAN ÖZYAPICI DAÜ 

7 EDA KERVANLI OCP TRADİNG DOĞTAŞ 

8 YASEMİN GÖRGÜN AYAZ MEDYA GRUBU 

9 PERAY OLGUN UNIVERSALBANK 

10 
DR. AYŞEN 

BERBEROĞLU ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ 
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MASA NO: 5 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 HURİYE KUTUP SANAYİ DAİRESİ 

2 YILMAZ ASLAN K.VAKIFLAR BANKASI 

3 İSMAİL SILA YDÜ 

4 KEMAL BAĞZIBAĞLI DAÜ 

5 MUSTAFA SOYER TİCARET DAİRESİ 

6 SAFFET BARUTÇU KKTC KALKINMA BANKASI 

7 BURCU TOKER GAÜ 

8 HAYRETTİN KAYA TC. HALKBANKASI AŞ. 

9 HÜSEYİN ÖKSÜZ TC. İŞBANKASI AŞ. 

10 DENİZ SOLYALI TARIM BAKANLIĞI 

 

 

MASA NO: 6 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 BAKİYE YALINÇ DAÜ 

2 ALİ KAYIMZADE LİMASOL TÜRK KOOP BANK 

3 EMİR MELİH SONGUR GAÜ 

4 İLKER CİNGİLLİOĞLU GAÜ 

5 AYŞE DÖNMEZER İKD 

6 SALİH ABBASOĞLU TARIM BAKANLIĞI 

7 GÜLŞEN ALPER KOSGEB 

8 MUZEYYEN ÖZTÜRKER HALKBANKASI 
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MASA NO: 7 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 GÜLNUR BÜLBÜL HALKBANKASI 

2 MİCHALAKİ LİA TAPS PROJECT 

3 SERAN TAHİROĞLU TAPS PROJECT 

4 EDA HANÇER AKKOR KTEZO 

5 KAAN KUTLAY LAÜ 

6 MUSTAFA TÜMER DAÜ 

7 POLAT DURAL SANAYİ DAİRESİ 

8 NAZAN ERSÖZ KKTC KALKINMA BANKASI 

9 SAMİ GÜZELOĞLU ZÜMRÜT TURİZM 

10 FERDA ÖĞMEN KOBİGEM 

11 ŞENİZ ULUÇ KOBİGEM 
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ÖĞLEDEN SONRA GRUBU 
MASA NO: 1 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 SAMİ FETHİ DAÜ 

2 NECLA HALİLOĞLU KOBİ DANIŞMANI 

3 SİMGE TUĞBAY TARIM DOĞAL KAYNAKLAR VE GIDA BAKANLIĞI 

4 TAMER BOLAT TİCARET DAİRESİ 

5 SONAY SONALP SANAYİ DAİRESİ 

6 FATMA GÜVEN DAU-KAEM 

7 SERKAN CEYRAN HALKBANK 

 

MASA NO: 2 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 ENVER NERÜLCÜ ISAD 

2 ALİ İHSAN ÇEVİK ISAD 

3 ESMA CANKURT TİCARET DAİRESİ 

4 ASLI ÖZGEN EREN YAGA 

5 SÜHEYLA ÜÇIŞIK ERBİLEN DAÜ-KAEM 

6 ŞÜKRAN ÖZERDEM KKTO 

 

MASA NO: 3 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 ÖZLEM SAĞDIÇ TİCARET DAİRESİ 

2 İZLEM VERDİ KTSO GENÇ PROFESYONELLER 

3 ÖZLEM BARUTÇU KKTC KALKINMA BANKASI 

4 HARUN ŞEREN LAÜ 

5 DOĞA DİNVAZU KTSO 

6 ZEHRA ÇETİN KOBİGEM 

7 İRFAN TOPÇU İKTİSAT BANK 
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MASA NO: 4 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 ARİF DOĞAN TİCARET DAİRESİ 

2 EDA KERVANLI DOĞTAŞ 

3 
BİRGÜL GÜVENİLİR 

BEYATLI 
İŞ KADINLARI DERNEĞİ 

4 FEZİLE GÜR DPÖ 

5 BAYRAM EZDAŞ KTSO GENÇ PROFESYONELLER 

6 TURGAY MİMİ KTEZ ODASI 

7 HASAN ÖZYAPICI DAÜ 

 

 

MASA NO: 5 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 HURİYE KUTUP SANAYİ DAİRESİ 

2 YILMAZ ASLAN K.VAKIFLAR BANKASI 

3 İSMAİL SILA YDÜ 

4 KEMAL BAĞZIBAĞLI DAÜ 

5 MUSTAFA SOYER TİCARET DAİRESİ 

6 SAFFET BARUTÇU KKTC KALKINMA BANKASI 

7 BURCU TOKER GAÜ 

8 HAYRETTİN KAYA TC. HALKBANKASI AŞ. 

9 HÜSEYİN ÖKSÜZ TC. İŞBANKASI AŞ. 

10 DENİZ SOLYALI TARIM BAKANLIĞI 
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MASA NO: 6 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 BAKİYE YALINÇ DAÜ 

2 MİCHAAKİ LİA TAPS PROJECT 

3 SERAN TAHİROĞLU TAPS PROJECT 

4 İLKER CİNGİLLİOĞLU GAÜ 

5 AYŞE DÖNMEZER İKD 

6 SALİH ABBASOĞLU TARIM BAKANLIĞI 

7 MUZEYYEN ÖZTÜRKER HALKBANKASI 

 

 

MASA NO: 7 

No AD SOYAD KURUM/FİRMA  

1 GÜLNUR BÜLBÜL HALKBANKASI 

2 KAAN KUTLAY LAÜ 

3 MUSTAFA TÜMER DAÜ 

4 POLAT DURAL SANAYİ DAİRESİ 

5 NAZAN ERSÖZ KKTC KALKINMA BANKASI 

6 SAMİ GÜZELOĞLU ZÜMRÜT TURİZM 

7 FERDA ÖĞMEN KOBİGEM 

8 ŞENİZ ULUÇ KOBİGEM 
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5. KKTC EKONOMİSİ BİLGİ NOTU 
 

Bu rapora ek olarak ayrıca paylaşılmıştır. 
  



 


