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A. YÖNETİCİ ÖZETİ
Günümüzde girişimciliğin sosyal ve ekonomik olarak birçok olumlu etkisinin olduğu
tartışılmaktadır. Yeni teknolojilerin üretilmesi, gelir eşitsizliğinin giderilmesi, istihdamın
artırılması, katma değerli ürün üreterek gelir artışının sağlanması ve dış ticaret açığının
kapanması gibi ekonomik ve sosyal hayata direkt etki eden sonuçlar elde edilmektedir.
Girişimcilik faaliyetleri, gelişmiş ekonomilerin yıllardır önem verdiği, gelişmekte olan ülkelerin
de önemini arttırmaya çalıştığı bir faaliyet koludur. Sanayi 4.0 teknolojilerinin yavaş yavaş
günümüz fabrikalarında hayata geçmeye başladığı bu çağda, önümüzdeki 10 yıl içerisinde
yaşanacak gelişmeler bazı ülkeler için çok geç kalınmış olduğunu bizlere gösterebilecektir. Bu
nedenledir ki girişimcilik kaçınılmaz seviyede önemli ve ülkelerin hızla değişen dünya
ekonomisine tutunmalarını sağlayacak, ileri teknolojilere taşıyacak bir faaliyet koludur.
KKTC’de çok sayıda kuluçka ve teknoloji merkezi denenmesine ve bazılarının hayata
geçirilmesine rağmen aşağıda detaylı olarak incelenen GZFT Analizi’nde de yer aldığı gibi
girişimcilik faaliyetleri için fiziksel altyapının daha fazla gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
2016 yılında gerçekleştirilen KKTC’de Girişimcilik Projesi ile 43 girişimciye 3 Milyon TL’lik hibe
desteği sağlanarak, bu alanda ilk hibe desteği programı gerçekleştirilmiştir. Fakat yine GZFT
Analizi’nde yer alan zayıf yönlerden yola çıkarak, girişimcilik özelinde sağlanan desteklerin
yetersiz oluşu, yatırımcılar konusunda yeterli network ağının yer almaması gibi konular atılan
bu adımların geliştirilmesinin önemini göstermektedir.
Yapılan tüm bu çalışmalara ve desteklere yukarıda da bahsedilen zayıf yönlerin
geliştirilebilmesi için hız kesmeden devam edilmek istenmektedir. Bu amaç doğrultusunda
10-11 Mayıs 2017 tarihlerinde “II. KKTC KOBİ Zirvesi Girişimcilik Ekosistemi” etkinliği
gerçekleştirilmiştir.
İlk gün paydaşlarla ve değerli katılımcılarla birlikte “Girişimcilik ve Finansal Desteklerin
Önemi”, “İş Fikrinin Geliştirilmesi ve Kümelenmenin Önemi” ve “KOBİ’lerin ve Girişimcilik
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Ekosisteminin Geliştirilmesi” konulu 3 panel gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmalarının detayı
bir sonraki bölümde yer almaktadır.
2. Gün ise “II. KKTC KOBİ Zirvesi Girişimcilik Ekosistemi Gelecek Stratejileri Konferansı”
gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu konferansta özel sektör, kamu ve STK temsilcilerinden ve
akademisyenlerden oluşan 106 katılımcı ile oluşturulan toplam 10 masa ile çalışmalar
yürütülmüş ve KKTC’de Girişimcilik Ekosistemi’nin gelişimi için Stratejik Plan altyapısı
oluşturulmuştur.
Bu sonuca ulaşırken öncelikle katılımcılar GZFT (Güçlü-Zayıf-Tehdit-Fırsat) analizini detaylı
olarak incelemişlerdir ve kendi eklemelerini de gerçekleştirerek listelere son hallerini
vermişlerdir. GZFT Analizi incelemesi sonucunda oluşan başlıklar “Girişimcilik Bilincinin
Oluşturulması”, “Girişimcilik Finansmanı”, “Teknogirişim ve Bilişim Alanında Fiziksel
Altyapının Geliştirilmesi”, “Girişimcilik Sisteminin Yasal Altyapısı”, “Kümelenme ve İşbirliği”,
“Turizm Sektörünün Girişimciliğe Katkısı”, “Tarım Sektörünün Girişimciliğe Katkısı” ve “Dış
Ticaret ve Girişimcilik” olarak karşımıza çıkmaktadır.
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GZFT Analizi sonrasında stratejik açılımlar oluşturulmuştur. Stratejik açılım oluşturulması
esnasında gruplardan, kendilerine atanan GZFT kombinasyonlarından strateji oluşturmaları
istenmiştir. Örneğin; GZ (Güçlü-Zayıf) kombinasyonuna sahip bir masa, güçlü yönleri
kullanarak nasıl zayıf yönleri geliştirebiliriz ve zayıf yönleri de birer güçlü yön haline
getirebiliriz düşüncesinden yola çıkarak stratejilerini oluşturmuştur. Bu yöntem etkili
stratejiler oluşturulmasına ön ayak olmaktadır.

Konferans sırasında oluşturulan örnek

stratejilerden biri “Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek ve bu sayede katma değeri
yüksek alanlarda (bilişim ve yazılım) ve geleneksel üretim alanlarda bölgede söz sahibi
olmak”tır.
Daha sonrasında bu stratejik açılımlara bağlı görevler ve masalara atanan çalışma konuları
doğrultusunda görevlere bağlı sayısal hedefler belirlemişlerdir.

Tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra konferans noktalanmıştır. Grupların oluşturduğu
tüm çıktılar ve sözlü beyan edilen fikirler derlenerek Stratejik Açılım Kartları
oluşturulmuştur. Sonuç tespit doğrultusunda oluşan 9 ana stratejik açılım;
1. Girişimcilik ile ilgili bilincin ve motivasyonun arttırılması
2. Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması
3. İhracata Dönük Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi
4. Girişimcilik Finansmanı Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Güçlendirilmesi
5. Girişimcilik Ekosisteminde Üniversite Sanayi İş Birliğinin Etkinliğinin Artırılması
6. Girişimcilik Ekosisteminde Kümelenme Modelinin Geliştirilmesi
7. Verimli Tarım Uygulamaları İle İhracatın Hedeflenmesi
8. Turizmin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Ekosistemindeki Rolünün Artırılması
9. Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması
olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm konferans sırasında yapılan çalışmaların detayına “Çalışma
Özeti” bölümünden, 9 ana strateji ve bu stratejilere bağlı görev ve hedeflerin detayına da
“Sonuç ve Tespitler” bölümünde yer verilmektedir.
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10 Mayıs 2017 -Açılış Konuşmaları ve Girişimcilik Paneli
II. KKTC KOBİ Zirvesi Girişimcilik Ekosistemi 10 Mayıs Çarşamba günü açılış konuşmaları ile
başlamıştır. KKTC’deki işletmelerin neredeyse hepsinin KOBİ kapsamındaolduğunu ve bu
işletmelerin finansal, teknolojik, organizasyonel, personel ve bürokratik olmak üzere pek çok
sorunu bulunduğunu belirten KKTC MB Başkanı sn. Mehmet Emin Özcan, zirve ile KOBİ’lerin
önlerindeki engelleri somut olarak tespit edileceğini ve engelleri kaldırmanın yollarının
belirleneceğini ifade etti. MB bünyesinde bulunan KGF’nin mevcutta etkin kullanılmadığına
da değinen Özcan, KKTC’deki KGF uygulama projesi çalışmalarını aktardı.
T.C. Bilim Sanayi ve Enerji Bakan Yardımcısı sn. Hasan Ali Çelik, girişimciliğin; inovasyona ve
Ar-Ge’ye sahip ise bir ülkenin kalkınmasına ve öne geçmesine ön ayak olabileceğini
vurgulayarak girişimcilik ekosisteminin oluşturulması için ilk yapılması gerekenin mevcuttaki
sorunların açıkça ifade edilmesi olduğunu belirtti. Çelik girişimcilere en üst seviyede destek
vermenin temel hedef olduğuna işaret ederek, bu süreçte akademisyenlerin rolünün de
büyük olduğunu söyledi.
KKTC Turizm ve Çevre Bakanı sn. Fikri Ataoğlu, turizm ve ülke ekonomisinin kendi ayakları
üzerinde durması için yürütülen çalışmaları anlatırken, KOBİ zirvesinin işletmelere ışık
tutacak veriler sağlayacağını belirtti. Ataoğlu, Güzelyurt, Lefke, Yeşilırmak ve Karpaz’da
yapılacak çalıştaylarile turizmin geliştirilmesiçalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı sn. Sunat Atun, büyüme, istihdam ve yatırımı sağlamak
amacıyla KOBİGEM’in kurumsallaşma sürecini anlatarak kat edilen mesafeyi anlattı. KOBİ
alanında 2009 yılında tek bir kamu bankası kredi verirken bugün 12 banka tarafından hibe ve
kredi programları gerçekleştirilmekte olduğunu belirten Atun, faiz destekli kredilerde 9 mali
yıl içerisinde 8.531 proje ile 1.097 miotl düşük faizli kredi kullanıldığını, hibe programlarında
ise 384 projeye 57 miotl eş finansman kaynağı kullandırıldığını belirtmiştir. 2015 yılı
rakamlarına göre işletmelerin %50’sinden fazlasına ulaşılmıştır. Atun, 2017 yılına yönelik
hedefleri belirterek, daha fazla yatırım, tam istihdam ve daha yüksek milli gelir hedefiyle
atılan adımlarda destek olan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği
Ofisi’ne teşekkür etmiştir. DAÜ tarafından yapılan araştırmaya göre 2010-2016 döneminde
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desteklerin ekonomiye olan katkısı imalat sanayinde 495 miotl yatırım ile KOBİ destekleri ile
beraber ölçüldüğünde %13,82’lik büyüme ile reel olarak görülmüştür. 2016 yılında KOBİGEM
ile düzenlenen Girişimcilik Projesi kapsamında 412 proje başvurusu alındığını ve programı
başarı ile tamamlayan 43 girişimciye 3 milyon TL’lik hibe sağlandığını belirtmiştir. Destekten
faydalanan girişimciler işletmelerini faaliyete geçirmeye 2017 yılının başında başlamış olup,
2017 yılının Temmuz ayında da 2017 yılı Girişimcilik Projesi’nin başvurularının alınmaya
başlanacağını duyurmuştur. Konuşmalarına, 2016 yılı Girişimcilik Projesi’nde hibe alan
girişimcilerin görüş ve değerlendirmelerinin paylaşıldığı video ile son vermiştir.
Açılış konuşmalarının ardından plaket takdimi yapılarak ve zirveye panellerle devam
edilmiştir. Etkinliğin ilk gününde yer alan panel programına aşağıda yer verilmiştir.
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“II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ”
10 MAYIS 2017 – ÇARŞAMBA
I. Oturum:
11:20
Girişimcilik ve
–
Finansal Desteklerin
12.30
Önemi
12:30
–
14:00
II. Oturum: İş
14:00
Fikrinin Geliştirilmesi
–
ve Kümelenmenin
15:00
Önemi
15:00
–
15:15
15:15
–
16:15

III. Oturum:
KOBİ'lerin ve
Girişimcilik
Ekosisteminin
Geliştirilmesi

Oturum Başkanı: TEB
KOBİ Bankacılığı Grup
Direktörü Ayhan
Albeyoğlu

KOBİGEM Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu
T.C. Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi İbrahim Darbaz
KKTCMB- KGF Başkan Yrd. Kürşat Kunter
KKTC KB Yön. Kur. Başkan Yrd.Nevzat Nevzat
Öğle Yemeği
ODTU- Doç. Dr. Cumali Sabah
KTTO- Genel Sekreter Aysun Önet İleri
KTSO- Genel Sekreter Doğa Dönmezer
KTEZO- Genel Sekreter Hürrem Tulga

Oturum Başkanı:DAÜ Prof. Dr. Mustafa Tümer

Kahve Arası

Oturum Başkanı: Mustafa
Genç

16:15

UKU-Yrd. Dr. Ayşen Berberoğlu
YDÜ- Yazılım Müdürü- Şahin Özgür Çeri
İş Kadınları Derneği -Şenay Ekingen
İş Adamları Derneği-Dengiz Kürşat
Genç Profesyoneller Platformu- Bayram Ezdaş
Genç İşadamları Derneği-Cemal Gülercan
Kapanış

I. oturumda bugüne kadar KKTC’de sağlanan girişimcilik ve finansman destekleri üzerine
konuşulmuştur. Gerçekleştirilmiş olan destek programları tanıtılarak,sektörel bazdaki
gelişmeler aktarlmıştır. Verilen finansal destekler konusunda TC’nin destekleri ve KKTC
KB’nin KOBİGEM’e verdiği destekler anlatılmıştır. KGF’de bulunan finansmanın bugüne kadar
etkin kullanılamamış olunması vurgulanarak bugünden sonraaktifleştirilmesi üzerinde
durulmuştur.
II. oturumda kümelenme yapısının ne olduğu anlatılarak KKTC’de gerçekleştirilmeye çalışılan
örnekler aktarılmıştır. Kümelenmenin sadece ürün alıp satmaktan ibaret olmadığı ve Ar-Ge
barındırması gerektiği vurgulanmıştır. Girişimciliğin ekonomide büyümenin öncüsü değişimin
ise katalizörü olduğu paylaşılmıştır. Mevzuatın önemine değinilerek Ar-Ge ve teknopark
yasalarının en yakın zamanda meclisten geçirilmesi gerektiği vurgulanmış,KOBİGEM’in özerk
yapıya doğru gitmesi gerektiği belirtilmiştir.
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III. oturumda girişimcilik ekosisteminde kimlerin yer aldığı üzerinde durularak girişimciliğin
inovasyon, mevzuat, finansman ve kültür başlıkları altında ele alınması gerektiği belirtilmiştir.
Girişimcilikte bürokrasinin yarattığı sorunlara değinilirken girişimcilik örnekleri de panel
katılımcıları tarafından paylaşılmıştır. Ortak çalışmaların yapılabilmesi için ortak üretim
alanlarının ve işbirliğinin önemi vurgulanırken kamunun da bu konuda hem kontrol hem de
sağlayıcı olarak sorumluluğu olduğu belirtilmiştir.
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B. BAŞLAMADAN ÖNCE
Gelişim sürecinde olan ülkelerinbirçok bölgesinde, sektöründe, kurumunda ve firmasında
strateji ve plan eksikliği sıklıkla ifade edilen ortak bir sorundur. Bu eksikliklerin temel nedeni,
iç 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 sorunlardır. Bu rapor, stratejik düşünceye
dayalı, planlı gelişme çabalarına yön verici nitelikte olup, KKTC’de Girişimcilik Ekosistemi’nin
Stratejik Planı’nın oluşturulması aşamasına alt yapı oluşturacak niteliktedir.
Yukarıda dikkat çekilen unsurlar çerçevesinde düzenlenenII.KKTC KOBİZirvesi Girişimcilik
EkosistemiGelecek Stratejileri Konferansı’nda,KKTCGirişimcilik Ekosistemi’nin geçmişten
bugüne yaşadığı gelişmeler, bugün içinde bulunduğu şartlar ve gelecek hedefleri ele
alınmıştır.
9

Girişim Merkezi olarak, giderek önemi daha fazla anlaşılmaya başlanan strateji ve planlama
kavram ve araçlarının belirlenmesinde, KKTC’nin Girişimcilik Ekosistemi’nin gelişim çabalarına
katkı verebilmekten mutluluk duymaktayız.
II.KKTC KOBİZirvesi Girişimcilik EkosistemiGelecek Stratejileri Konferansı, 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 ve Enerji
BakanıSn. Sunat ATUNve KOBİGEM KoordinatörüSn. Ebru KAPTAN SERTOĞLU şahsiyetinde
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na, KOBİGEM yöneticileri ve uzmanlarına,sponsorluk
desteği sağlayan Türk Ekonomi Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası’na,
organizasyon desteği sağlayan Puzzle Travel’a, bu Konferans’ın teknik başarısından sorumlu
ekip olarak şükranlarımızı sunmak isteriz. Ayrıca, zirve boyunca sürekli ve yoğun 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 Girişimcilik Ekosistemi’nin gelişimi için çaba
gösteren taraflara yönelik yapılacak tüm diğer strateji ve planlama amaçlı çalışmalara katkı
verecek önemli bir altyapı niteliğindedir.
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C. AJANDA

“II. KKTC KOBİ ZİRVESİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ”
“GELECEK STRATEJİLERİ KONFERANSI”
11 MAYIS 2017 – PERŞEMBE
09.00 – 09.30

Kayıt ve Karşılama

09.30 – 10.00

“KKTC Ekonomik Göstergeleri ve Yeni Nesil Girişimcilik” Sunumu

10.00 – 10.15

“GZFT Analizlerinin İncelenmesi”

10.15 – 11.00

“GZFT’den Stratejik Açılımlara” Uygulaması

11.00 – 11.15

Kahve Arası
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11.15 – 12.00

“Stratejik Açılımlardan Görevlere” Uygulaması

12.00 – 13.00

Çalışma Grupları Sunumları

13.00 – 14.00

Yemek Arası

14.00 – 15.00

“Görevlerden Hedeflere” Uygulaması 1. Oturum

15.00 – 15.15

Kahve Arası

15.15 – 16.15

“Görevlerden Hedeflere” Uygulaması 2. Oturum

16.15 – 17.30

Çalışma Grupları Sunumları ve Kapanış
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D. ÇALIŞMA ÖZETİ
KKTC Girişimcilik Ekosistemi’nin mevcut durumu ve KKTC’nin ekonomik yapısı göz önünde
bulundurularak gelecek stratejilerinin belirlenebilmesi amacıyla “II.KKTC KOBİZirvesi
Girişimcilik Ekosistemi Gelecek Stratejileri Konferansı” 11 Mayıs 2017 tarihindeLefkoşa
Golden TulipHotel’de gerçekleştirilmiştir.
Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla
gerçekleştirilen Gelecek Stratejileri Konferansı’na 110 kişi katılım göstermiştir. II. KKTC KOBİ
Zirvesi Girişimcilik Ekosistemi Gelecek Stratejileri Konferansı’nda, KKTC Girişimcilik
Ekosistemi’nin mevcut yapısı değerlendirilmiş; KKTC Girişimcilik Ekosistemi’nin gelişimini ve
rekabet gücünü etkileyen faktörler belirlenmiş ve bunlarla bağlantılı olarak KKTC Girişimcilik
Ekosistemi’ni oluşturmaya ve geliştirmeye yönelik stratejik açılımlar tespit edilmiştir. 1 gün
süren konferans kapsamında “GZFT’den Stratejik Açılımlara”, “Stratejik Açılımlardan
Görevlere”

ve

“Görevlerden

Hedeflere”

olmak

üzere

toplamda

3

uygulama

gerçekleştirilmiştir.
Konferans Öncesi Hazırlanan Dokümanlar
Girişim Merkezi tarafından, konferans öncesinde KKTC ekonomisinin sektörel verilerini ve
KKTC’de,Türkiye’de ve Dünya’da Girişimcilik Ekosistemiyle ilgili tespitleri içeren “KKTC
Ekonomisi Bilgi Notu-2017” hazırlanarak, konferans başlangıcında katılımcılar ile
paylaşılmıştır. Aşağıda yer alan uygulamalar kapsamında ele alınan çalışmalarda, katılımcılar
bu bilgi notundan da faydalanarak çıktılarına yön vermişlerdir.
Konferans öncesinde hazırlanan bir diğer doküman ise KKTC Girişimcilik Ekosistemi’ne
yönelik GZFT (Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) analizidir. KKTC’de geçmiş dönemde gerçekleştirilen
çalışmalardan, Türkiye’de ve dünyada uygulanmakta olan sistemlerden ve 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 Açılımlara Uygulaması
Konferans öncesi hazırlanan GZFT listeleri, bu uygulama başlangıcında katılımcılara
dağıtılmış. Katılımcılar GZFT listelerini incelemiş, maddeler üzerine tartışmış ve gerek
görmeleri durumunda ek maddeler eklemişlerdir.Daha sonra her bir grup kendi kombinasyon
konusu ile ilgili 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 30 adet Stratejik Açılım Alternatifi ortaya
konulmuştur.
Stratejik Açılımlardan Görevlere Uygulaması
Stratejik Açılımlardan Görevlere uygulamasında bir önceki uygulamada belirlenen 30 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
aktarılmıştır. Grupların oluşturdukları stratejiler üzerindenyoğunlaşılan 10 adet çalışma
konusu belirlenmiştir.
Görevlerden Hedeflere Uygulaması
Bu uygulamada, her gruptan kendisine atanan çalışma konusu doğrultusunda, bir önceki
uygulama sonrasında elde edilen 147 adet görevdenseçim yapmaları veya çalışma sırasında
yeni görevler belirlemeleri istenmiştir.
Çalışma masaları tarafından kullanılan ve eklenen görevler ele alındığında toplamda 91 adet
görevin kullanıldığıbelirlenmiştir.Daha sonra belirlenen 91 adet göreve ilişkin kısa vadeli ve
orta-uzunvadeli hedefler oluşturulmuştur.
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Görevlere ilişkin hedeflerin belirlenmesi ile birlikte katılımcılar, üzerinde çalıştıkları görevlere
ilişkin belirlenmiş hedeflere ulaşabilmek için sorumluları 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 Girişimcilik Ekosistemi’nesomut
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
II. KKTC KOBİ Zirvesi Girişimcilik Ekosistemi Gelecek Stratejileri Konferansı kapsamında
oluşturulan 10 çalışma grubuyla, konferans öncesi KKTC Girişimcilik Ekosistemi adına yapılan
çalışmalar ve bu ekosistemi etkileyebilecek faktörler göz önünde bulundurularak
oluşturulmuş GZFT(Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit) listesi paylaşılmıştır ve katılımcılardan öncelikle
bu maddeleri incelemeleri istenmiştir.
Katılımcılar

incelemelerini

gerçekleştirdikten

sonra

üzerinde

çalışabileceklerini

ve

yorum

getirebileceklerini düşündükleri ortak
maddeleri

belirleme

adına

çalışmalarını devam ettirmiştir. Fakat
bu

listede

yer

alan

maddelerin

tamamına tüm katılımcıların katılımı ve
onayı beklenmemektedir çünkü bu konferansta amaç farklı fikirlerin ortaya çıkması ile sağlıklı
tartışmaların yaşanmasının sağlanmasıdır.
GZFT listeleri üzerinden, her çalışma grubu güçlü-zayıf yönleri ve öngörülen fırsat ve
tehditleri analiz ettikleri sırada, listede yer almadığını tespit ettikleri güçlü-zayıf yönleri ya da
fırsat ve tehditleri ekleyerek, mevcut listeleri zenginleştirmişlerdir. Çalışma gruplarının
listelere yaptıkları eklemeler listelerin sonunda belirtilmiştir.
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No

GÜÇLÜ YANLAR

1

KKTC’de Girişimcilik Projelerinin başlatılmış olması – (2016 – EEB / KOBİGEM)

2

KKTC’deki yerleşik nüfusun İngilizce bilme oranı

3

İngiltere’de öğrenim görmüş, yaşamış ve adaya dönmüş insan nüfusunun sahip olduğu niteliklerin
girişimciliğe katkısı

4

Ulusal ve Uluslararası çok sayıda üniversitenin bulunması

5

Eğitim düzeyinin yüksekliği

6

Üniversite öğrenimine verilen önem

7

Yurt dışından gelen nitelikli öğrenci sayısı

8

Okullaşma oranının 100% olması

9

Meslek liselerinde verilen seçmeli girişimcilik derslerinin, girişimciliğin erken yaşta aşılanmasına katkı
vermesi

10

Genç nüfus oranının yüksek olması (15-24 yaş arası nüfus oranı %22)

11

KKTC’de yaşayan kadınların girişimciliğe olan pozitif bakış açısı

12

Doğal bir peyzaja ve biyoçeşitliliğe sahip, endemik bitki türlerine rastlanabilecek bölgelerin varlığı

13

Girişimciliğe verilen önem ve girişimcilik dünyasına olan bakış açısı

14

TC, AB ve Orta Doğu gibi önemli pazarlara yakın stratejik coğrafi konum

15

İş gücü maliyetlerinin güneye göre daha uygun olması

16

Nitelikli işgücünün varlığı

17

İhracat yapan firmaların çoğunun ürün kalitesinin iyi olması

18

Ülkede turizm sektörünün gelişmiş olması

19

Marina ve yat turizmine müsait alanlar bulunması

20

Doğa turizminin gelişmiş olması

21

Uluslararası KKTC’li girişimcilerin varlığı

22

Teknoloji ve inovasyon merkezlerinin sayısının artması (Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ
KKK KALTEV, DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Yakın Doğu İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi)

23

KTSO’nun sürekli eğitim merkezi adı altında bir biriminin olması ve sektörel bazda eğitimler düzenlemesi

24

KKTC’nin hellim, keçiboynuzu gibi markalaşmış ürünlere sahip olması

25

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından oluşturulan girişimcileri destekleyen programların varlığı
(Örn:Erasmus programı)

26

Türkiye'den su gelmesi (Ek Madde)

27

Tarım sektörünün gelişmiş olması (Ek Madde)

28

Yeni alanların gelişmekte olması (Ek Madde)
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No

ZAYIF YANLAR

1

Firmalarda Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerine düşük kaynak ayrılması

2

İşletmelerin Ar-Ge ve yenilik kavramları konularında yeterli farkındalığı olmaması

3

Yeni fikirlerin hayata geçirilmesi/ticarileşmesi konusunda prototip atölyesi vb. altyapı imkanlarının
bulunmaması

4

Üniversite-Sanayi işbirliğinde yetersizlik

5

Adada ileri teknoloji ürünlerine ilişkin girişimcilik eğiliminin düşük olması

6

Genç girişimcilere özel destek modellerinin yeterli ölçüde olmayışı

7

Genç nüfus oranının yüksek olmasına rağmen genç girişimci sayısının yeterli olmayışı

8

Girişimcilik desteklerinin miktar ve çeşitliliğinin azlığı

9

Kalite standartlarının etkin biçimde yönetilemiyor oluşu

10

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuat yapısının olmayışı

11

Teknogirişim firmalarının büyüme-gelişme faaliyetlerine katkı sağlayacak finansman alternatiflerinin yeterli
olmaması (Devlet destekleri, özel fonlar, melek yatırım sermayesi vb.)

12

Üniversitelerde yeterli ve yetkin girişimcilik eğitimlerinin olmaması

13

Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaması

14

Teknoloji start up firmalarının kuruluş aşamalarından sonra beklenen ivme ile büyüme-gelişme
gösteremeyişi

15

İstatistiksel verilerin istenen seviyede olmaması

16

Finansal desteklerle ilgili yeterince farkındalık ve bilginin olmaması

17

Şirketlerin aile şirket yapısı ve kurumsallaşma ile ilgili sorunları

18

Teknik iş gücünün yeterli sayıda olmaması

19

Küçük ölçekli iç pazardan kaynaklanan kısıtlar

20

Kümelenme ve işbirliği faaliyetlerinin eksikliği

21

Büyük ölçekli şirketlerin ve kamunun yeni kurulan girişimler (start-up) konusunda çekingen davranması,
satın almada duyduğu güven eksikliği

22

Sanayi bölgelerinde fiziksel altyapı kalitesinin düşük olması (ulaşım, telekomünikasyon, su ve elektrik)

23

İhracat pazarlarına sınırlı erişim

24

Girişimcilerin raporlama standartları konusunda bilgi eksikliği

25

Girişimcilerin piyasa talep araştırmaları konusunda yetersiz olması

26

Yüksek girdi maliyetleri (enerji, işgücü)

27

Ara eleman eksikliği, mesleki kursların yeterli olmayışı

28

Sektörde katma değerli fırsat alanlarına yönelmek yerine, doymuş iş kollarında girişimciliğin yoğunlaşması

29

Erken yaşta girişimciliğin aşılanmasına yönelik projelerin yetersizliği

30

Tarım, Sağlık, Gıda ve Enerji sektörlerinde katma değerli ve teknoloji odaklı çözümlerin eksikliği
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No

ZAYIF YANLAR

31

Girişimci adaylarına rol model oluşturacak girişimci ve yatırımcı örneklerin yeterli seviyede olmayışı

32

KKTC’deki fon varlığının teknolojik girişimciliğe yönelmemesi

33

Girişimcilik ekosistemi verilerinin kayıt altına alma ve ölçümlemenin yetersiz olması

34

Fikri mülkiyet hakları ve patent konularında ekosistemin yeterli seviyede gelişmemesi

35

Girişimcilerin pazarlama, iletişim, işletme bilgilerinin ve yönetimsel becerilerinin zayıflığı

36

Eğitim sisteminin opsiyonel olmaması

37

KOBİGEM'in kurumsal bir yapısının olmaması (Ek Madde)

38

Belirsizlikle yaşamak zorunda olunması (Ek Madde)

39

Tarım alanında yeterli bilgilendirmenin ve teknik altyapının olmaması (Ek Madde)

40

Kültür ve yaşam tarzının girişimci olmayı engellemesi (Ek Madde)

41

Genç girişimcilerin önündeki vergi ve bürokrasinin çok fazla olması (Ek Madde)

42

KKTC fon varlığının alternatif girişimciliğe yönelmemesi (Ek Madde)
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No

FIRSATLAR

1

Üniversitelerle yapılan girişimcilik alanındaki iş birliklerinin gelişmekte olması

2

Kümelenme ve işbirliği çalışmaları yapan kurumların artması

3

Ekonomik refah/gelir düzeyinin yüksek olması (2015: kişi başı GSYİH 13.457 $)

4

İstihdam alanı kısıtlarının girişimciliği desteklemesi

5

İç pazardaki nüfusun kısıtlı olması nedeniyle dış pazar odaklı girişimcilik yaklaşımı

6

Tarım sektöründeki gelişmeler (işlenmiş tarım ürünleri ve organik üretim açısından gelişmeler ve önem artışı)

7

Tarımsal teknolojilerin uygulama alanlarının varlığı

8

Bilişim sektörünün ambargolardan etkilenmemesi, bilişim sektöründe gelişim potansiyeli

9

Teknolojik iş fikirlerinin yüksek karlılık ve kısa sürede hızlı büyüme potansiyeli sunması

10

Fonların daha yüksek getiri arayışında bulunması (katma değerli sektörler)

11

Tarihi, ören yeri ve kültürel miras

12

Sağlık turizmi potansiyelinin varlığı

13

Donasyon yoluyla bebek tedavisi yöntemlerinin yasal olması, bu uygulamanın yasal olmadığı ülkelerde
yaşayan vatandaşların gösterdiği talep

14

YE(Yenilenebilir Enerji) kaynaklarının çeşitliliği ile YE alanına ilgi artışı ve maliyetlerde düşüş

15

Türkiye’nin gelişmesi ve bölgede güçlü bir ülke haline gelmesi

16

Deniz arkeolojisi ve eko turizme yönelik artan trend

17

Türk iş adamlarının KKTC’ye yapacağı yatırım potansiyeli

18

Tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin artması doğrultusunda buna bağlı sanayinin gelişme potansiyeli

19

Yazılım mühendisliği bölümüne sahip çok sayıda üniversite olması ve genç girişimci adaylarının bu bölümlere
olan talebi

20

İhracat yapan firmalara verilen devlet destekleri

21

Uluslararası platformda girişimcilik alanında işbirliği ve know-how paylaşımı yapılabilecek yapıların varlığı

22

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sağlamakta olduğu hibe ve kredi yardımları

23

Sanayi 4.0’ın henüz olgunlaşmamış olmasından kaynaklı adapte olma imkanı

24

Satın alma alışkanlıklarının özellikle teknolojik ürünlere yapılan harcamalara yönelmesi

25

Dijital kanalların satış ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin rol oynamaya başlaması

26

Ekosistem paydaşlarının çeşitliliği (Ek Madde)

27

Güvenli ortamın yer alması (Ek Madde)

28

KOBİGEM'in sunduğu destekler ve hibelerle KOBİ’lere ve girişimcilere yardımcı olması (Ek Madde)
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No

TEHDİTLER

1

Nitelikli KKTC vatandaşlarının diğer ülkelere göç etmesi(Beyin göçü)

2

Türkiye Cumhuriyeti’nin artan üniversite sayısının, eğitim adası haline gelen KKTC’ye rakip olabilme tehdidi

3

Eğitim amacıyla gelen genç nüfusun eğitim tamamlandıktan sonra ülkelerine geri dönmeleri

4

Teknolojinin gelişme hızının geometrik olarak artmasıyla ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının daha da
hissedilir olması

5

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki kısıtlamalar

6

İzolasyonlar ve ambargolar

7

İthal kaynak bağımlılığı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği

8

Yabancı yatırımcının önündeki bürokratik engeller

9

Büyük ölçekli teknoloji tabanlı uluslararası firmaların yatırım için bölgeyi tercih etmemeleri

10

Kurumlar arası koordinasyon eksikliği

11

Kamunun, sektörlerin ihtiyaçlarına göre kendini yeterince yenilememesi

12

Sektörleri düzenleyecek yasal mevzuat eksikliği/ yetersizliği

13

Kayıt dışı ve merdiven altı üretimden doğan haksız rekabet

14

Çözüm veya çözümsüzlük /siyasi belirsizlik

15

Son yıllarda gelişmekte olan tarım sektörü, sağlık sektörü gibi sektörlerde yaşanan dijital dönüşümün
KKTC’nin bu alandaki gelişim hızından yüksek olması

16

Global ısınmanın artış göstermesinin turizm potansiyelini olumsuz anlamda etkileme ihtimali

17

Yurt dışında girişimcilik ekosisteminin kayda değer ölçüde gelişmiş olması ve girişimciler tarafından tercih
sebebine dönüşmesi

18

Piyasada yabancı para birimlerinin etkin rol oynamasından kaynaklı riskler

19

Uluslararası fonların kullanımındaki bürokratik engeller

20

Girişimciliğin önündeki sosyal ve psikolojik engeller (aile baskısı, kültürel alışkanlıklar, güven sorunu vb.)

21

Girişimcilerin vergi ve bürokrasi nedeniyle ürünlerini başka ülkeler üzerinden satma girişiminde
bulunabilmeleri (Ek Madde)
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GİRİŞİMCİLİK BİLİNCİNİN OLUŞTURULMASI
Girişimci; piyasada varlığını tespit ettiği problem doğrultusunda doğan ihtiyaca yönelik yeni
bir ürün, yeni bir üretim metodu, yeni hammadde kaynağı veya yeni bir pazar geliştiren ve
yaptığı tüm faaliyetlerde kar amacı güden, enformasyon sahibi kişidir. Bu tanımdan da
anlaşılacağı üzere, girişimcilik faaliyetlerinin odağı piyasadaki ihtiyaçlar olduğu sürece,
başarı oranı yüksek iş fikirlerinin hayata geçirilebilecektir.
Girişimcilik faaliyetleri ülke ekonomileri için oldukça önemlidir ve Sanayi 4.0’a giden bu
teknoloji çağında, üretmenin ve bilginin vazgeçilmez olacağı dönemlerde, artık hiçbir ülkenin
geri planda tutma lüksünün olmayacağı faaliyetler arasında yer almaktadır. Girişimcilik
faaliyetlerinin ekonomik yönden katkısı; ‘istihdam hacminin genişletilerek işsizliğin
azaltılması, ekonomik büyümenin hızlandırılması, yeni endüstrilerin doğması, refah
düzeyinin yükseltilmesi’ şeklinde tanımlanabilirken sosyal yönden katkısı da; ‘teknolojik
buluşların topluma faydalı yenilikçi ürün/hizmetlere dönüştürülmesi, değer yaratma,
toplumsal yapıda değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatılması, istihdamın artırılması, gelir
adaletsizliğini azaltması’ şeklinde tanımlanabilir.
İşte girişimci de tüm bu girişimcilik faaliyetlerinin odağında yer almaktadır ve girişimcilik
faaliyetlerinin kalitesini belirlemede önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda girişimcilik
fikrinin çocuk yaşta insanlara aşılanması konuları gündeme gelmektedir ve ilkokul, ortaokul
ve

lise

çağında

çocukların

ders

müfredatına

eklenmesi

konusunda

çalışmalar

yürütülmektedir. Fakat girişimcilik bilincine en çok yaklaşılan ve ilgi duyulan çağ, üniversite
çağı olarak karşımıza çıkmaktadır.
KKTC’de çok sayıda üniversite yer almaktadır ve 2015-2016 öğretim yılı üniversite öğrencisi
sayısı 88.091 olarak Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde yer almaktadır. Bu sayı KKTC nüfusuna
oranla yaklaşık %30’luk önemli bir oranı göstermektedir.
KKTC’deki nitelik açısından girişimci potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda güçlü yanlar
listesinde bu konuda yer alan maddeler; “KKTC’deki yerleşik nüfusun İngilizce bilme oranı”,
“İngiltere’de öğrenim görmüş, yaşamış ve adaya dönmüş insan nüfusunun sahip olduğu
niteliklerin girişimciliğe katkısı”, “Ulusal ve Uluslararası çok sayıda üniversitenin bulunması”,
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“Eğitim düzeyinin yüksekliği”, “Üniversite öğrenimine verilen önem”, “Yurt dışından gelen
nitelikli öğrenci sayısı”, “Okullaşma oranının 100% olması”, “Meslek liselerinde verilen
seçmeli girişimcilik derslerinin, girişimciliğin erken yaşta aşılanmasına katkı vermesi”, “Genç
nüfus oranının yüksek olması (15-24 yaş arası nüfus oranı %22)”, “KKTC’de yaşayan
kadınların girişimciliğe olan pozitif bakış açısı”, “Girişimciliğe verilen önem ve girişimcilik
dünyasına olan bakış açısı”, “Nitelikli iş gücünün varlığı”, “Uluslararası KKTC’li girişimcilerin
varlığı”, “Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından oluşturulan girişimcileri
destekleyen programların varlığı (Örn:Erasmus programı)”, “KTSO’nun sürekli eğitim merkezi
adı altında bir biriminin olması ve sektörel bazda eğitimler düzenlemesi” olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Fakat zayıf yönlere bakıldığında; “Genç nüfus oranının yüksek olmasına rağmen genç girişimci
sayısının yeterli olmayışı”, “Üniversitelerde yeterli ve yetkin girişimcilik eğitimlerinin
olmaması”, “Teknik iş gücünün yeterli sayıda olmaması”, “Girişimcilerin raporlama
standartları konusunda bilgi eksikliği”, “Girişimcilerin piyasa talep araştırmaları konusunda
yetersiz olması”, “Ara eleman eksikliği, mesleki kursların yeterli olmayışı”, “Girişimcilerin
pazarlama, iletişim, işletme bilgilerinin ve yönetimsel becerilerinin zayıflığı”, “Eğitim
sisteminin opsiyonel olmaması”, “Erken yaşta girişimciliğin aşılanmasına yönelik projelerin
yetersizliği”, “Kültür ve yaşam tarzının girişimci olmayı engellemesi”, “Girişimci adaylarına rol
model oluşturacak girişimci ve yatırımcı örneklerin yeterli seviyede olmayışı” maddeleri yer
almaktadır.
KKTC girişimcilik ekosistemi düşünüldüğünde en büyük potansiyelinin İngilizce bilen, nitelikli
ve eğitimli genç iş gücü olduğu, güçlü yanlar listesinin yarısını oluşturan maddelerden de
rahatça görülebilmektedir. Fakat zayıf yönler incelendiğinde, nitelikli genç nüfus
potansiyelinin, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamasında eksiklikler olduğu göze
çarpmaktadır.
Örneğin; KKTC’de nüfusun yaklaşık %30’una karşılık gelen sayıda üniversite öğrencisi yer
alırken, bu orana kıyasla genç girişimci sayısı yeterli değildir. Nitelikli ve eğitimli iş gücünün
varlığı söz konusuyken, girişimciler raporlama, pazar araştırması gibi konularda eksik bilgi
sahibidir. Bu aşamada girişimcilik konusunda üniversitelerde verilen eğitimlerin, mesleki
kursların etkili olmayışı göze çarpmaktadır. Bu doğrultuda da girişimcilerin işletmelerini
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idame ettirebilmeleri için hayati bilgileri edinebilecekleri eğitimlerin arttırılması ve üniversite
çağında girişimci adayı olan öğrencilere, girişimcilik konusunda yeterince bilginin
sağlanabilmesi önem arz etmektedir. Eğitimli ve nitelikli genç nüfusun, girişimcilik
faaliyetlerine ilgi duyması ve ekonomiye katkısının arttırılması ancak tespiti yapılan zayıf
yönlerin geliştirilmesi ile sağlanabilecektir.
Bu aşamada fırsatları değerlendirmekte de fayda bulunmaktadır. Girişimci yetiştirme
konusunda KKTC’de yer alan fırsatlar; “Ekonomik refah/gelir düzeyinin yüksek olması (2015:
kişi başı GSYİH 13.457 $)”, “İstihdam alanı kısıtlarının girişimciliği desteklemesi”dir. Gelir
düzeyinin yüksek olması, girişimci adaylarının ihtiyaç duydukları sermaye birikimini
yaratmalarına katkı sağlamaktadır ve girişimcilik faaliyetleri için güven yaratmaktadır. Bu
durum da finansman konusunda yaşanabilecek sıkıntıları azaltma potansiyeline sahiptir.
Ayrıca girişimcilik potansiyelinin gelişmesine engel olabilecek en önemli tehditler olarak
karşımıza “Girişimciliğin önündeki sosyal ve psikolojik engeller (aile baskısı, kültürel
alışkanlıklar, güven sorunu vb.)”, “Nitelikli KKTC vatandaşlarının beyin göçü”, “Türkiye
Cumhuriyeti’nin artan üniversite sayısının, eğitim adası haline gelen KKTC’ye rakip olabilme
tehdidi”, “Eğitim amacıyla gelen genç nüfusun eğitim tamamlandıktan sonra ülkelerine geri
dönmeleri”, “Yurt dışında girişimcilik ekosisteminin kayda değer ölçüde gelişmiş olması ve
girişimciler tarafından tercih sebebine dönüşmesi” çıkmaktadır. Bu tehditleri de yok etmenin
temelinde, bilgi ve becerisine güvenen girişimciler yetiştirmek ve girişimcilerin ülkede
kalmalarını sağlayıcı düzenlemeler yapılması yer almaktadır.
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GİRİŞİMCİLİKFİNANSMANI
Bir işletme kurmak, ürün veya hizmet üretmek için gerekli giderleri karşılamak yeterli
finansman kaynağının varlığı sayesinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenledir ki piyasada
gördüğü probleme çözüm amaçlı iş fikri üretmiş bir girişimcinin de şirketini kurabilmesi ve
idame ettirebilmesi için sermaye kaynağına ihtiyacı bulunmaktadır.Bu aşamada sahip
olduğu öz sermayesinden, finansal kuruluşların sağladıkları kredilerden, geri ödemeli ya da
ödemesiz olarak sağlanan devlet desteklerinden faydalanma imkânı bulabilmektedir.
Girişimcileri finansal olarak destekleme konusunda KKTC’de güçlü görülen konu olarak
“KKTC’de Girişimcilik Projelerinin başlatılmış olması – (2016 – Ekonomi ve Enerji Bakanlığı /
KOBİGEM)” karşımıza çıkmaktadır. 2016 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve
KOBİGEM tarafından gerçekleştirilen KKTC’de Girişimcilik Projesi kapsamında 43 girişimciye
toplamda 3 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır ve 2017 yılında bu programın 2.sinin
düzenleneceği duyurulmuştur.
Diğer yandan bu konuda zayıf yönler olarak; “Genç girişimcilere özel destek modellerinin
yeterli ölçüde olmayışı”, “Girişimcilik desteklerinin miktar ve çeşitliliğinin azlığı”,
“Teknogirişim firmalarının büyüme-gelişme faaliyetlerine katkı sağlayacak finansman
alternatiflerinin yeterli olmaması (Devlet destekleri, özel fonlar, melek yatırım sermayesi
vb.)”, “Finansal desteklerle ilgili yeterince farkındalık ve bilginin olmaması”, “Büyük ölçekli
şirketlerin ve kamunun yeni kurulan girişimler (start-up) konusunda çekingen davranması,
satın almada duyduğu güven eksikliği”, “KKTC’deki fon varlığının teknolojik girişimciliğe
yönelmemesi”, “KKTC fon varlığının alternatif girişimciliğe yönelmemesi” yer almaktadır.
KKTC’de finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda, zayıf yönlerin güçlü
yönlerden çok daha ağır bastığı göze çarpmaktadır. Girişimciliği finansal ve aynı zamanda
niteliksel açıdan destekleyici programların eksikliğinin giderilmesi için KKTC bünyesinde
çalışmaların başlatılması ve yürüyen çalışmaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda piyasada bu konuda yer alan fırsatlara göz atmakta fayda vardır. Finansman
sağlama açısından yer alan fırsatlar, zayıf yönleri, güçlü yöne çevirmede yardımcı
olacaklardır. Örneğin; “Türk iş adamlarının KKTC’ye yapacağı yatırım potansiyeli”, “İhracat
yapan firmalara verilen devlet destekleri”, “Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sağlamakta
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olduğu hibe ve kredi yardımları” KKTC girişimcilerine sağlanacak finansal desteklerin anahtarı
olabilecek fırsatlardır. Bu fırsatların doğru yönde ve doğru zamanda kullanılabilmesi önem
arz etmektedir.
Diğer yandan da finansman kaynağı sağlayabilecek unsurların önünde yer alan tehditleri
tespit edip bu doğrultuda hareket etmek önem arz etmektedir. Bu konuda yer alan tehditler;
“Yabancı yatırımcının önündeki bürokratik engeller”, “Büyük ölçekli teknoloji tabanlı
uluslararası firmaların yatırım için bölgeyi tercih etmemeleri”, “Uluslararası fonların
kullanımındaki bürokratik engeller”dir. Türk iş adamlarının KKTC’ye yatırım yapma
potansiyeli söz konusu iken önlerinde yer alacak bürokratik engeller tehdit oluşturmaktadır.
Bu aşamada bürokratik engellerin kısa vadede tamamen kaldırılamasa da hafifletilmesi
yönünde çalışmalar önem arz edecektir.
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TEKNOGİRİŞİM ve BİLİŞİM ALANINDA FİZİKSEL ALTYAPININ GELİŞTİRİLMESİ
Ekonomik sürdürülebilirliği, endüstriyel gelişimi, bölgesel gelişmişliği, istihdam yaratmayı ve
teknolojik

gelişmeleri

uygulayabilmeyi

başarabilmek,

girişimciliğin

geliştirilmesine

dayanmaktadır. Öte yandan girişimciliğin ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasına katkıda
bulunması katma değeri yüksek girişimciliğin artışına doğrudan bağlıdır. Bundan dolayı
girişimcilik başlığı altında “teknogirişim” de artık önemli bir yerde bulunmaktadır. Çok fazla
teknolojik inovasyon yer almaktadır fakat bu inovasyonların kaçının teknogirişime dönebildiği
önem arz etmektedir. Teknolojik inovasyon önemlidir ve zordur fakat teknogirişimcilik
sadece teknoloji ve inovasyon demek değil ticarileşmeyi de beraberinde getirmesi gereken
bir kavramdır.
Teknogirişimin temelinde işletmelerin teknolojiyi baz alınarak yönetebilmeleri de yer
almaktadır fakat sadece teknoloji tabanlı bir fikir sahibi olmak yetmemektedir.
Sürdürülebilirliği sağlamak için nitelikli insan, teknolojik iş fikri, sermaye ve know-how’ın
birbiri ile entegrasyonunun sağlam şekilde olması gerekmektedir.
Teknogirişimciler ve teknolojik iş fikirlerinin üretimi için fiziksel altyapı oldukça önemli ve
gereklidir. Fiziksel altyapı desteği sunan kuruluşlar arasında da teknoparklar, kuluçka
merkezleri gibi girişimcilik kavramı ile hayatımıza girmiş yerleşkeler akla gelmektedir.
Üniversiteler de eğitim, yüksek teknoloji içerikli iş fikirlerinin üretimi gibi konularda
girişimcilik ve teknogirişimcilik dünyasına yüksek katkı sağlamaktadır.
Teknogirişim ve teknogirişimciliğin oluşmasına zemin hazırlayıcı fiziksel altyapının önemi bu
kadar fazla iken KKTC’deki güncel durumu incelemekte yarar vardır. Fiziksel altyapı ve
teknogirişimcilik konusunda güçlü yan olarak karşımıza; “Teknoloji ve inovasyon
merkezlerinin sayısının artması (Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ODTÜ KKK
KALTEV, DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Yakın Doğu İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri
Merkezi)” çıkmaktadır. Bu merkezler hem fiziksel altyapı sağlama konusunda firmalara
yardımcı

olurken,

sağladıkları

network

ve

desteklerle

teknogirişim

firmalarının

sürdürülebilirliği aşamasında faydalı olmaktadırlar.
Fakat bu konuda zayıf yönler ele alındığında geliştirilmesi gereken alanlar açık bir şekilde
ortaya çıkmaktadır. Zayıf yanlar; “Firmalarda Ar-Ge, teknoloji geliştirme ve yenilik
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faaliyetlerine düşük kaynak ayrılması”, “İşletmelerin Ar-Ge ve yenilik kavramları konularında
yeterli farkındalığın olmaması”, “Yeni fikirlerin hayata geçirilmesi/ticarileşmesi konusunda
prototip atölyesi vb. altyapı imkanlarının bulunmaması”, “Teknoloji Transfer Ofisi
bulunmaması”, “Sanayi bölgelerinde fiziksel altyapı kalitesinin düşük olması (ulaşım,
telekomünikasyon, su ve elektrik)”, “Adada ileri teknoloji ürünlerine ilişkin girişimcilik
eğiliminin düşük olması”, “Teknoloji start up firmalarının kuruluş aşamalarından sonra
beklenen ivme ile büyüme-gelişme gösteremeyişi”, “Sektörde katma değerli fırsat alanlarına
yönelmek yerine, doymuş iş kollarında girişimciliğin yoğunlaşması”, “Tarım, Sağlık, Gıda ve
Enerji sektörlerinde katma değerli ve teknoloji odaklı çözümlerin eksikliği” olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Teknoloji ve inovasyon merkezlerinin sayısının artması güçlü bir yön olarak görünse de
altyapı konusunda yaşanan sıkıntılar, teknoloji transfer ofislerinin olmaması teknogirişimcilik
konusunda yaşanacak gelişmeleri engellemektedir. Bu engellemenin yaşandığı katma değerli
sektörlerde girişimcilik faaliyetleri yapılmaması, teknoloji start up kuruluşlarının ivmeli bir
büyüme gerçekleştiremiyor olması gibi zayıf yönlerin varlığını kanıtlamaktadır. Bu aşamada
teknogirişime olan ilginin, insanların güven ortamında olduklarını hissedebilmelerinin
sağlanabilmesi için fiziksel altyapı sağlayacak ortamlarınsayısının arttırılmasıve atölye,
laboratuvar gibi altyapıların kurulması ve bu yapılarda yer alacak girişimcilere ek destek ve
danışmanlık-mentorluk hizmetlerinin yer alması gerekmektedir.
Diğer yandan fırsat ve tehditler de güçlü yanları kuvvetlendirmek ve sayısını çoğaltmak için
oldukça önemli faktörlerdir. Bu konuda karşımıza çıkan fırsatlar; “Bilişim sektörünün
ambargolardan etkilenmemesi, bilişim sektöründe gelişim potansiyeli”, “Teknolojik iş
fikirlerinin yüksek karlılık ve kısa sürede hızlı büyüme potansiyeli sunması”, “Uluslararası
platformda girişimcilik alanında işbirliği ve know-how paylaşımı yapılabilecek yapıların
varlığı”, “Sanayi 4.0’ın henüz olgunlaşmamış olmasından kaynaklı adapte olma imkanı”,
“Satın alma alışkanlıklarının özellikle teknolojik ürünlere yapılan harcamalara yönelmesi”,
“Dijital kanalların satış ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin rol oynamaya başlaması”,
“Yazılım mühendisliği bölümüne sahip çok sayıda üniversite olması ve genç girişimci
adaylarının bu bölümlere olan talebi”dir.
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Fırsatları incelediğimizde zayıf yönlerin geliştirilmesi konusunda ipuçlarının ortaya çıktığı
görülmektedir. Bilişim sektörünün gelişme potansiyeli, katma değerli ürün üretme
konusunda zayıf olan KKTC ekonomisinin anahtarı olabilecek bir konudur. Girişimcileri,
katma değerli ürün üretebilecekleri bilişim sektörüne yöneltmek ve bu konuda gerekli
altyapıları sağlamak önemli bir strateji olma potansiyeline sahiptir. Yine sürdürülebilirlik
konusunda sıkıntı çeken teknogirişimcilerin, uluslararası düzeyde işbirliği ve know-how
konusunda bilinçlendirilmesi,teknogirişimsegmentinde yer alan firmaların uzun ömürlü
olmasına yardımcı olacaktır.
Fakat bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri hızlı hareket etmektir.
Çünkü gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıya kaldığı en büyük global
tehditlerden biri gelişmiş ülkeler ile aralarındaki gelişmişlik farkının kapanmak yerine
aksine gelişmiş ülkelerin hızla artan teknolojik faaliyetleri sayesinde, artış gösteriyor
olmasıdır. Bu nedenle KKTC’nin teknogirişimcilik ve bilişim alanında hızlı ve faydalı adımları
bir an önce hayata geçirmesi önem arz etmektedir.
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GİRİŞİMCİLİK SİSTEMİ’NİN YASAL ALTYAPISI
Devletlerin, firmaların oluşumunu hızlandırıcı ve girişimci firmaların büyümelerini tetikleyici
rol oynamaları önem arz etmektedir. Bir diğer amaçları da firmalara sağlıklı bir iş ortamı
oluşturabilmek için ölçütler belirlemektir. Devletler girişimci firmaların gelişimini;
makroekonomik politikalarla, mevzuatla, firmaların sorunlarını çözme odaklı desteklerle ve
girişimcilik kültürünü geliştirme ile sağlayabilirler. Devletin sağlayabileceği destekler olarak;
girişimciliği desteklemek, prosedürleri azaltmak, vergi muafiyeti sağlamak, kamuda yeni
destek birimleri oluşturmak, finansal kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmak, danışmanlık ve yol
göstericilik yapmak, girişimciler ve büyük şirketler arasında network sağlamak ve şirketlerin
uluslararasılaşmasını sağlamak gibi unsurlar sayılabilir.
Ayrıca devletin sağlayabileceği ürün standartları getirme ve fikri ve sınai hakların korunması
konuları da oldukça önemlidir. Ürünlerde standardizasyon, ürünlerin emniyetli olmasını,
uluslararası ve bölgesel olarak rekabet edilebilir olmalarını ve ihracat potansiyellerini
yükseltmelerini sağlamaktadır. İş fikri üretmenin bu kadar zor ve değerli olduğu bir çağda da
girişimciler iş fikirlerinin korunması konusunda talepte bulunmaktadır.
KKTC Girişimcilik Ekosistemi’ninbu alandaki zayıf yönlerini güçlendirici stratejiler kurmak
önem arz etmektedir.
Zayıf yönler olarak karşımıza; “Kalite standartlarının etkin biçimde yönetilemiyor oluşu”,
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuat yapısının olmayışı”, “Fikri mülkiyet hakları ve patent
konularında ekosistemin yeterli seviyede gelişmemesi”, “Genç girişimcilerin önündeki vergi
ve bürokrasinin çok fazla olması” çıkmaktadır.
Devletin, girişimcileri destekleyici fonksiyonu göz önünde bulundurulduğunda KKTC’de bu
konuda mevzuatsalyapıdaeksiklikler olduğu görülmektedir. Aslında katma değerli ürün
üretememe, genç nüfusa oranla genç girişimci sayısının azlığı, teknogirişim konusunda yeterli
örneğin yer almaması gibi konularda zayıf yönlerin varlığının temelinde yatan sebeplerden
biri de girişimcilerin arkalarında devlet desteğini yeterli seviyede görememesi yatmaktadır.
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Aynı şekilde “Kurumlar arası koordinasyon eksikliği”, “Kamunun, sektörlerin ihtiyaçlarına
göre kendini yenilememesi” gibi tehditler mevzuat çalışmalarının gerçekleştirilmesini
olumsuz etkilerken, “Sektörleri düzenleyecek yasal mevzuat eksikliği/ yetersizliği”, “Kayıt dışı
ve merdiven altı üretimden doğan haksız rekabet” gibi tehditler de gerekli mevzuat
çalışmalarının yapılamaması doğrultusunda girişimcileri ve aynı zamanda girişimci işletmeleri
de başlangıç ve tutundurma aşamalarında olumsuz etkileyebilecek potansiyele sahiptir.
Girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için tek unsurunkamu olmadığını belirtmek gerekir. Bu
alanda özel sektörün desteği, girişimci adaylarının daha fırsat odaklı ve risk alma güdüsüne
sahip olmaları ve raporun diğer kısımlarında belirtilen unsurların da girişimcilik ekosisteminin
gelişiminde ve başarısında etkin rol oynamaktadır.
Girişimcilik ekosisteminde ticari güven duygusu çok büyük öneme sahiptir.Bu güvenin
sağlanmasının

temelinde

ise

ihtiyaç

duyulan

alanlarda

regülasyonların

oluşturulması/geliştirilmesi ve uygulama aşamasında yeterli denetimler ile desteklenmesi
gerekmektedir.
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KÜMELENME VE İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI
Kümelenme, ilgili iş alanlarında destekleyici kuruluşlar ile birlikte yatay ve dikey olarak
uzmanlaşmış işletmelerin yerel yoğunlaşmasını oluşturmaktadır. Kümelenmeler işletmelerin
giderek küreselleşen rekabet şartları altında başarı sağlamalarınaimkân vermekte, coğrafi
yakınlık ve sıklıkla güvene dayalı olarak arttırılmış etkileşimler sayesinde iş görme
maliyetlerini azaltmalarına olanak sağlamaktadır. Sanayi yoğunlaşmaları, uzmanlaşmış işçi ve
iş hizmetleri, özel sanayi ihtiyaçlarını karşılama hedefindeki kamu sektörü yatırımları olduğu
kadar, kümelenmedeki işletmelerin taleplerini karşılamaya yönelik hız kazanmış mali
piyasalar yoluyla da maliyetleri düşürerek ekonomilerin yerelleşmesi görünümüne doğru
gidebilirler.
Üniversite-sanayi iş birlikleri de üniversiteler ve sanayilerin sahip oldukları bilgi, beceri,
tecrübe, fiziksel ortam gibi özelliklerini, teknolojik ve ekonomik yönden gelişme sağlamak
maksadı ile birleştirmeleri şeklinde ortaya çıkmaktadırlar.
Kümelenme ve üniversite-sanayi işbirlikleri konusunda KKTC’de yer alan zayıf yanlar;
“Üniversite-Sanayi işbirliğinde yetersizlik”, “İstatistiksel verilerin istenen seviyede olmaması”,
“Girişimcilik ekosistemi verilerinin kayıt altına alma ve ölçümlemenin yetersiz olması”,
“Kümelenme ve işbirliği faaliyetlerinin eksikliği” dir. Bu konuda yer alan fırsatlar ise;
“Kümelenme ve işbirliği çalışmaları yapan kurumların artması”, “Üniversitelerle yapılan
girişimcilik alanındaki iş birliklerinin gelişmekte olması” dır.
Üniversite-sanayi işbirliğinde ve kümelemede eksiklikleri yer alan KKTC’nin, özellikle
girişimcilik potansiyeli yüksek güçlü yanlarını ticari hayata ve girişimciliğe çevirecek bir
kümelenme modeli ele alınmalıdır. Örneğin zeytin, üzüm gibi önemli ürünlere sahip olmanın
avantajı ile kümelenme-kooperatifleşme sayesinde değer zincirini kurarak markalaşmak ve
kısıtlı olan imkanlardan en üst seviyede ekonomik olarak faydalanmak amaçlanmalıdır.
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TURİZMSEKTÖRÜNÜN GİRİŞİMCİLİĞE KATKISI
Kıbrıs adası, Akdeniz'de Sicilya, Sardinya adalarından sonra üçüncü büyük ada
konumundadır. Asya, Avrupa ve Afrika'yı birbirine bağlayan önemli bir coğrafik konuma
sahiptir. Dünya turizm hareketleri göz önünde bulundurulduğunda Akdeniz ikliminin de etkisi
ile önemli bir potansiyele sahiptir.
2015 yılında KKTC'ye gelen yolcu sayısı 1.483.244’tür. 2016 yılında ise ülkeye 1.218.232’si TC'
li ve 358.841’i diğer ülkelerden olmak üzere toplam 1.577.073kişi gelmiştir. 2016 yılı toplam
yolcu sayısında önceki yıla göre %6’lık artış gerçekleşmişken, TC’li yolcu sayısındaki artış
%10’dur. 2015 yılında turizmin GSYİH’ye katkısı 916 milyon TL ile %9 olarak gerçekleşmiştir.
Bu oran 2014 yılı ile karşılaştırıldığında %1’lik bir artış gerçekleştiği görülmektedir. (2014; 739
milyon TL, %8)
KKTC’nin; turizm konusunda sahip olduğu güçlü yanları olarak karşımıza “Doğal bir peyzaja ve
biyoçeşitliliğe sahip, endemik bitki türlerine rastlanabilecek bölgelerin varlığı”, “Ülkede
turizm sektörünün gelişmiş olması”, “Marina ve yat turizmine müsait alanlar bulunması”,
“Doğa turizminin gelişmiş olması gösterilmiştir”çıkmaktadır.
Turizm konusunda yer alan fırsatlar da; “Tarihi, ören yeri ve kültürel miras”, “Sağlık turizmi
potansiyelinin varlığı”, “Donasyon yoluyla bebek tedavisi yöntemlerinin yasal olması, bu
uygulamanın yasal olmadığı ülkelerde yaşayan vatandaşların gösterdiği talep”, “Deniz
arkeolojisi ve eko turizme yönelik artan trend” olarak yer almaktadır.
Turizm sektörleri için tehditler incelendiğinde de “Global ısınmanın artış göstermesinin
turizm potansiyelini olumsuz anlamda etkileme ihtimali” yer almaktadır.
KKTC turizm sektörü konusunda girişimcilik faaliyetlerini destekleyebilmek adına mevcut
güçlü yanları, mevcut fırsatları KKTC lehine çevirme yönünde stratejiler oluşturmakta fayda
vardır.Örneğin; KKTC’de mevcut turizm kanallarının haricinde deniz arkeolojisi ve eko turizm
gibi alanlarda dünyada artan trendin, KKTC’deki güçlü turizm sektörü olanakları ile kendi
bünyesine çekmesi için çaba gösterilmesi önem arz edecektir. Ayrıca bu çabanın girişimcilik
ekosistemine katkı sağlaması için girişimci adaylarının turizmin niş ama ilgi çekici
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alanlarında iş modelleri geliştirmesi ve bu alanda girişimlerin desteklenmesi de
gerekmektedir.
TARIM SEKTÖRÜNÜN GİRİŞİMCİLİĞE KATKISI
KKTC’de iklim koşullarının elverişliliği tarım sektörünün güçlü varlığını desteklemektedir ve
halkın önemli bir kesimi geçimini tarım ile gerçekleştirmektedir.
2.465.552 dönümlük toplam arazi alanın 1.398.123 dönümü tarım arazisidir. Bu da toplam
alanın yaklaşık olarak %57’sidir. 2015 verilerine göre bu alanın 962.504 dönümlük yani
yaklaşık olarak %69’luk kısmı ekilen arazidir. Ekilmiş alanların %77’sini tahıl, %7’sini yemlik
baklagiller, %5’ini ise meyveler oluşturmaktadır. Turunçgillerin oranı ise yaklaşık %5’lik paya
sahiptir.
Tarım sektöründe yer alan güçlü yanlar; “Türkiye’den su gelmesi”, “Tarım sektörünün
gelişmiş olması” olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada belirtilen zayıf yan ise “Tarım
alanında yeterli bilgilendirmenin ve teknik altyapının olmaması” dır.
Fırsatlar göz önünde bulundurulduğunda “Tarım sektöründeki gelişmeler (işlenmiş tarım
ürünleri ve organik üretim açısından gelişmeler ve önem artışı)”, “Tarımsal teknolojilerin
uygulama alanlarının varlığı”, “Tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin artması
doğrultusunda buna bağlı sanayinin gelişme potansiyeli”, “KKTC’nin hellim, keçiboynuzu gibi
markalaşmış ürünlere sahip olması” karşımıza çıkmaktadır.
Tarım sektörü KKTC’nin potansiyeli çok yüksek olan sektörlerindendir ve bu nedenle de güçlü
yanların daha da çoğaltılabileceği ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlayabileceği bir alana
sahiptir. Bu aşamada fırsatları analiz etmek ve bu fırsatlar üzerine giderek güçlü yanlara
katkıda bulunmak gerekmektedir. Örneğin; tarımsal teknolojilerin uygulama alanları dünyada
gitgide artmaktadır. Tarım potansiyeli yüksek bir bölgede yer almanın avantajı ile çiftçilerin
hayatını kolaylaştıracak teknolojiler geliştirerek, tarım sektörüne ek olarak tarımsal
teknolojilerde de söz sahibi olmak, tarım sektörünün sürdürülebilir kalkınmasında oldukça
önemlidir. Fakat temelde bazı bilgi eksiklikleri ya da teknik yetersizlikler olduğu belirtilmiştir.
Bu aşamada da tarım konusunda bilinçlendirme yönünde hareket edilmeli ve girişimciliğe
katkı sağlaması yolunda stratejiler geliştirilmelidir.

34

Tarım sektörü için tehditler incelendiğinde; “Son yıllarda gelişmekte olan tarım sektörü,
sağlık sektörü gibi sektörlerde yaşanan dijital dönüşümün KKTC’nin bu alandaki gelişim
hızından yüksek olması” karşımıza çıkmaktadır.
Teknogirişim başlığı altında da belirtildiği gibi gelişmiş ülkeler birçok sektörde teknoloji
kullanma yönünde hızlı gelişim göstermektedir. Geleneksel sektörlerin de dijitalleşebilmesi
için çalışmalar her geçen gün daha da hızlanmaktadır. Tarım da bu sektörlerden biridir ve bu
gelişmişliğin, KKTC ile arasındaki fark tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle de teknogirişimin
ve teknolojik-inovasyon konularının tarım alanında da geliştirilmesi önem arz etmektedir.

35

DIŞ TİCARET ve GİRİŞİMCİLİK
Dış ticaret ekonomik kalkınmaya ve milli gelire katkısı dolayısıyla tüm ülkeler için oldukça
önemli bir ekonomik faaliyettir. Fakat KKTC’nin bir ada ekonomisi olmanın getirmiş olduğu
kısıtlar nedeniyle bu alanda ithalata dayalı bir ekonomik model ortaya çıkmaktadır.
İhracat 2014 yılında 134 Milyon $ gerçekleşmiştir. 2015 yılında ise %12’lik gerileme yaşayarak
118 Milyon $’a düşmüştür. İthalat 2014 yılında %5 oranında artış gösterirken, 2015 yılında
%16 oranında gerileyerek 1.501 Milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sonucunda
2015 yılı sonunda dış ticaret açığının 1.383 Milyar $, dış ticaret hacminin ise 1.619 Milyar $
olduğu görülmektedir. 2015 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı %8’dir. KKTC ihracatında
2012-2015 yılları arasındaki değişim oranı 2%’dir. İthalatta ise 2012-2015 yılları arasındaki
değişim oranı -12%’dir.
Dış ticarette sahip olunan güçlü yönler; “TC, AB ve Orta Doğu gibi önemli pazarlara yakın
stratejik coğrafi konum”, “İhracat yapan firmaların çoğunun ürün kalitesinin iyi olması” dır.
Coğrafik konumu dolayısıyla oldukça stratejik bir bölgede yer alan KKTC, ihracat yapan
firmaların ürün kalitesi açısından da yüksek potansiyele sahiptir.
Fakat KKTC’nin ihracat pazarlarına sınırlı erişimi vardır. Tehditler incelendiğinde de; “Yeşil Hat
Tüzüğü kapsamındaki kısıtlamalar”, “İzolasyonlar ve ambargolar”, “İthal kaynak bağımlılığı ve
girdi maliyetlerinin yüksekliği”, “Çözüm veya çözümsüzlük/siyasi belirsizlik”, “Girişimcilerin
vergi ve bürokrasi nedeniyle ürünlerini başka ülkeler üzerinden satma girişiminde
bulunabilmeleri” yer almaktadır.
Bu noktada 2 önemli fırsat yer almaktadır. Birincisi ülke içinde nüfusun az olmasından
kaynaklı olarak dış pazara yönelme eğiliminin artış gösteriyor olması ve ikincisi bilişim
sektörünün ambargolardan etkilenmemesidir. Bu aşamada teknogirişimin önemi birkez daha
ortaya çıkmaktadır. Bilişim sektöründe katma değeri yüksek, maliyeti ve niteliksiz iş gücü
ihtiyacı düşük ürünler üretmek, hem ambargolar ve mevzuatsal engellerden etkilenmeden
dış ticaret yapabilmeyi sağlayacak hem de dış ticaret açığını iyileştirme aşamasında faydalı
olacaktır.
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E.2. GZFT’DEN STRATEJİK AÇILIMLAR
Katılımcılarla, konferans öncesinde hazırlananGZFT listeleri paylaşılmıştır. Katılımcılar listeleri
incelemiş ve listeye eklemeler gerçekleştirmişlerdir. Bu 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 Girişimcilik Ekosistemi’nin güçlü
yönlerinin zayıf yönlerini güçlendirmek için kullanılmasıdır.
2. Güçlü Yönler-Fırsatlar Stratejisi: KKTC’de Girişimcilik Ekosistemini’nin 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 Girişimcilik Ekosistemini’ninfırsatlardan
yararlanabilmesi için zayıf yönlerini güçlendirmesidir.
5. Zayıf Yönler-Tehditler Stratejisi: KKTC’de Girişimcilik Ekosistemi’nin var olantehditlerin
etkisini azaltmak veya onu ortadan kaldırmak için zayıf yönlerini güçlendirmesidir.
6. Fırsatlar-Tehditler Stratejisi: Fırsatlar ve tehditler dış faktörler olmaları itibariyle
Girişimcilik Ekosistemi’nin doğrudan etki edebilecekleri veya çok kısa vadede zararyarar görebilecekleri konular değildir. Var olan fırsatlar tehdit gibi görünen unsurların
etkisini azaltabilir. Bir tehdidin etkisi ortadan kaldırıldığında, bir fırsatın önemi artabilir
ve Girişimcilik Ekosistemi’nin hareket planına yön verebilir.
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Kombinasyonların masa dağılımları da aşağıdaki tabloda yer almaktadır;
MASA NUMARASI
MASA 1
MASA 2
MASA 3
MASA 4
MASA 5
MASA 6
MASA 7
MASA 8
MASA 9
MASA 10

STRATEJİK AÇILIM İÇİN
GZFT DAĞILIMI
Güçlü-Zayıf
Güçlü-Fırsat
Güçlü-Tehdit
Zayıf-Fırsat
Zayıf-Tehdit
Fırsat-Tehdit
Güçlü-Zayıf
Güçlü-Fırsat
Güçlü-Tehdit
Zayıf-Fırsat
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1. STRATEJİK AÇILIMLAR
Çalışma gruplarının stratejileri belirlenirkenele aldıklarıGüçlü-Zayıf Yanlar ve Fırsat-Tehdit
maddelerinden birden fazla grup tarafından seçilen(yoğunlaşılan) GZFT maddelerine

aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.

Masaların Kullandığı Güçlü Yanlar

NO

39

Güçlü Yanlar

Tekrar

1

Ülkede turizm sektörünün gelişmiş olması

4

2

Ulusal ve Uluslararası çok sayıda üniversitenin bulunması

3

3

Üniversite öğrenimine verilen önem

3

4

Genç nüfus oranının yüksek olması (15-24 yaş arası nüfus oranı %22)

3

5

KKTC’de yaşayan kadınların girişimciliğe olan pozitif bakış açısı

3

6

KKTC’nin hellim, keçiboynuzu gibi markalaşmış ürünlere sahip olması

3

Masaların Kullandığı Zayıf Yanlar

NO

Zayıf Yanlar

Tekrar

1

Yüksek girdi maliyetleri (enerji, işgücü)

2

2

Kalite standartlarının etkin biçimde yönetilemiyor oluşu

2

3

Genç nüfus oranının yüksek olmasına rağmen genç girişimci sayısının
yeterli olmayışı

2

4

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuat yapısının olmayışı

2

Masaların Kullandığı Fırsatlar

NO
1
2
3

Fırsatlar
Üniversitelerle yapılan girişimcilik alanındaki iş birliklerinin gelişmekte
olması
Bilişim sektörünün ambargolardan etkilenmemesi, bilişim sektöründe
gelişim potansiyeli
Tarım sektöründeki gelişmeler (işlenmiş tarım ürünleri ve organik
üretim açısından gelişmeler ve önem artışı)

Tekrar
3
3
3

4

Kümelenme ve işbirliği çalışmaları yapan kurumların artması

3

5

Tarihi, ören yeri ve kültürel miras

3

6

Deniz arkeolojisi ve eko turizme yönelik artan trend

3

7

Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sağlamakta olduğu hibe ve kredi
yardımları

3

Masaların Kullandığı Tehditler

NO

Tehditler

Tekrar

1

Nitelikli KKTC vatandaşlarının beyin göçü

2

2

İzolasyonlar ve ambargolar

2

3

İthal kaynak bağımlılığı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği

2

40

Çalışma grupları kendi masalarının kombinasyonlarına göre GZFT listelerinden seçtikleri maddeleri yazarak stratejik açılımlara
ulaşmışlardır. Aşağıdaki tabloda bir çalışma grubunun bir stratejik açılımı belirlerken kullandığı maddeler ve oluşturdukları
stratejik açılım örneği verilmiştir.
Masa No:3
Güçlü Yan

Tehdit

Stratejik Açılım

1: Nitelikli KKTC vatandaşlarının beyin göçü

22: Teknoloji ve inovasyon merkezlerinin sayısının
artması (Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi,
ODTÜ KKK KALTEV, DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon
Merkezi, Yakın Doğu İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri
Merkezi)

2: Türkiye Cumhuriyeti’nin artan üniversite sayısının,
eğitim adası haline gelen KKTC’ye rakip olabilme
tehdidi
3: Eğitim amacıyla gelen genç nüfusun eğitim
tamamlandıktan sonra ülkelerine geri dönmeleri
9: Büyük ölçekli teknoloji tabanlı uluslararası
firmaların yatırım için bölgeyi tercih etmemeleri

Teknopark yatırımlarının arttırılması ve
desteklenmesi
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Grupların
belirledikleri stratejiler, konularına göre aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Toplamda 10
konu hakkında 30 adet stratejik açılım belirlenmiştir.
Bu sınıflandırma sonucunda;
 4’er

stratejinin

“Kurumsal

“Turizm”

Kapasite

ve

ve
Yasal

Düzenlemeler” konularında,
 3’er

stratejinin

“Girişimcilik

Finansmanı”, “Girişimcilik Süreçleri”,
“İhracat”,

“Rekabet

Gücünün

Artırılması”, “Tarım” ve “ÜniversiteSanayi İşbirliği” konularında,
 2’şerstratejinin

de

“Kümelenme”

ve

“Teknolojik

Girişimcilik”

konularında

oluşturulduğu belirlenmiştir.
Çalışma gruplarının oluşturdukları 30 stratejik açılım, konularına göre aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
No

Konu

Masa No

Stratejik Açılım

1

Yeni ürün/hizmet sektöründe yeni projelerin başlatılması ve rol
modellerin arttırılması

2

3

Teknopark yatırımlarının arttırılması ve desteklenmesi

3

1

Üniversite ve farklı sektörler arasında işbirliği

4

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bu sayede katma değeri
yüksek alanlarda (bilişim ve yazılım) ve geleneksel üretim alanlarında,
bölgede söz sahibi olmak

7

KKTC'de ulusal ve uluslararası çok sayıda üniversite bulunması fakat
bunun karşılığında teknik iş gücünün mesleki eğitim kurumlarının
yetersiz olmasından dolayı teknik-mesleki kursların desteklenmesi

1
Teknolojik
Girişimcilik

4

5

ÜniversiteSanayi
İşbirliği

40

No

Konu

Masa No

Stratejik Açılım

2

Ülkeye yatırımın ve katma değerli girişimciliğin desteklenip,
yönlendirileceği bir üst şemsiye yapının kurulması

3

Başarı hikayelerinin PR'ının yapılması ve bu bağlamda aile baskısının
ve kültürel baskıların ortadan kaldırılması

8

8

Girişimcilik ile ilgili bilincin ve motivasyonun arttırılması

9

3

Lokomotif sektörlerde ithal kaynak bağımlılığının azaltılması

5

Kalite standartlarının
getirilmesi

11

7

Markalaşmış ve markalaşmamış KKTC ürünlerinin ihracatında
mevzuat eksikliklerinin giderilmesi ve etkin pazarlamanın
sağlanmasına yönelmek

12

5

Girişimciliğin ilk yıllarında vergi oranlarının
bürokrasinin en az seviyeye indirilmesi

7

Yeterli sayıda nitelikli iş gücünün varlığına rağmen, genç girişimcilerin
girişimde bulunacak motivasyonu, ortamı ve fona ulaşmasını
sağlamak

141

10

Girişimcilere yönelik finansal destek mekanizmalarının geliştirilmesi
ve çeşitlendirilmesi

15

4

KOBİGEM kurumsal kapasitesi oluşturularak yasasının ivedilikle
geçirilmesi

16

Kurumsal
Kapasite ve
Yasal
17 Düzenlemeler

6

Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi

8

Yasal mevzuatın düzenlenerek bilişim sektörünün geliştirilmesi
amacıyla yapılacak yatırımların, inovatif projelerin ve iş gücünün
geliştirilmesinin sağlanması

18

10

Bilişim teknoloji sektörünün güçlendirilmesi

19

4

YE kullanımının artışını sağlamak için teşvik vermek yoluyla yüksek
girdi maliyetlerini düşürmek. Sanayinin gelmesini sağlayarak
gelecekte bölgede enerji ihraç eden konuma gelmek

9

Üretimde rekabet gücünün arttırılması, serbest bölge uygulamalarının
geliştirilerek etkin coğrafi konumun kullanılması

9

Yeşil Hat Tüzüğü'nün AB çerçevesinde (Gıda ürünlerinde) ihraç
edilebilmesi yönünde geliştirilmesi

6
7

10

13

20
21

Girişimcilik
Süreçleri

Rekabet
Gücünün
Artırılması

Girişimcilik
Finansmanı

İhracat

yönetilmesi

ve

sertifikasyon

sisteminin

düşürülmesi

ve
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No

Konu

Masa No

Stratejik Açılım

5

Kümeleme ve işbirliği faaliyetlerinin hedefleri arasında ithalata
bağımlılığı azaltmak ve girdi maliyetlerini düşürmek

23

8

Kümelenme ve işbirliği faaliyetlerinin teşvik edilerek turizm sektörüne
yönelik ürün ve hizmet üretiminin teşvik edilmesi

24

1

Tarımda verimli üretim modellerine geçilmesi

2

Tarımsal kümelenme yapısının belirlenmesi (Şemsiye yapı)

26

6

Tarımsal ve hayvansal ürünleri geliştirerek, uluslararası standartlarda
ihracat pazarına girebilmek (Organik ve niş ürünler)

27

2

Turizm bilgi-sistem altyapısının oluşturulması

28

6

Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla sağlıkürün/paketlerinin
geliştirilmesi ve bu hizmetleri sağlayabilecek olan nitelikli insan
kaynağı ve teknoloji kullanımının sağlanması

22
Kümelenme

25

Tarım

Turizm
29

30

9

Ülke turizminin gelişmiş olması güçlü yanını kullanarak izolasyonlar ve
ambargoların oluşturduğu tehdidi ortadan kaldırmak

10

Özel kitle turizmine ayrılan teşvik ve kaynaklara ilaveten alternatif
turizm çeşitliliğini eko turizm, özel ilgi turizmi, kültür turizmi vb.
turizm alanlarında çeşitlendirip kaynak ve teşviklerin adil bir şekilde
paylaştırılması

42

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. Tüm görevlerin konsolide edilmesi ile temelde 113 adet görev ortaya
çıkmıştır. Görevler konularına göre ayrıştırılarak tabloya yerleştirilmiştir. Bu doğrultuda 23
görev “Yasal Düzenlemeler”, 19 görev “Girişimcilik Süreçleri”, 16 görev “Üretim ve Ticaret”,
13 görev “Turizm”,9 görev “Rekabet Gücünün Artırılması”, 8 görev “Kümelenme”, 8 görev
“Üniversite-Sanayi İşbirliği”, 7 görev “Girişimcilik Finansmanı”, 4 görev “Nitelikli Personel”, 4
görev

“İş

Modelleri”

ve

2

görev

“Tarım”

konularında

oluşturulmuştur.
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Aşağıdaki tabloda çalışma gruplarından masa 3’ün “Stratejik Açılımlardan Görevlere” uygulamasında bir stratejik açılım için oluşturduğu
görevler verilmiştir.
Masa No:3
Güçlü Yan

Tehdit

1: Nitelikli KKTC vatandaşlarının beyin göçü
22: Teknoloji ve inovasyon
2: Türkiye Cumhuriyeti’nin artan üniversite
merkezlerinin sayısının artması
sayısının, eğitim adası haline gelen KKTC’ye
(Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme
rakip olabilme tehdidi
Bölgesi, ODTÜ KKK KALTEV, DAÜ
3: Eğitim amacıyla gelen genç nüfusun
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi,
eğitim
tamamlandıktan sonra ülkelerine
Yakın Doğu İnovasyon ve Bilişim
geri dönmeleri
Teknolojileri Merkezi)
9: Büyük ölçekli teknoloji tabanlı
uluslararası firmaların yatırım için bölgeyi
tercih etmemeleri

Stratejik Açılım

Görevler
Teknopark olan üniversitelerde
öğrencilerin tekno projeleri ile yer ve
burs olarak desteklenmesi
YAGA'nınişbirliği ile bu alanda yabancı
yatırımcının ülkeye çekilmesi

Teknopark yatırımlarının
arttırılması ve desteklenmesi Yasal mevzuatın tamamlanması
(teknopark, Ar-Ge yasaları)
Teknopark olan üniversitelerde
öğrencilerin tekno projeleri ile yer ve
burs olarak desteklenmesi
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Konularına
göre gruplandırılmış olan görevler tablosu aşağıda yer almaktadır.

Girişimcilik Finansmanı

Konu No
1

Devlet ve özel sektör arasındaki para akışının düzenlenmesi (Özel üniversiteler)

2

TC ve KKTC destekli Ar-Ge projelerinin başlatılması

3

Fon desteklerinin arttırılması, yönlendirilmesi ve ulaşılabilirliğinin sağlanması

4

Bilişimde yerli ve yabancı sermayeyi çekmek için sektörel yatırımın cazip hale getirecek teşvikler ve
vergi muafiyetleri oluşturulması

5

Vergi muafiyeti için yasal düzenleme yapılması

6

Yabancı iş gücü için katkı maliyetlerinin düşürülmesi

7

Finansal kaynaklar oluşturularak hibe ve düşük faizli kredi gibi desteklerin artırılıp, desteklerin
farkındalığının artırılması

8

Genç girişimcilerin iş dünyasına adapte edilmesi

9

Ekosistem paylaşmalarının şemsiye yapı içerisinde toplanması

10
11

Girişimcilik Süreçleri

Görevler

Şemsiye yapının girişimcileri seçmesi (Eğitim, iş kurulumu, mentorluk, markalaşma, uluslararasılaşma,
ticarileşme, finans kaynaklarının ulaşım desteği)
Başarı girişimcilik hikayelerinin eğitim kurumlarında paneller ve lise eğitim müfredatına eklenmesi ve
sosyal medyada yayınlanabilecek kamu spotlarının hazırlanması ve girişimci ziyaretleri düzenlenmesi

12

Farklı kategorilerde mevcut girişimcilere ve öğrencilere girişimcilik ödüllerinin verilmesi

13

Mevcut girişimcilerin bilgi ve deneyimleri ile girişimcilik kaynaklarının oluşturulması

14

Teknopark olan üniversitelerde öğrencilerin tekno projeleri ile yer ve burs olarak desteklenmesi

15

YAGA'nınişbirliği ile bu alanda yabancı yatırımcının ülkeye çekilmesi

16

Bilişim ve teknoloji alanında gerekli altyapının geliştirilmesi (fiber,iletişim) ve bu altyapı yatırımlarının
geleceği ön görerek sürdürülebilir olmasına dikkat edilmesi

17

KOBİGEM fiziksel altyapısının güçlendirilmesi (yeni bir bina inşa edilmesi)

18

Teknopark konusunda başarı sağlanmış üniversitelerin beşeri ve fiziki olanaklarının kullanılması ve
işbirliği çalışmalarının arttırılması

19

Fikri mülkiyet ve patent hakları konularında ekosisteminde yeterli seviyede geliştirilmesi

20

Finansal ve teknik destek programlarının artırılması ve farkındalığının artırılması

21

Tüm ortaöğretim okullarında girişimciliğin mecburi ders olarak okutulması

22

Üniversite mezunlarının (yerli-yabancı) iş kurmasının kolaylaştırılması

23

Bilişim alanında eksik yasaların tamamlanması ve yatırımcı ve girişimciyi bir araya getirecek
mekanizmanın kurulması

45

Konu No
24
25

İş Modelleri

26

Kümelenme

Teknopark, kuluçka merkezleri ve Ar-Ge/Ür-Ge laboratuvarlarının kurulması ve Silikon vadisi modeli
gibi tek çatı altında büyük bir teknoloji bölgesi yaratılması
Yabancı yatırımcılar için mevzuatın sadeleştirilmesi, fiziksel altyapının geliştirilmesi ve bürokratik
engellerin azaltılması
Geleneksel ürünlerin üretim ve pazarlama süreçlerini yönlendirecek merkezi birimlerin oluşturulması

28

Ürün/paketlerinin geliştirilmesi

29

Geri dönüşüm sektörünün farkındalığının yaratılması ve yaygınlaştırılması

30

Türkiye'deki Ür-Ge projeleri, KOSGEB modeli örnekleri gibi işbirliğini arttırıcı ve teşvik edici modellerin
geliştirilmesi

31

Tarımsal kümelenme mevzuat düzenlemesinin yapılması

33

Nitelikli Personel

Girişimcilikte sosyal medya dahil tüm iletişim olanaklarının kullanılması

27

32

Rekabet Gücünün
Artırılması

Görevler

34
35

Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmaları kullanılarak, ürün çeşitliliğine gidilmesi, inovatif ürünlere yönelme
suretiyle farklı pazarlara yeni ürünler geliştirilmesi
KKTC özelinde hangi ürünler bazında kümeleşme yapılabileceği ile ilgili genel fizibilite çalışmalarının
yapılması
Kümelenme çalışmalarının geliştirilmesi için üretici, üniversite ve ilgili kurumların koordinasyonunun
sağlanması
Kümelenmeye yönelinen alanlarda vergi teşviği, muafiyet, hibe ve düşük faizli kredi desteğinin ve
teknik desteğin sağlanması

36

Tarım ve hayvancılık ile ilgili teknolojinin ve bilişimin geliştirilmesi ve bilgi sisteminin oluşturulması

37

Tarım ve hayvancılıkta kümelenmenin teşvik edilmesi

38

Kümelenme konusunda bilincin arttırılması için faaliyetler geliştirilmesi

39
40

Hizmet sektörünün öneminin ve sektöre ihtiyacın, eğitim sisteminde daha iyi anlatılmasıyla insanları
bilinçlendirmek
KOBİGEM için gerekli kalifiye ve uzman istihdamının sağlanması ve sürekli eğitim faaliyetlerinin
sürdürülmesi

41

Sağlık turizminde kaliteli üniversite eğitimi-nitelikli insan kaynağı

42

Tarım ve hayvancılıkta üniversite eğitiminin geliştirilmesi ve meslek okullarında uygulamalı eğitimler
düzenlenmesi

43

KKTC'de var olmayan sektörlerin ülkeye kazandırılması

44

Tarımsal standartlaştırmanın oluşturularak üretim kalitesinin arttırılması

45
46
47

İSO ve TSO standartlarında üretim yapan firmaların devlet tarafından teşvik ve muafiyetle
desteklenmesi
Özellikle rekabet gücünün olabileceği niş ürün üretimi kalite standartlarının teşvik edilmesi ve
desteklenmesi
Toplam kalite bilincini şirketlere entegre etmek ve şirketlerin her biriminin geliştirilmesi sağlamak

46

Üniversite-Sanayi işbirliği

Turizm

Tarım

Konu No

Görevler

48

Hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili uluslararası standartların geliştirilmesi

49

Uluslararası platformda kabul görmüş mesleki dallarda sertifikaların verilmesi

50

Telekomünikasyon sektörünün özel sektöre açılması

51

Sertifikasyon yapılarak AB standartlarında üretimin desteklenmesi

52

Tarımda verimli üretim modelleri için teknik altyapının oluşturulması

53

Sulama altyapısının oluşturulması ve verimli kullanılması için teşvik ve imkan sağlanması

54

Pazarlamanın dijitalleşmesi

55

Turizm bilgi-sistem fiziki altyapısının oluşturulması

56

Turizm üst yapı koordinasyonunun sağlanması

57

Sağlık turizmine ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile pazarlama, tanıtım ve reklam
faaliyetlerinin artırılması

58

Sağlıkta teknoloji ve bilişiminin kullanılması ve geliştirilmesi

59

Kültürel tarihin ön plana çıkarılması

60

Özel ilgi turizminin geliştirilmesi (Eko, doğa, turizm)

61

Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi

62

KKTC turizm stratejisinin belirlenmesi

63

Turist rehberliği hizmetlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi

64

Turizm sektörüne ayrılan katkıların adil şekilde paylaştırılması

65

Turizm mevcut durum analizi

66

Turizm sektörünün tanıtılmasına yönelik etkin pazarlama faaliyetleri

67

Üniversitelerde laboratuvar ve yeni ürünlerin özel sektörde kullanılması

68

Üniversitelerin özel sektörle ilişkilerini geliştirip yeni mezunlara iş bulmada yardımcı olması

69
70

Turizmciler ve üniversiteler ile üreticiler arasında ikili iş görüşmelerinin organize edilmesi (online
portal)
KOBİGEM yasasının geliştirilmesi için STK'ların, sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin sürece dahil
edilmesi

71

Gerekli-yasal düzenlemelerde iş verenler tarafından uygulanması/talep edilmesinin sağlanması

72

Teknik-mesleki eğitim kurslarının desteklenmesi

73

Üniversite ve meslek liselerinde yer alan mesleki eğitim programlarının ve farkındalığın arttırılması

47

Yasal Düzenlemeler

Üretim ve Ticaret

Konu No

Görevler

74

Yeni girişimcilerin var olan işletmeler tarafından desteklenmesi

75

KKTC iklim ve topraklarında yetişebilen ve ticari olarak üretilmeyen ürünlerin tanıtılarak
yaygınlaştırılması

76

KKTC'deki markalaşmış işletmelerin ülke dışına da açılması için teşvik edilmesi (OzaCoffee)

77

Mevcut işletmelerimize e-ticaret konusunda bilgilendirme yapılarak ürünlerini satmalarını
kolaylaştırmak (Hellim vb.) ve e-ticaretin geliştirilmesi (amazon.com)

78

Pazarlama faaliyetlerinin yurtdışında da yürütülmesi

79

Turizm işletmelerinde belli bir oranda yerli üretim kullanımının zorunlu kılınması

80

Uluslararası ticaret anlaşmalarının yapılması

81

Üretim maliyetlerini düşürmek

82

İhracat için hedef pazarların belirlenerek etkin pazarlama modellerinin belirlenmesi

83

Lojistik yatırımların desteklenmesi

84

Serbest bölge ticaretinin turizme entegre edilmesi (Dubai)

85

Serbest liman mevzuatının güncellenmesi

86

Ticaret odası ve diğer ilgili tarafların Yeşil Hat Tüzüğü'nün geliştirilmesi yönünde etkin girişimlerde
bulunulması

87

Üreticilere kurumsallaşmaya yönelik destek verilebilmesi

88

Yakın bölgedeki serbest limanların incelenerek karşılaştırmalı avantajlarının belirlenmesi

89

Yeşil Hat ihracatına yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi

90

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracı öngörülen ürünlerin belirlenmesi

91

Vergi adaletinin sağlanması

92

Yeni kurulan işletmelerin, belirli bir süre için vergi muafiyetine tabi olması, idari maliyetlerinin
karşılanması

93

KOBİGEM yasasının çıkarılarak bir şemsiye altında toplanması

94

Teknopark, Ar-Ge ve inovasyon için mevzuatların güncellenmesi

95
96

Belirli sektörlerin (üretim, üniversite, otel vb.) teşviklerden yararlanabilmesi için YE üretiminin zorunlu
kılınması
İmar izinlerinde enerji verimliliği çerçevesinde güneş enerjisi üretimi, konutun ısıtma ve soğutma
altyapı kurulumu vb. zorunluluklarının getirilmesi

97

İnşaat mevzuatının enerji verimliliği kapsamında güncellenmesi

98

KOBİGEM mevcut yasa tasarısının TC, KOSGEB işbirliğiyle güçlendirilmesi ve tüm paydaşlarla paylaşılıp
kamu oyu oluşturularak meclisten ivedilikle geçirilmesi
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Konu No

Görevler

99

YE alanında donanım üretecek (inverter, panel vb.) sanayinin kurulması

100

YE konusundaki yasal mevzuatın enerji verimliliği gözetilerek revize edilmesi

101

YE kullanımı konusunda farkındalığın arttırılması

102

Devlet kurumları arasında prosedürlerin standartlaştırılması

103

Devlet tarafından teşvik alan firmaların belirlenen süreler sonrasında ürün ve hizmete yönelik
sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi

104

Girişimcilikte devlet tarafından yasal düzenlemenin yapılması

105

İthalatta korumacı politika ile yerli üreticiye verilen desteklerin daha etkin olması

106

KDV oranının ilk 3 yıl boyunca sembolik seviyede tutulması

107

Kümelenme çalışmaları için yasal altyapının geliştirilmesi

108

Personelin sosyal yatırımlarının bir süre devlet tarafından desteklenmesi

109

Ürün ve hizmetlerde standartlara yönelik tanıtıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi

110

Mülkiyet rejiminin uluslararası hukuk düzeyine getirilmesi

111

Tedarik zincirinin sağlanması ve geliştirilmesi

112

Kalite standartları ve teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin mevzuat altyapısının güçlendirilmesi

113

Turizmde devlet politikalarının düzenlemesi

E.3. GÖREVLERDEN HEDEFLERE
“GZFT’den Stratejik Açılımlara” uygulaması sonucu ortaya çıkan stratejik açılımlarkonferansın
öğle arasında gruplandırılmış ve 10 adet çalışma konusu belirlenmiştir. Belirlenen konular ve
atandıkları Masa No’ları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Masa No

Çalışma Konusu

1

Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması

2

Girişimcilik Süreçlerinin Oluşturulması ve Etkinliğinin Artırılması

3

Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması

4

Turizmin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Ekosistemindeki Rolünün Artırılması

5

Rekabet Gücünün Artırılması

6

Verimli Tarım Uygulamaları İle İhracatın Hedeflenmesi

7

Girişimcilik Finansmanı Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Güçlendirilmesi

8

Girişimcilik Ekosisteminde Kümelenme Modelinin Geliştirilmesi

9

İhracata Dönük Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi

10

Girişimcilik Ekosisteminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Etkinliğinin Artırılması

Konferansın öğleden sonraki oturumunda 147 adetlik görev listesi katılımcı gruplar ile
paylaşılmış ve istenirse yeni görevler ekleyebilecekleri belirtilmiştir. Çalışma gruplarından
seçtikleri ve/veya ekledikleri görevler ile ilgili kısa, orta-uzun vadeli hedefleri ve bu hedeflere
ulaşılmasındaki sorumluları belirlemeleri istenmiştir.

Bu doğrultuda çalışma grupları,91 adet farklı
göreve hedef ve sorumlular belirlemişlerdir.
Bazı çalışma grupları hedefleri somut olarak
belirtirken

bazı

gruplar

ise

görevin

tamamlanması gereken zamanları belirtmiştir.
Uygulamanın

sonunda

gruplar,

tek

tek

çalışmalarının sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.
Her çalışma grubunun kendilerine verilen çalışma konusu ile ilgili kullandıkları görevler ve
oluşturdukları hedefler ve sorumluları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
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E.3.a. Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması
Masa No: 1
Çalışma Konusu:
Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler
Büyük ölçekli üniversite dayanışması ve
projelerin uygulanması

Sorumlu

TC ve KKTC destekli Ar-Ge projelerinin hayata
geçirilmesi

Her yıl 5 Üniversitede Ar-Ge kampüsünün
bakanlıklar yoluyla kurulması

Üniversite, Tarım
Bakanlığı ve EEB

Markaların dışa açılması

Pazar koşullarına göre marka açılımı yapılacak Belirlenen ülkelere ürünlerin satışlarının
2. ve 3. ülkelerin belirlenmesi
başlanması

Özel Sektör

KKTC’de varolmayan sektörlerin oluşturulması

Sektörlerin önündeki engellerin belirlenmesi

Engellerin kaldırılması

Devlet

AB destekli projelerin geliştirilmesi ve uluslararası
sektörel fuarlara katılınması

Her yıl girişimcilere özel desteklerin verilmesi

5 yılda en az 50 projenin hayata
geçirilmesi

AB Ofisi

Teknolojik inovasyona yapılacak yatırımlarda yasal
mevzuatın tamamlanması

Vergilerin düşürülmesi

İhracat değerinin ithalat değerinin
üzerine çıkartılması

Toplum

Teknoparkı olan üniversitelerde projelerin
desteklenmesi

Üniversite ve özel sektörün işbirliğinin
başlaması

Vergi destekli fabrika kurulması

Üniversite/ Şirketler

Kümelenme çalışmaları

Girdilerin ucuzlaması

Dış ticarete geçiş

Hükümet (DTT)

Teknoloji tabanlı yabancı şirketlerin KKTC’ye çekilmesi

1 yıl içinde donanım ürün satışlı firmalar için
serbest bölgelerin ilan edilmesi

İhracat yapabilme seviyesine çıkartılması Devlet
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Masa 1 çalışma grubu “Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması”
çalışma konusu üzerine mevzuat, finansman kaynakları ve süreçler üzerine görevleri tespit
etmiştir. Gelişime üniversitelerden başlanaraküniversite-sanayi işbirliğinin artırılması için
teknoparklardaki projelere verilecek olan destekleri görev olarak belirlemiştir. Aynı zamanda
AB ofisinin sorumluluğu altındaAB destekli projelerin geliştirilmesi ve uluslararası sektörel
fuarlara katılınmasıgörevi belirlenmiştir. Planlanan bu görev için her yıl girişimcilere özel
desteklerin sağlanması ve 5 yıl içerisinde 50 projenin hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
Teknolojide önem taşıyan Ar-Ge projelerinin hayata geçirilebilmesi için üniversitelerde ArGe kampüsü oluşturulması ve bu kampüslerde oluşturulan projelerin hayata geçmesi için
hem üniversitelerin hem de devlet desteklerinin uygulanması gerektiği belirtilmiştir.
Budestek ve teşviklerin sağlamasıiçin teknolojik inovasyona yapılacak yatırımlarınmevzuatsal
alt yapısının tamamlanması görevi belirlenmiştir. Mevzuatsal düzenlemeler ile teknolojik
yatırımlarda vergilerin düşürülmesiyleteknolojik yatırımlara teşvik sağlanması hedeflenmiş
olup orta-uzun dönemde teknolojik gelişmeler ile ihracat değerinin ithalat değerinin üzerine
çıkarılması hedeflenmiştir. Mevzuatsal düzenlemeler ile aynı zamanda teknoloji tabanlı
yabancı şirketlerin de KKTC’ye çekilmesi görevibelirlenmiştir. 2018 yılı içerisinde donanım
ürünleri satışı gerçekleştiren firmalar içinserbest bölgelerin ilan edilmesi orta-uzun vadede
ise bu firmaların ihracat yapabilme seviyesine çıkartılması hedeflenmiştir.
Bir ada ülkesi olan KKTC’de pazar sınırlı olduğu için markaların dışa açılması da görevler
arasında bulunmaktadır. Kısa dönemde pazar araştırmaları ile hedef ülkelerin belirlenmesi
hedeflenmişken, orta-uzun dönemde bu ülkelere satışların başlaması hedeflenmektedir.
Ekonomide gelişmeyi sağlayacak bir diğer görev ise KKTC’de olmayan sektörlerinde
oluşturulmasıdır. Bunun için sektörlerin belirlenmesi ile fiziksel ve yasal engellerin
tanımlanması kısa dönemli hedef olup, orta-uzun vadede bu engellerin kaldırılması
hedeflenmektedir. Sektörlerde güçlenmeyi sağlayacak ve KOBİ’leri güçlendirecek olan
kümelerin oluşturulması görevi için ise kısa dönemde girdilerin ucuzlaması hedefi
belirlenmişken, orta-uzun dönemde kümelerin dış ticarete geçmeleri hedeflenmiştir.
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E.3.b. Girişimcilik Süreçlerinin Oluşturulması ve Etkinliğinin Artırılması
Masa No: 2
Çalışma Konusu:
Girişimcilik Süreçlerinin Oluşturulması ve Etkinliğinin Artırılması
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Sorumlu

Girişimcilik kültürünün ilköğretimden itibaren müfredata
dahil edilmesi

Müfredat çalışmasının tamamlanması

2020 sonunda 30 pilot okulla çalışma

MEB

Mevcut girişimci profilinin oluşturulması

Başarılı girişimcilerin tespiti, yerinde
ziyareti, girişimcilik hikayeleri ile ilgili
etkinlikler düzenlenmesi

Yılın girişimcisi ödül töreni düzenlenmesi

EEB

Şemsiye yapının girişimcileri seçmesi

Başbakanlık

KKTC’ye yatırımın ve katma değerli girişimciliğin
Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji mevzuatının
desteklenip yönlendirileceği üst şemsiye yapının kurulması hazırlanması

Girişimciliğin önünün açılması

Bürokrasinin azaltılması online başvuru
sisteminin oluşturulması

İthal ikamesinin sağlanması ve ihracat odaklı
ve katma değerli üretimin artırılması

Şemsiye

Finansal kaynakların oluşturulması

Finansal şemsiyeyi girişimciliğe destek
verecek şekilde düzenlemek

Dönemsel proje çağrıları için fonlar
oluşturulması

Maliye
Bakanlığı,
İşbirliği Ofisi

Girişimcilik, mentor havuzu oluşturulması

Mentorları girişimcilerle bir araya getirmek

Mentor sertifikasyon programının
oluşturulması

EEB
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Masa 2 çalışma grubu “Girişimcilik Süreçlerinin Oluşturulması ve Etkinliğinin Artırılması”
çalışma konusunu mevzuat, finansman kaynakları ve süreçler üzerinde inceleyerek görevleri
tespit etmiştir. KKTC’de girişimcilik kültürünün oluşturulması için girişimciliğin ilköğretimden
itibaren müfredata dahil edilmesi görev olarak belirlenmiştir. Bunun için MEB tarafından kısa
dönemde müfredatın oluşturulması, 2020 sonunda ise pilot uygulamaların 30 okulda
gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Mevcut girişimcilerin profilinin oluşturulması göreviyle
EEB’nin sorumluluğunda başarılı girişimcilerin tespit edilmesi, girişimci işletmelerin ziyaret
edilmesi ve girişimcilerin kendi hikayelerini anlatacakları etkinliklerin düzenlenmesi
hedeflenmiştir. Bu görev için orta-uzun vadede ise yılın girişimcisi ödülünün verilmesi
hedeflenmiştir. Girişimcilerin süreçlerinde destek alabilecekleri kişilere ulaşabilmeleri için
mentor havuzu oluşturulması görevi belirlenmiş ve bu doğrultuda kısa dönemde mentorları
girişimcilerle

bir

araya

getirmek,

orta-uzun

dönemde

ise

mentor

sertifikasyon

programlarının oluşturulmasıylastandartlaşmayı sağlamak hedeflenmiştir.
KKTC’de yatırımın ve katma değerli girişimciliğin desteklenip yönlendirilmesini sağlayacaküst
şemsiye

yapının

kurulması

için

kısa

dönemdeAr-Ge,

inovasyon

ve

teknoloji

mevzuatınınhazırlanması, orta-uzun dönemde ise şemsiye yapının girişimcileri seçmesi
hedeflenmiştir. Girişimcilik kültürü aşılanan gençler için oluşturulacak şemsiye yapıya
girişimciliğin önündeki engellerin açılması görevinin sorumluluğu verilmiştir. Bunun için kısa
dönemde bürokrasinin azaltılması ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan online başvuru
sistemlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Orta-uzun dönemde ise ithal ikamesinin
sağlanması ile ihracat odaklı ve katma değerli üretimin artırılması hedeflenmiştir.
Girişimciliğe finansal destek tarafında ise finansman kaynaklarının oluşturulması görevi
belirlenmiştir. Maliye Bakanlığı ve İşbirliği Ofisi sorumluluğunda olan görev için kısa dönemde
finansal şemsiyenin girişimcilik destekleri konusunda düzenlenmesi, orta-uzun dönemde ise
dönemsel proje çağrıları için fon oluşturulması hedeflenmiştir.
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E.3.c. Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması
Masa No: 3
Çalışma Konusu:
Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması
Görevler

Teşvik sistemiyle destek sisteminin ayrılması

Kısa Dönemli Hedefler
Teşviğin DPÖ, desteğin ise KOBİGEM altında
toplanması için konsensüs oluşturulması

Mevcut yasa tasarısının tüm paydaşlarla paylaşılarak
kamuoyu oluşturulup Meclis'ten ivedilikle
Yasanın Meclis'te onaylanması
geçirilmesi

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Sorumlu

DPÖ ve KOBİGEM'in gerekli veri tabanları
tamamlaması suretiyle ekonomiye sunduğu
katma değer ve yararlanıcı başına alınan
destek/teşvik sunulması

EEB, Devlet
Planlama
Örgütü(DPÖ)

İş kurma ve kuluçka merkezlerinin kurulması

EEB

STK’ların sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin
sürece dahil edilmesi

Haziran 2017 sonuna kadar yasa tasarısının tüm
paydaşların onayına sunulması

Tasarı çalışmalarında KOSGEB işbirliğinin
güçlendirilmesi

Yasa tasarısında KOSGEB ile Ağustos 2017 sonuna
kadar istişarenin tamamlanması

Uzman değişim programları ve hizmet içi
programların düzenlemesi

EEB

Gerekli kalifiye uzman istihdamının sağlanması ve
sürekli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi

Yasa geçtikten sonraki 6 ay içerisinde istihdamın
tamamlanması

KOBİGEM hizmetiçi eğitimlerinin verilmesi

EEB

Fiziksel altyapının güçlendirilmesi

İlk 2 sene bakanlık çatısı altında bir kata taşınmak

2 sene sonunda öngörülen kapasitede bir
binaya taşınmak

EEB

Tespitler ışığında gerekli reform
programlarının hazırlanıp uygulanması

İlgili Kurumlar

Başlatılan tespit çalışması "yapısal dönüşüm
Yatırımcıların KKTC'de yapacağı yatırım potansiyelini
programı" uyarınca (2016-2018) 2018 sonunda
artırmak amacıyla önündeki bürokratik engellerin
tamamlanacak YOİKK'in kurulması (Yatırım
mevzuatın sadeleştirilmesiyle azaltılması
Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu)
Mülkiyet rejiminin uluslararası hukuk
düzeyine/kapsamına getirilmesi

-

-

-

EEB
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Masa No: 3
Çalışma Konusu:
Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Sorumlu

Fon oluşturulması ve artırılması

Eş finansman için fon yaratılması

Hedefler ışığında bu fonların geliştirilmesi ve
kullandırılması

Fiziksel altyapının geliştirilmesi

Yatırıma açılan bölgelerde gerekli altyapı
fizibilitesine başlanması

Fizibilite çalışmalarının tamamlanması

Tedarik zincirinin sağlanması ve geliştirilmesi

Eşleşme yapılacak bir mekanizma kurulması

Üretimde gerekli tedarik zincirinin kullanımda KOBİGEM,
olması
YAGA

Telekomünikasyon sektörünün özel sektöre açılması

2008'e kadar telekomünikasyon dairesi yeniden
yapılandırılmalı

Bilişim alanındaki eksik yasaların tamamlanması ve
gerekli altyapının geliştirilmesi (Fiber, iletişim vb.)

2018'e kadar mevcut yasaların revize edilerek
TC'den gelecek olan Fiberoptik ve elektrik kablo
altyapısı da dikkate alınarak yeniden oluşturulması

Teknopark ve kuluçka merkezlerinin kurulması

2018'e kadar teknopark yasasının güncellenerek
yürürlüğe sokulması

Bilişim alanında yatırımcı ve girişimciyi bir araya
getirecek mekanizmanın kurulması

2018 teknopark yasasıyla oluşturulan ortamla
bilişim alanında yeni programlara destek
mekanizmasının ve altyapının kurulması

Dairenin yeniden yapılanma raporları
sonucunda özerkliği ya da özelleştirilmesine
karar verilmesi
2020 kabloların gelişine kadar gerekli altyapı
tamamlanması için teknik personelin
yetiştirilmesi

Bilişim Adası haline gelmek

KOBİGEM,
YAGA

Ulaştırma
Bakanlığı
EEB,
Ulaştırma
Bakanlığı

EEB,
Ulaştırma
Bakanlığı
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Masa 3 çalışma grubu “Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin
Oluşturulması” çalışma konusu üzerinealtyapı, mevzuat,finansal kaynaklar ve süreçler için
görevler oluşturmuştur. KKTC’de girişimcilik ekosisteminde önemli bir role sahip olan
KOBİGEM’inyasa tasarısı çalışmalarında STK’ların, sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin
sürece dahil olması ve KOSGEB’den destek alınması ile mevcut yasa tasarısının tüm
paydaşlarla paylaşılarak meclisten geçirilmesi görevi belirlenmiştir. Aynı zamanda fiziki
altyapının geliştirilmesi gerektiği de belirtilmiştir. Yasa tasarısı çalışmalarının Haziran 2017
sonuna kadar paydaşların onayına sunulması, Ağustos 2017 sonuna kadar ise KOSGEB’le
istişarenin tamamlanması ile yasa tasarısının meclisten geçirilmesi hedeflenmiştir. Orta-uzun
dönemdeKOSGEB işbirliği ile uzman değişim programlarının ve hizmet içi programların
düzenlenmesi hedeflenmiştir.
Fonların geliştirilmesigörevi için kısa dönemde eş finansman için fon yaratılması ve orta-uzun
dönemde proje hedeflerine uygun olarak fon geliştirilmesi ve kullandırılması hedeflenmiştir.
Teşvik sistemiyle destek sisteminin ayrılması görevi için kısa dönemde teşviğin DPÖ,
desteğin ise KOBİGEM altında toplanması için konsensüs oluşturulması, orta-uzun dönemde
ise DPÖ ve KOBİGEM'in gerekli veri tabanlarını tamamlamasıyla ekonomiye sunduğu katma
değer ile yararlanıcı başına alınan destek/teşviğin sunulması hedeflenmiştir.
Teknoloji ve bilişimde girişimcilik ekosisteminin parçası olan teknopark ve kuluçka
merkezlerinin kurulması ve bilişim alanında yatırımcıyla girişimciyi bir araya getirecek
mekanizmanın kurulması görevi belirlenmiştir. 2018 yılına kadar teknopark yasasının
güncellenmesi ve yürürlüğe sokulması hedeflenmiş ve 2018 yılında yasanın oluşturacağı
ortam ile bilişim alanında yeni programlara destek mekanizmasının ve altyapısının
kurulması,orta-uzun dönemde ise KKTC’nin “Bilişim Adası” haline gelmesi hedeflenmiştir.
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E.3.d. Turizmin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Ekosistemindeki Rolünün Artırılması
Masa No: 4
Çalışma Konusu:
Turizmin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Ekosistemindeki Rolünün Artırılması
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler
Tematik ve bölgesel turizm master planının her
ilçe için oluşturulması (2018)

Orta-Uzun Dönemli Hedefler
Altyapının sağlanması ve teşvik oluşturulması

Turizm çeşitliliğinin geliştirilmesi
Her ilçede 2 projenin 2020 sonuna kadar
desteklenmesi
İş ve meslek standartlarının oluşturulması

Sağlık Turizminin Geliştirilmesi

Turizm Bilgi Sistem Altyapısının
Oluşturulması

Turizm ve Maliye
Bakanlıkları, Yerel
Yönetimler, KOBİGEM

Uluslararası sertifikasyon almış 5 merkezin
hayata geçmesi
Çalışma Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı,
KOBİGEM

Hizmet içi 6 ayda bir eğitim verilmesi

Teşvik programlarının açılması (inovatif fikirler)

2020 sonuna kadar en az 5 inovatif fikri içeren
teşvik programı açılması

Turizm tesis ve aktivitelerine yönelik verilerin bir
portalda birleştirilmesi ve tüm dijital ortamlarda
yayınlanması

Uluslararası tanınırlığı yüksek 3 kişi aracılığıyla
sosyal medya üzerinden tanıtım ve pazarlama
yapılması

Portalın her 6 ayda bir güncellenmesi

Sorumlu

Turizm Bakanlığı
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Masa 4 çalışma grubu “Turizmin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Ekosistemindeki Rolünün
Artırılması” çalışma konusu için turizm özelinde geliştirme görevleri belirlemiştir. Turizm
bilgi sistem altyapısının oluşturulması görevi için Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğu altında
turizm tesisi ve aktivitelerine yönelik verilerin bir portalda birleştirilmesi ve tüm dijital
ortamlarda yayınlanması ve bu portalın 6 ayda bir güncellenmesi hedeflenmiştir. Orta-uzun
dönemde uluslararası tanınırlığı yüksek 3 kişi aracılığıyla sosyal medya üzerinden tanıtım ve
pazarlama yapılması hedeflenmiştir.
KKTC ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmin geliştirilmesi için turizm çeşitliliğinin
artırılması da diğer bir önemli görev olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda tematik ve bölgesel
turizm master planın her ilçe özelinde 2018 yılı sonuna kadar hazırlanması, orta-uzun vadede
alt yapının sağlanması ve teşviklerin oluşturulması ile 2020 sonuna kadar her ilçede 2
projenin desteklenmesi hedeflenmiştir. Turizm çeşitleri arasında sağlık turizmi öne çıkmakta
olup geliştirilmesinin sağlanması görevler arasında yer almıştır. Bu doğrultuda kısa dönemde
iş ve meslek standartlarının oluşturulması, 6 ayda bir hizmet içi eğitimlerin verilmesi ve
inovatif fikirler için teşvik programlarının açıklanması hedeflenmiştir. Orta-uzun dönemde ise
uluslararası sertifikasyon almış 5 merkezin hayata geçirilmesi ve 2020 sonuna kadar en az 5
inovatif

fikri

içeren

teşvik

programının

açılması

hedeflenmiştir.
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E.3.e. Rekabet Gücünün Artırılması
Masa No: 5
Çalışma Konusu:
Rekabet GücününArtırılması
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Sorumlu

Lokomotif işletmelerin belirli bir oranda yerli ürün kullanımını zorunlu Mevcut yerli üretim kullanımının %20 den
En az %70 (2020)
hale getirilmesi
daha fazla zorunlu hale getirilmesi

İlgili bakanlıklar

KOBİGEM yasasının çıkarılarak bir şemsiye altında toplanması

2018 sonu %100

-

EEB

Lokomotif sektörler ve üniversiteler arasında iletişim ağı kurmak

2018 sonu %100

-

Meslek örgütleri ve
üniversiteler

Ürün ve hizmetlerde standartlara yönelik tanıtıcı faaliyetlerin teşvik
edilmesi

%50'sinin tamamlanması

%100'ünün tamamlanması

Meslek Kuruluşları,
KOBİGEM

ISO, TSE ve Global GAP standartlarında üretim yapan firmaların devlet Belgelendirme işlemlerinin %20'sinin
tarafından teşvik ve muafiyetlerle desteklenmesi
tamamlanması

%50 belgelendirme ve broşür

İlgili bakanlıklar

Devlet tarafından desteklenen firmalara kalite zorunluluğunun
getirilmesi

%20'sinin tamamlanması

50%

İlgili Bakanlıklar,
Meslek Kuruluşları

Toplam kalite bilincini şirketlere entegre etmek ve şirketlerin her
biriminin geliştirilmesini sağlamak

Hazırlıkların tamamlanması

Devreye girmesi ve
devamlılığın sağlanması

Özel sektör, ilgili kamu
kurumları

Özellikle rekabet gücünün olabileceği niş ürün üretiminde kalite
standartlarının teşvik edilmesi ve oluşturulması

%20'sinin tamamlanması

50%

İlgili Bakanlıklar,
Meslek Kuruluşları

Ar-Ge İnovasyon

-

-

Uluslararası kalite standartlarında üretim yapmak

-

-

-

İlgili Bakanlık, Meslek
Kuruluşları
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Masa No: 5
Çalışma Konusu:
Rekabet GücününArtırılması
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Sorumlu

Maliyetleri düşürmek

-

-

İlgili Bakanlıklar

Kalite standartları ve teknoloji bölgelerine ilişkin mevzuat altyapısının
güçlendirilmesi

-

-

İlgili Bakanlıklar

Uluslararası ticari anlaşmalar

-

-

İlgili Bakanlıklar

Fikri mülkiyet ve patent hakları konularında ekosistemin geliştirilmesi

-

-

İlgili Bakanlıklar
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Masa 5 çalışma grubu “Rekabet Gücünün Artırılması” çalışma konusu üzerine görevler
belirlemiştir. Çalışma grubunun üzerinde durduğu en belirgin konu standartlaşma olmuştur.
Bu doğrultuda kalite standartlarının belirlenmesi, ürün ve hizmetlerde standartlara yönelik
tanıtıcı faaliyetleringerçekleştirilmesi, üretimde kalite standartlarına uyulmasının ve özellikle
rekabet gücünün olabileceği niş ürünlerde kalite standartlarına uyulmasının teşvik
edilmesigörevleri tanımlanmıştır. Bu doğrultuda kısa dönemde standartların oluşturulması ve
tanıtıcı faaliyetlere başlanması hedeflenmiştir. Şirketler için isetoplam kalite bilincinin
entegre edilmesi, şirketlerin her biriminin geliştirilmesinin sağlaması için hazırlıkların
tamamlanması, faaliyete geçirilmesive devamlılığının sağlanması hedeflenmiştir. Devlet
desteklerinden yararlanan firmalara standartlarla belirlenen kalite politikalarına uyma
zorunluluğu getirilmesi ve standartlara uyan firmalarınçeşitli teşvik ve muafiyetlerden
yararlanmalarının sağlanması hedeflenmiştir.
KKTC’nin lokomotif sektörlerinin belirlenmesi ile bu sektörler özelinde üniversite-sanayi
işbirliğinin güçlendirilmesi hedeflenmekte ve bu sektörlerde yerli ürün kullanımının uzun
dönemde zorunlu hale getirilmesiyle ekonomiye olan katkının ve ithal ürünlere olan
bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Bu sayede firmaları Ar-Ge ve inovasyona yönlendirme
ve yerli kaynakların kullanımıyla üretim maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir.
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E.3.f. Verimli Tarım Uygulamaları ile İhracatın Hedeflenmesi
Masa No: 6
Çalışma Konusu:
Verimli Tarım Uygulamaları ile İhracatın Hedeflenmesi
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Sorumlu

Sulama Sistemlerinin Oluşturulması

Mayıs 2018 tarihine kadar Güzelyurt,
Beyarmudu, Akdeniz, Yeşilköy

Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı,

Saptanan toprak ve bitki deseninin çiftçilerin
eğitimi/yönlendirilmesi/teşvik

Mayıs 2018tarihine kadar tamamlanması

Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı

Hayvan hastalıklarının eradike edilmesi(yok edilmesi)

Minimum 3 yıl korunup,
sürdürülmesi

Veteriner Dairesi

Agrokentlerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması

3 yıla kadar tamamlanması

Tarım ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı, Üniversiteler

Ortak çalışma kültürünün oluşturulması ve tanıtılması

Aralık 2017'ye kadar tamamlanması

Üretici Birlikleri, Kooperatifler

Uluslararası ticarete konu olabilecek ürünlerin ve bu
ürünlerin yetiştirilebileceği bölgelerin tespiti

Aralık 2017'ye kadar tamamlanması

Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve
Enerji Bakanlığı

Tarım ve hayvancılıkta üniversite eğitiminin geliştirilmesi
iyileştirilmesi

Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanması

3 yıla kadar tamamlanması

Üniversiteler, YÖDAK

Teknoloji ve bilişimin geliştirilmesi

3 yıla kadar tamamlanması

Teknopark, Üniversiteler

Kalite standartlarının iyileştirilmesi/ denetlenmesi,
belirlenmesi

3 yıla kadar tamamlanması

Bakanlıklar

Gerekli fon akışlarının sağlanması ve yöntemlerin
geliştirilmesi

3 yıla kadar tamamlanması

KKTC MB, KKTC KB, KGF,
KTKM Bankası
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Masa 6 çalışma grubu “Verimli Tarım Uygulamaları ile İhracatın Hedeflenmesi” çalışma
konusu üzerine görevler belirlemiştir.Gelecek 3 yıl içerisinde, Agrokentlerin iyileştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasıyla tarımda teknoloji ve bilişimin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Aynı zamanda
tarımda kalite standartlarının iyileştirilmesi ve denetleme sisteminin oluşturulması da
hedeflenmiştir.

Uluslararası

ticarete

konu

olabilecek

ürünlerin

ve

bu

ürünlerin

yetiştirilebileceği bölgelerin tespitinin Aralık 2017’ye kadar tamamlanması öngörülmüştür.
KKTC’nin toprak ve bitki desenin saptanması ile bu konuda çiftçilere eğitim, yönlendirme ve
teşvik sağlayacak yapının Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmiştir.Su
problemi bulunan adada bu soruna çözüm getirmek için sulama sistemlerinin Mayıs 2018’e
kadar Güzelyurt, Beyarmudu, Akdeniz ve Yeşilköy’de faaliyete geçirilmesi hedeflenmiştir.

65

E.3.g. Girişimcilik Finansmanı Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Güçlendirilmesi

Görevler

Masa No: 7
Çalışma Konusu:
Girişimcilik Finansmanı Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Güçlendirilmesi
Orta-Uzun Dönemli
Kısa Dönemli Hedefler
Hedefler

Sorumlu

Altyapı imkanlarının geliştirilmesi (atölye, kuluçka merkezi vb.)

2018 yılı sonunda
tamamlanması

EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, KKTO,
KTSO, Meslek Odaları

Fon desteklerinin ulaşılabilir olması (kolay şartlar)

2018 yılı sonunda
düzenlemelerin tamamlanması

EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, KKTO,
KTSO,Meslek Odaları

Finansal destekler ile ilgili farkındalığın artırılması

2018 yılı sonunda faaliyetlere
başlanması

EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB KKTO,
KTSO,Meslek Odaları
2019 yılı sonunda
gerçekleştirilmesi

Yeni girişimcileri; var olan işletmelerin desteklenmesi

EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, KKTO,
KTSO, Meslek Odaları

Var olan fonların doğru alanlara yönlendirilmesi

2018 yılı sonunda
düzenlemelerin tamamlanması

EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, KKTO,
KTSO, Meslek Odaları

Hibe ve düşük faizli kredi olanaklarının artırılması

2018 yılı sonunda
düzenlemelerin tamamlanması

EEB, Bankalar Birliği, Özel Bankalar,
KKTO, KTSO

Genç girişimciler için sosyal medya dahil tüm iletişim olanaklarının
kullanılması

2018 yılı sonunda
düzenlemelerin tamamlanması

EEB, Bankalar Birliği, Özel Bankalar,
KKTO, KTSO

Kurumların işlerliği artırılmalı, kredi ürünleri çeşitlendirilmeli, iletişim
kolaylaştırılmalı (KGF, KB, EBRD, Avrupa Yatırım Bankası, Özel
yatırımcılar, İslam KB, Mikro Kredi Kurumları)

2020 yılı sonunda
gerçekleştirilmesi

EEB, Bankalar Birliği, Özel Bankalar,
KKTO, KTSO

Girişimcilik Bankası kurulması

EEB, Bankalar Birliği, Özel Bankalar,
KKTO, KTSO

Özel ve Kamu fonlarının sosyal hibe amaçlı verilmesi

EEB, Bankalar Birliği, Özel Bankalar,
KKTO, KTSO
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Masa 7 çalışma grubu “Girişimcilik Finansman Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve
Güçlendirilmesi” çalışma konusu üzerine görevleri belirlemiştir. Kaynakoluşturulması için
varolan fonların doğruyönlendirilmesi, hibe ve düşük faizli kredi olanaklarının artırılması,
fon desteklerinin (KGF, Özel yatırımcılar, Mikro Kredi Kurumları vb.) ulaşılabilirliğinin
kolaylaştırılması ve kurumların (KB, EBRD vb.) işlerliğinin artırılarak kredi ürünlerinin
çeşitlendirilmesinin
oluşturulduktan

2018

sonra

yılı sonuna

desteklerin

kadar

sağlanması

farkındalığının

hedeflenmiştir. Destekler

sağlanması

için

de

faaliyetler

gerçekleştirilmelidir.
Girişimcilerin desteklenmesi için “Girişimcilik Bankası”nın kurulması, genç girişimcilere
sosyal medya da dahil olmak üzere tüm iletişim kaynaklarına ulaşmada kolaylık sağlayacak
düzenlemelerin

yapılması

ve

yeni

girişimcilerin

mevcut

işletmeler

tarafından

desteklenmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Aynı zamanda atölye, kuluçka merkezi vb.
altyapı imkanlarının da kısa vadede sağlanmaya başlanması hedeflenmiştir.
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E.3.h. Girişimcilik Ekosisteminde Kümelenme Modelinin Geliştirilmesi

Görevler
Özel sektör (sivil toplum), Üniversite ve ilgili
kamu kurumlarının koordinasyonunun
sağlanması

Masa No: 8
Çalışma Konusu:
Girişimcilik Ekosisteminde Kümelenme Modelinin Geliştirilmesi
Kısa Dönemli Hedefler
Orta-Uzun Dönemli Hedefler
Kümelenme koordinasyon komitesinin
oluşturulması (3ay)

İrtibat ofislerinin kurulması (belediye vb.) (2019
sonu)

Sorumlu
KOBİGEM

Mevcut yasal durumun gözden geçirilmesi (6 ay)

-

Komite

Taslakların hazırlanması (12 ay)

-

Komite

Yasal altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi

Öncelikli alanların belirlenmesi
Bilincin artırılması
İşbirliği artırıcı ve teşvik edici modeller
geliştirilmesi
Hibe ve Kredi finansal destek programlarının
oluşturulması

Hangi kümelerin destekleneceğinin belirlenmesi
(bölgesel kalkınma, criticalmass, yönetsel kapasite,
güçlü bağlantı vb.) (6 ay)
Tanıtım etkinlikleri, eğitimler, yarışmalar ve iyi
örnekler (periyodik)

Önceliklerin her yıl gözden geçirilmesi

Komite

Tanıtım etkinlikleri, eğitimler, yarışmalar ve iyi
örnekler (periyodik)

Komite

Finansal destek programı çerçevesinin
oluşturulması ve hayata geçirilmesi

Alternatif modellerin geliştirilmesi (yıllık
monitoring)
Finansal destek programı çerçevesinin
oluşturulması ve hayata geçirilmesi

Teknik destek programları

Teknik destek programları (6ay)

Teknik destek programları (periyodik)

Kümelerde rekabetçi sektörlerde inovatif,
katma değerli ürün/ hizmet üretilmesinin
teşvik edilmesi

Katma değerli ürünlere özel ek teşvikler
belirlenmesi

Kümelenme teşvik modelinin geliştirilmesi

Komite
KOBİGEM
KOBİGEM
Komite

Kümelenme ağı oluşturulması

-

Kümelenme ağının oluşturulması (2019)

Komite

Uluslararası ağa dahil olunması

-

Uluslararası ağa dahil olunması (2019)

Komite
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Masa 8 çalışma grubu “Girişimcilik Ekosisteminde Kümelenme Modelinin Geliştirilmesi”
çalışma konusu üzerine girişimcilik ekosistemi ve KKTC’de kümelenme faaliyetlerinin
oluşturulması için görevleri belirlemiştir.
Kümelenme yapılandırması için öncelikli olarak ilk 6 ayda mevcut yasal durumun gözden
geçirilmesi ve 1 yıl içerisinde yasa taslaklarının hazırlanmasıhedeflenmiştir. Ayrıca ilk 6 ay
süresince öncelikli alan belirleme görevi ile oluşturulacak kümelenmelerden hangilerinin
destekleneceğinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Öncelikli alanlar orta-uzun vadede her yıl
gözden

geçirilip

gerektiği durumlarda

güncellenecektir. Kümelenme

faaliyetlerinin

başlatılmasıyla farkındalığında artırılması görevi ortaya çıkmaktadır. Kısa dönemde periyodik
olarak

tanıtım

etkinliklerinin

düzenlenmesi,

eğitimlerin

verilmesi,

yarışmaların

düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin gösterilmesi hedeflenmiştir. Orta-uzun dönemde
ise bu faaliyetlere periyodik olarak devam edilmesi hedeflenmiştir. Kümelenmelerde
işbirliğini artırmak için özel sektör, STK’lar, üniversiteler ve ilgili kurumlarının koordinasyonun
sağlanması, kümelenme ağının oluşturulması ve uluslararası ağlara dahil olunması görevleri
yer almaktadır. İşbirliğini artırmak için ilk 3 ayda kümelenme koordinasyon komitesinin
oluşturulması ve ilk 2 yıl içerisinde Kümelenme teşvik modelinin oluşturulması
hedeflenmiştir. Orta-uzun dönemde ise yıllık izlemeler yapılarak alternatif modellerin
geliştirilmesine devam edilmesi hedeflenmiştir.
KOBİGEM’in sorumluluğu altında kümelenme kapsamında teknik destek programlarının kısa
dönemde 6 ayda bir, orta-uzun dönemde ise periyodik olarak uygulanması hedeflenmiştir.
Hibe ve kredi destek programlarının ise kısa dönemde çerçevesinin oluşturulması ve ortauzun dönemde hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
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E.3.i. İhracata Dönük Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi
Masa No: 9
Çalışma Konusu:
İhracata Dönük Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Serbest liman mevzuatının güncellenmesi

18 ay sonunda güncellemenin
tamamlanması

-

Lojistik yatırımların desteklenmesiyle mevcut limanların geliştirilmesi

12 ay

Yeşil Hat tüzüğü kapsamında ihracatı öngörülen ürünlerin belirlenmesi

6 ay

Sorumlu

EEB
Ulaştırma
Bakanlığı,
Özel Sektör

36 ay

-

KTTO, KTSO
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Standartları belirleyecek yapının kurulması, sertifikasyon ve AB standartlarında üretim
yapılmasının desteklenmesi, FairTrade ile ilgili üreticilerin bilgilendirilmesi

6 ay

Ticaret Odası ve diğer ilgili tarafların Yeşil Hat tüzüğünün geliştirilmesi yönünde etkin
girişimlerinin sağlanması

12 ay

YE yasal mevzuatının enerji üretimi gözetilerek revize edilmesi ve belirli sektörlerin
(sanayi, üniversite, otel) teşviklerden yararlanabilmesi için YE üretiminin zorunlu
kılınması

24 ay

EEB

-

-

24 ay

STÖ, KTTO

EEB

Masa 9 çalışma grubu “İhracata Dönük Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi” çalışma
konusu üzerine görevleri belirlemiştir. KKTC’nin ihracatında önemli yeri olanYeşil Hat tüzüğü
kapsamında ihracatı öngörülen ürünlerin belirlenmesi için ilk 6 ayda çalışmaların
tamamlanması hedeflenmiştir. Ayrıca ilk yıl içerisinde Ticaret Odası ve diğer ilgili kurumların
tüzüğün geliştirilmesi yönünde etkin girişim sağlamaları gerekmektedir. Belirli sektörlerin
teşviklerden yararlanabilmeleri için YE (Yenilenebilir Enerji) yasal mevzuatınınenerji üretimi
göz önüne alınarak revize edilmesi ve YE üretiminin zorunlu kılınması hedeflenmiştir.
İhracatın lojistik tarafında ise lojistik alanında yapılacak yatırımların desteklenmesiyle mevcut
limanların geliştirilmesi ve yasal düzenlemeler ile serbest liman mevzuatının güncellenmesi
hedeflenmiştir.
İhracatta standartlarının belirlenmesi için ise EEB sorumluluğu altında bir yapının kurulması,
sertifikasyon yapısının sağlanması ve AB standartlarında üretimin desteklenmesi
hedeflenmiştir.
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E.3.j. Girişimcilik Ekosisteminde Üniversite Sanayi İşbirliğinin Etkinliğinin Artırılması
Masa No: 10
Çalışma Konusu:
Girişimcilik Ekosisteminde Üniversite Sanayi İşbirliğinin Etkinliğinin Artırılması
Görevler

Kısa Dönemli Hedefler

Orta-Uzun Dönemli Hedefler

Sorumlu

Genç girişimcilerin işdünyasına adapte edilmesi

Adaptasyon programının planlanması
ve tasarlanması (2017 sonu)

2020 yılına kadar mezunların iş
adaptasyonunda %30'luk artış

Üniversiteler, Eğitim Bakanlığı
ve İlgili Odalar

Üniversitelerin özel sektörle ilişkilerini geliştirip, yeni
mezunlara iş bulmada yardımcı olmak

Kariyer günü gibi etkinliklerin
artırılması

Geçmiş etkinliklerde iş sahibi
olanların yenimezunlarla
buluşturulması

Üniversiteler, Odalar ve
İşletmeler

Teknopark mevzuatının revize edilerek yürürlüğe konması.
Teknopark mevzuatına kabul edilmesi
Ayrıca AB mevzuatına uygun olarak Ar-ge yasasının
(2017 sonu)
yürürlüğe konması

Üniversite ve meslek liselerinde yer alan mesleki eğitim
programlarının artırılması

Yasada öngörülen tüzüklerin
oluşturulması (Yasa yürürlüğe
girdikten 1 yıl sonra)

Anket sonuçlarından elde edilen
Eksik ve ihtiyaç duyulan meslek
verilerle meslek eğitim
kollarının tespiti için anketler yapılması
programlarının açılması (2020)
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Meclis, Ulaştırma Bakanlığı

DPÖ, YODAK, Ortaöğretim ve
Yüksek Öğretim Dairesi

73

Masa 10 çalışma grubu “Girişimcilik Ekosisteminde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Etkinliğinin
Artırılması” çalışma konusu üzerine görevleri belirlemiştir. Belirlenen görevler sonucunda 3
ana konuda hedefler belirlenmiştir. Bunlar eğitim, işbirliği ve yasal düzenlemelerdir.
Üniversitelerin ve diğer ilgili kurumların sorumluluğu altında Kariyer Günü etkinliklerinin
gerçekleştirilmesi ve girişimci adaptasyon programının oluşturulması kısa dönem için
hedeflenmiştir.
Üniversitelerde ve meslek liselerde yer alan mesleki eğitim programlarının artırılması görevi
için kısa dönemde eksik ve ihtiyaç duyulan meslek kollarının tespitini anket düzenleyerek
belirlemek ve 2020 yılına kadar anket sonuçları doğrultusunda mesleki eğitim programlarının
açılması hedeflenmiştir.
Teknopark mevzuatının revize edilerek 2017 yılı sonunda yürürlüğe girmesi ve yasa
yürürlüğe girdikten sonraki yıl içerisinde de tüzüklerin oluşturulması hedeflenmiştir.
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F. SONUÇ VE TESPİTLER
II. KKTC KOBİ Zirvesi Girişimcilik Ekosistemi Gelecek Stratejileri Konferansı’nda KKTC’de
Girişimcilik Ekosistemi’nin geliştirilebilmesi için stratejik altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır.
Stratejik Plan kapsamında oluşturulan hedeflerin özellikle sayısal olarak belirtilmesi oldukça
önemlidir. Bu çalışmanın son uygulamasında ele alınan hedefler, odaklanılan konuların
detaylarına inilmesi amacıyla ele alınmış olup çalışma sonrasında ilgili konulardaki odak ve
uzman grupların detaylı analizleri ile netleştirilmelidir. Bundan dolayı raporda yer alan
sayısal hedefler, ulaşılması gereken noktadan daha fazla atıfta bulunduğu konunun ele
alınması yönünde değerlendirilmelidir.
Aşağıdaki tabloda 11 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen II. KKTC KOBİ Zirvesi Girişimcilik
Ekosistemi Gelecek Stratejileri Konferansı sonucu ortaya çıkan tüm stratejilerin, görevlerin,
hedeflerin, sözlü olarak aktarılan fikir beyanları ve sorumlular üzerinde danışman firma
tarafından yapılan çalışma sonrasında konferans sonuç raporuna ulaşılmıştır.Diğer bir
deyişle

aşağıdaki

tablo

KKTC

Girişimcilik

Ekosistemi

Stratejik

Planlama

Adımları’nıyansıtmaktadır.
9 ana strateji başlığı altında görevler ve bu görevlerin gerçekleşmesi için öngörülen hedefler
ve aksiyonlar yer almaktadır. Fakat oluşturulan strateji doğrultusunda yapılması öngörülen
görevler, hedefler ve aksiyonlarda benzer konular yer alabilmektedir. Örneğin, yasal
altyapının geliştirilmesi kapsamında yer alan görevlerden bazıları tüm başlıkları ilgilendiren
mevzuat iyileştirmeleri konularıyla benzerlik göstermektedir. Bu durum konuların iç içe ve
çok yönlü incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda konferans
raporundan yararlanma esnasında bu unsurun gözönünde bulundurulması ve tüm başlıkların
değerlendirilmesi çalışmadan elde edilecek faydayı artıracaktır.9 ana strateji ve bu
stratejilere bağlı görev, hedef ve aksiyonların incelemesi aşağıda yer almaktadır.
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1. Tüm stratejik planların temelinde insan yer almaktadır. Bu nedenledir ki tüm fiziksel,
mevzuatsal vb. altyapıların geliştirilmesi, bu altyapıdan faydalanacak bilinçli
kimselerin varlığı olmadan anlamsız kalacaktır. Bu düşünceden yola çıkarak ilk strateji
olarak karşımıza “Girişimcilik İle İlgili Bilincin ve Motivasyonun Arttırılması”
çıkmaktadır. Bu strateji doğrultusunda müdahil olunabilecek alanlar eğitim sistemi, iş
kurma süreçleri gibi mevzuatsal değişiklikleri öngörmekte iken, KKTC genelinde bilinç
ve farkındalık arttırıcı yapılabilecek faaliyetlerin detayını içermektedir.

2. Bilinçli girişimciler ve bu girişimcileri destekleyen bir ortam oluşturulduktan sonra
katma değer kavramı ön plana çıkmaktadır. Diğer bir deyişle girişimcilerin katma
değerli, yenilikçi ve teknolojik kavramlarını içeren iş fikirleri oluşturmaları için bu
doğrultuda bir strateji oluşturmanın önemi vurgulanmalıdır. Bu düşünceden yola
çıkılarak da “Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması”
stratejisi oluşturulmuştur. Bu strateji doğrultusunda yurtdışı örneklerin incelenmesi,
fiziksel altyapı imkanlarının geliştirilmesi, yatırım olanakları için mevzuatsal
düzenlemeler gibi birçok görev ve hedef belirlenmiştir.
3. Dış ticaret dengesi KKTC’de negatif değerlerdedir. Bu konuda ambargolar gibi
mevzuatsal birçok engel yer aldığı sıkça dile getirilmektedir. Fakat üretilen katma
değeri yüksek ürünlerle bu dengenin iyileştirilmesi mümkündür. Özellikle bilişim
sektörünün ambargolardan etkilenmemesi fırsatı ve bilişim sektöründe katma değerli
ürün üretilebilmesi olasılığının yüksekliği, bu yola ışık tutmaktadır. Bu doğrultuda
konferans sırasında üzerinde çalışılan strateji olarak karşımıza “İhracata Dönük
Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi” çıkmaktadır. Bu strateji doğrultusunda
Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi için adımlar atılması, hedef ülke seçme
çalışmalarının yapılması gibi katma değerli ürün üreten girişimcileri destekleyici
görevler ve hedefler detaylandırılmıştır.
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4. Girişimciler ve yenilikçi iş fikirlerini destekleyici sosyal desteklerin yanında maddi
destekler de önem arz etmektedir. Bu doğrultuda “Girişimcilik Finansmanı
Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Güçlendirilmesi” stratejisi yer almaktadır. Bu
strateji doğrultusunda alternatif destek kaynakları ve faiz desteği gibi mevzuatsal
düzenlemeler detaylandırılmıştır.

5. Yine girişimciler ve yenilikçi iş fikirlerini hem sosyal hem de maddi açıdan
destekleyebilecek bir model oluşturan üniversite-sanayi iş birliği başlığı altında
“Girişimcilik Ekosisteminde Üniversite Sanayi İş Birliğinin Etkinliğinin Artırılması”
stratejisi oluşturulmuştur. Bu strateji ile üniversitenin bilimsel çalışmaları ile sanayinin
iş tecrübesi birleştirilerek hem iş geliştirme yönünde destek mekanizması oluşturmak
hem de girişimci adayı üniversite öğrencilerine maddi ve fiziki olanaklar sağlamak
konularında görevler ve hedefler belirlenmiştir.

6. Kümelenme çalışmaları değer zincirinin bütününü oluşturan her bir üreticinin
işbirliğini temsil etmektedir. O nedenle sadece değer zincirinin aynı basamağında
üretim yapan üreticilerin kümelenme hareketleri dışında her bir basamakta yer alan
üreticileri bir araya getirmek önem arz etmektedir. Bu doğrultuda “Girişimcilik
Ekosisteminde Kümelenme Modelinin Geliştirilmesi” stratejisi, bu sistemin
kurulması için önemli bir adım olarak görünmektedir. Kümelenme konusunda temel
çalışmaların tamamlanabilmesi adına hangi sektörlerde kümelenme yapılabileceğine
dair fizibilite çalışmaları, bilincin arttırılması, devlet kurumları tarafından destekleyici
programların oluşturulması gibi görevler detaylandırılmış, hedefler atanmıştır.

7. KKTC’de girişimcilik faaliyetleri kapsamında desteklenebilecek sektörlerin başında
tarım gelmektedir. KKTC’de ekonomik faaliyetler içinde tarımın önemi yüksektir ve bu
sektörün girişimcilik ekosistemine entegrasyonunu sağlayabilmek adına “Verimli
Tarım Uygulamaları İle İhracatın Hedeflenmesi” stratejisi oluşturulmuştur. Bu
strateji ile amaç; tarımın, teknolojinin yer aldığı, katma değerli ve ihracatta getirisi
yüksek tarım ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği bir sektör haline gelmesidir.
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8. KKTC’de turizm GSYİH içerisinde en yüksek paya sahip sektördür. Doğal güzellikleri,
Akdeniz iklimi dolayısıyla yılın büyük bir çoğunluğunda güneşli gün sayısı fazla olması
gibi nedenlerden ötürü turizm potansiyeli yüksektir. Potansiyeli bu kadar yüksek olan
bir sektörün girişimcilik ekosistemine entegrasyonu da önem arz etmektedir. Bu
nedenle bir diğer strateji olarak “Turizmin Geliştirilmesi ve Girişimcilik
Ekosistemindeki Rolünün Artırılması” belirlenmiştir.

9. Diğer stratejilerde konu özelinde mevzuatsal birçok değişiklik gereksiniminden
bahsedilmiştir. Fakat bu mevzuatsal değişiklikler için aksiyon alabilecek kurumların ve
girişimcilik ekosistemini destekleyici programların mevzuatlarında yapısal sıkıntılar
yaşandığı

oluşturulan

Düzenlemelerin

“Kurumsal

Oluşturulması”

Kapasitenin

stratejisinden

Gelişimine

Yönelik

anlaşılmaktadır.

Bu

Yasal

aşamada

teknogirişim, KOBİGEM’in kurumsal yapısının oluşturulması, kalite kontrol, fikri ve
sınai haklar, yatırımcılar gibi birçok konuda mevzuatın iyileştirilmesi adına detaylı
çalışmalar gerçekleştirilmiş ve bu doğrultuda görevler ve hedefler oluşturularak
sorumluları atanmıştır.
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STRATEJİK AÇILIM KARTLARI

Strateji 1: Girişimcilik ile ilgili Bilincin ve Motivasyonun Arttırılması
Girişimcilik kültürünün ilköğretimden itibaren müfredata dahil edilmesi
Orta öğretim düzeyinde girişimcilik dersi için müfredat çalışmasının tamamlanması (MEB)
2020 yılı sonunda 30 pilot okulla çalışılması (MEB)
Okullarda girişimciliğin mecburi ders olarak okutulması (Tüm ortaöğretim)
Başarı hikayelerinin PR'ının yapılması ve bu bağlamda aile baskısının ve kültürel baskıların ortadan
kaldırılması
Mevcut girişimcilerin bilgi ve deneyimleri ile girişimcilik kaynaklarının/profilinin oluşturulması
(EEB)
Başarılı girişimcilerin tespiti, yerinde ziyareti, girişimcilik hikayeleri ile ilgili etkinlikler
düzenlenmesi (EEB)
Yılın girişimcisi ödül töreni düzenlenmesi (EEB)
Üniversite mezunlarının (yerli-yabancı) iş kurmasının kolaylaştırılması
Girişimcilerin, girişimcilik destekleri ile ilgili farkındalığının artırılması (EEB, Bankalar Birliği, Özel Bankalar,
KTTO, KTSO)
Desteklerin farkındalığının artırılması ve ulaşılabilirliğinin kolaylaştırılması
Bürokrasinin azaltılması online başvuru sisteminin oluşturulması
Genç girişimciler için sosyal medya dahil tüm iletişim olanaklarının kullanılması
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Strateji 2: Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması
Teknopark, kuluçka merkezleri, atölye gibi yatırımların arttırılması ve desteklenmesi
(EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, KTTO, KTSO, Meslek Odaları)
Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bu sayede katma değeri yüksek alanlarda (bilişim
ve yazılım) ve geleneksel üretim alanlarında, bölgede söz sahibi olmak
Teknopark, kuluçka merkezleri ve Ar-Ge/Ür-Ge laboratuvarlarının kurulması ve Silikon vadisi
modeli gibi tek çatı altında büyük bir teknoloji bölgesi yaratılması
Teknopark olan üniversitelerde projelerin desteklenmesi
Projesi teknoparka kabul edilen öğrencilere burs verilmesi
Teknopark konusunda başarı sağlanmış üniversitelerin beşeri ve fiziki olanaklarının
kullanılması ve işbirliği çalışmalarının arttırılması
Teknopark olan üniversitelerde öğrencilerin tekno projelerinin yer(ofis) ve burs olarak
desteklenmesi
Vergi destekli fabrika kurulması
T.C. ve KKTC destekli Ar-Ge projeleri için altyapı ve hizmet modüllerinin kurulması
(Üniversite, Kamu, Özel Sektör)
Her yıl 5 Üniversitede Ar-Ge kampüsünün bakanlıklar yoluyla kurulması
Büyük ölçekli üniversite dayanışması sağlanması ve projelerin uygulanması
Teknolojik inovasyona yapılacak yatırımlar ile beyin göçünü durdurmak/azaltmak
AB destekli projelerin geliştirilmesi ve uluslararası sektörel fuarlara katılmak
(AB Ofisi)
Her yıl girişimcilere özel desteklerin verilmesi
5 yılda en az 50 projenin hayata geçirilmesi
Yeni ürün/hizmet alanlarında yeni projelerin başlatılması ve rol modellerin arttırılması
(Kamu ve Özel Sektör)
KKTC'de var olmayan katma değeri yüksek sektörlerin ülkeye kazandırılması
Sektörlerin önündeki engellerin belirlenmesi ve kaldırılması
Teknoloji tabanlı yabancı şirketlerin KKTC'ye çekilmesi
1 yıl içinde donanım ürün satışlı firmalar için serbest bölgelerin ilan
edilmesi
Orta vadede bu işletmelerin ihracat yapabilme seviyesine çıkartılması
YAGA'nınişbirliği ile bu alanda yabancı yatırımcının ülkeye çekilmesi
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Strateji 2: Yenilikçi İş Modelleri ve Teknolojik Girişimciliğin Yaygınlaştırılması
KKTC girişimlerinin uluslararası alana açılmalarını sağlamak, markalaşmak
(Özel Sektör)
Serbest bölge uygulamalarının geliştirilerek etkin coğrafi konumun kullanılması
Pazar koşullarına göre marka açılımı yapılacak 2. ve 3. ülkelerin belirlenmesi (Kısa Vade)
Yurtdışı hedef pazarlarda pazarlama faaliyetleri için bütçe ayrılması ve faaliyetlerin
yürütülmesi
Belirlenen ülkelere ürünlerin satışlarının başlanması (Orta Vade)
Üretimde rekabet gücünün arttırılması
Mevcut işletmelere e-ticaret konusunda bilgilendirme yapılarak ürünlerini satmalarını
kolaylaştırmak (Hellim vb.) ve e-ticaretin geliştirilmesi (amazon.com)
Teknolojik inovasyona yapılacak yatırımlarda yasal mevzuatın tamamlanması
(Kamu)
Ar-Ge ve inovasyon yasalarının AB mevzuatına uygun olarak oluşturulması, Teknopark ve
Teknoloji bölgelerine ilişkin mevzuat altyapısının güçlendirilmesi, revize edilip yürürlüğe
konması
Teknopark mevzuatının kabul edilmesi (2017 sonu)
Yasada öngörülen tüzüklerin oluşturulması (Yasa yürürlüğe girdikten
1 yıl sonra)
Bilişim ve teknoloji sektörünün temel girdisini oluşturan telekomünikasyon sektöründe
mevcut monopol düzenin değişmesi, liberalleştirilmesi ve özel sektöre açılmasıyla altyapı
gelişiminin sağlanması
Vergilerin düşürülmesi (Kısa Vade)
İhracat değerinin ithalat değerinin üzerine çıkartılması (Orta Vade)
Yatırımın ve katma değerli girişimciliğin desteklenip, yönlendirileceği bir üst şemsiye yapının
kurulması
Şemsiye yapının KKTC girişimcilik ekosisteminde koordinasyonu sağlayacak faaliyetlerinin,
planlanması ve uygulanması (Girişimci seçimi, eğitim, iş kurulumu, mentorluk, markalaşma,
uluslararasılaşma, ticarileşme, finans kaynaklarına ulaşım desteği vb.)
Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji mevzuatının hazırlanması (Başbakanlık)
Girişimci-Mentor havuzu oluşturulması (EEB)
Mentorları girişimcilerle biraraya getirmek (Kısa Vade)
Mentor Sertifikasyon Programı’nın oluşturulması (Orta Vade)

80

Strateji 3: İhracata Dönük Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi
İthalatta korumacı politika ile yerli üreticiye verilen desteklerin daha etkin olması
Lokomotif işletmelerin belirli bir oranda yerli ürün kullanımının zorunlu hale getirilmesi
Mevcut yerli üretim kullanımının %20’den daha fazla zorunlu hale
getirilmesi (Kısa Vade)
Mevcut yerli üretim kullanımının %70 oranında zorunlu hale
getirilmesi (Orta Vade)
İthal ikamesinin sağlanması ve ihracat odaklı ve katma değerli
üretimin artırılması (Orta Vade)
İhracat için hedef pazarların belirlenerek etkin pazarlama modellerinin belirlenmesi
KKTC'de markalaşmış/markalaşma potansiyeli olan ürünlerin yüksek girdi maliyetlerine ve
ihracat pazarındaki sınırlandırmalara rağmen mevzuat yapısındaki eksiklikleri gidererek ve kalite
standartları düzenleyerek bu ürünleri etkin bir şekilde pazarlamak
Uluslararası ticaret anlaşmalarının yapılması
Üretim maliyetlerinin düşürülmesi
Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi
Yenilenebilir enerji kullanımının artışını sağlamak, bu alanda sanayinin oluşması ile gelecekte bölgede
enerji ihraç eden konuma gelmek
Yenilenebilir Enerji konusundaki yasal mevzuatın enerji üretimi gözetilerek revize edilmesi, belirli
sektörlerin teşviklerden yararlanabilmesi için yenilenebilir enerji üretiminin zorunlu kılınması (2
yıl içerisinde) (EEB)
İnşaat mevzuatının enerji verimliliği kapsamında güncellenmesi
İmar izinlerinde enerji verimliliği çerçevesinde güneş enerjisi üretimi, konutun ısıtma ve soğutma
altyapı kurulumu vb. zorunluluklarının getirilmesi
Yenilenebilir enerji kullanımı konusunda farkındalığın arttırılması
Serbest bölge uygulamalarının geliştirilerek etkin coğrafi konumun kullanılması
Lojistik yatırımların desteklenmesiyle mevcut limanların geliştirilmesi
(Ulaştırma Bakanlığı, Özel Sektör)
Yakın bölgedeki serbest limanların incelenerek karşılaştırmalı avantajlarının belirlenmesi
(benchmark)
Serbest liman mevzuatının güncellenmesi (EEB)
Serbest bölge ticaretinin turizme entegre edilmesi (Dubai)
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Strateji 3: İhracata Dönük Girişimcilik Potansiyelinin Güçlendirilmesi
Yeşil Hat Tüzüğü'nün AB çerçevesinde (Gıda ürünlerinde) ihracat yapılabilmesi yönünde geliştirilmesi
Standartları belirleyecek yapının kurulması
Sertifikasyon yapılarak AB standartlarında üretimin desteklenmesi
Ticaret Odası ve diğer ilgili tarafların Yeşil Hat tüzüğünün geliştirilmesi yönünde etkin
girişimlerinin sağlanması (STÖ’ler)
Yeşil Hat tüzüğü kapsamında ihracatı öngörülen ürünlerin belirlenmesi
(6 ay içerisinde) (KTTO, KTSO)
Üreticilere kurumsallaşmaya yönelik destekler verilmesi
Yeşil Hat ihracatına yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi
FairTrade ile ilgili üreticilerin bilgilendirilmesi
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Strateji 4: Girişimcilik Finansmanı Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi ve Güçlendirilmesi
Bilişim alanına yönelik yerli ve yabancı sermayeyi çekmek
Yasal mevzuatın düzenlenerek bilişim sektörünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımların,
inovatif projelerin ve iş gücünün geliştirilmesinin sağlanması
Bilişimde yerli ve yabancı sermayeyi çekmek için sektörel yatırımı cazip hale getirecek teşvikler
ve vergi muafiyetleri oluşturulması
Yabancı yatırımcılar için mevzuatın sadeleştirilmesi, fiziksel altyapının geliştirilmesi ve bürokratik
engellerin azaltılması
Girişimciler için alternatif finansman kaynakları oluşturulması
(EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, KTTO, KTSO, Meslek Odaları, KOBİGEM, YAGA)
Finansal kaynaklar oluşturularak hibe ve düşük faizli kredi gibi desteklerin artırılması
2018 yılında eş finansman için fon yaratılması
2020 yılına kadar dönemsel proje çağrıları için fonlar oluşturulması
Girişim Bankası kurulması
(EEB, Bankalar Birliği, Özel Bankalar, KTTO, KTSO)
2019 yılına kadar yeni girişimcilerin var olan işletmeler/özel fonlar tarafından desteklenmesi, atıl
fonların melek yatırıma dönüşmesi
(EEB, Eğitim Bakanlığı, KOSGEB, KTTO, KTSO, Meslek Odaları)
Kurumların işlerliğinin artırılması, kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesi, iletişimin kolaylaştırılması
(KGF, KB, EBRD, Avrupa Yatırım Bankası, Özel yatırımcılar, İslam KB, Mikro Kredi Kurumları)
Özel ve Kamu fonlarının sosyal hibe amaçlı verilmesi
Öncelikli alanlarda vergi muafiyetlerinin getirilmesi
Girişimciliğin ilk yıllarında vergi oranlarının düşürülmesi ve bürokrasinin en az seviyeye
indirilmesi
Personelin sosyal yatırımlarının bir süre devlet tarafından
desteklenmesi
Yabancı iş gücü için katkı maliyetlerinin düşürülmesi
2018 yılı finansal şemsiyeyi girişimciliğe destek verecek şekilde düzenlemek
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Strateji 5: Girişimcilik Ekosisteminde Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Etkinliğinin Arttırılması
Üniversiteler, odalar ve farklı/çeşitli sektörler arasında iş birliğinin geliştirilmesi
Lokomotif sektörler ve üniversiteler arasında iletişim ağı kurmak
(Meslek Örgütleri ve Üniversiteler) (Kısa Vadede %100)
Üniversitelere sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bölümler açılması
Hizmet sektörünün öneminin ve sektöre ihtiyacın, eğitim sisteminde daha iyi anlatılmasıyla insanları
bilinçlendirmek
Üniversitelerde laboratuvar ve yeni ürünlerin özel sektörde kullanılması
Üniversitelerin özel sektörle ilişkilerini geliştirip, yeni mezunlara iş bulmada yardımcı olmak
(Üniversiteler, Odalar ve İşletmeler)
Kariyer günü gibi etkinliklerin artırılması (Kısa Vade)
Geçmiş etkinliklerde iş sahibi olanların yeni mezunlarla buluşturulması
(Orta Vade)
Teknik-mesleki kursların desteklenmesi
(DPÖ, YODAK, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim Dairesi)
Uluslararası platformda kabul görmüş mesleki dallarda sertifikaların verilmesi
Üniversite ve meslek liselerinde yer alan mesleki eğitim programlarının artırılması
Eksik ve ihtiyaç duyulan meslek kollarının tespiti için anketler
yapılması (Kısa Vade)
Anket sonuçlarından elde edilen verilerle meslek eğitim
programlarının açılması (2020)
Zorunlu staj sistemi getirilmesi
Genç girişimcilerin iş dünyasına adapte edilmesi
(Üniversiteler, Eğitim Bakanlığı ve İlgili Odalar)
Adaptasyon programının planlanması ve tasarlanması
(2017 sonu)
2020 yılına kadar mezunların iş adaptasyonunda %30'luk artış
sağlanması
Devlet ve özel sektör arasındaki para akışının düzenlenmesi
(Özel üniversiteler)
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Strateji 6: Girişimcilik Ekosisteminde Kümelenme Modelinin Geliştirilmesi
KKTC özelinde hangi ürünler bazında kümelenme modelinin uygulanabileceğine yönelik genel fizibilite
çalışmalarının yapılması
Kümelerde rekabetçi sektörlerde inovatif, katma değerli ürün/hizmet üretilmesinin teşvik
edilmesi ve öncelikli alanların belirlenmesi
Kümelenme ve işbirliği faaliyetleri ile ithalata bağımlılığının azaltılması ve girdi maliyetlerinin
düşürülmesi
Kümelenme ve işbirliği faaliyetlerinin teşvik edilerek turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet
üretiminin teşvik edilmesi
Tarımsal kümelenme yapısının belirlenmesi, mevzuat düzenlemesinin yapılması
Devletin ve ilgili kurumların kümelenme ve işbirliği faaliyetlerini destekleyici politika ve programlar
geliştirmesi (Örnek: Vergi teşviği, muafiyet, hibe, düşük faizli krediler ve teknik destek)
Mevcut yasal durumun gözden geçirilmesi (6 ay)
Yasal altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi
Katma değerli ürünlere özel ek teşvikler belirlenmesi
Hangi kümelerin destekleneceğinin belirlenmesi
(Bölgesel kalkınma, criticalmass, yönetsel kapasite, güçlü bağlantı vb.) (6 ay)
Öncelikli alanların her yıl gözden geçirilmesi
Özel sektör (sivil toplum), üniversiteler ve ilgili kamu kurumlarının koordinasyonunun sağlanması
Kümelenme koordinasyon komitesinin oluşturulması (3ay) (KOBİGEM)
İrtibat ofislerinin kurulması (belediye vb.) (2019 sonu) (KOBİGEM)
Kümelenme ağının oluşturulması (2019)
Uluslararası ağa dahil olunması (2019)
Kümelenme bilincinin artırılması için faaliyetlerin geliştirilmesi
Tanıtım etkinlikleri, eğitimler, yarışmalar ve iyi örnekler (periyodik)
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Strateji 7: Verimli Tarım Uygulamaları İle İhracatın Hedeflenmesi
Tarımsal ve hayvansal ürünleri/üretimi geliştirerek, uluslararası standartlarda ihracat pazarına
girebilmek (Organik ve niş ürünler)
Tarımda kalite standartlarının belirlenmesi/iyileştirilmesi ve denetlenmesi ile üretim kalitesinin
artırılması (3 yıl içerisinde) (Bakanlıklar)
Tarım uygulamalarında kullanılan teknoloji ve bilişimin 3 yıl içerisinde geliştirilmesi ve bilgi
sisteminin oluşturulması (Teknopark, Üniversiteler)
Hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili uluslararası standartlara uyum sağlanması
Hayvan hastalıklarının eradike edilmesi (yok edilmesi), minimum 3 yıl korunup, sürdürülmesi
(Veteriner Dairesi)
2020 yılına kadar agrokentlerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması
(Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Üniversiteler)
Sulama sistemlerinin oluşturulması ve verimli kullanılması için teşvik ve imkan sağlanması
(Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı)
Mayıs 2018 tarihine kadar Güzelyurt, Beyarmudu, Akdeniz, Yeşilköy
Tarımda verimli üretim modellerine geçilmesi
Tarımda verimli üretim modelleri için teknik altyapının oluşturulması
KKTC iklim ve topraklarında yetişebilen ve ticari olarak üretilmeyen ürünlerin tanıtılarak
yaygınlaştırılması
Saptanan toprak ve bitki deseninin ticarileşmesine yönelik çiftçilere eğitim/yönlendirme/teşvik
planlarının hazırlanması (18 ay içerisinde) (Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı)
Tarımsal kümelenme yapısının belirlenmesi
Tarımda ortak çalışma kültürünün oluşturulması ve tanıtılması, Aralık 2017'ye kadar
tamamlanması (Üretici Birlikleri, Kooperatifler)
Tarımda gerekli fon akışlarının sağlanması ve etkin yöntemlerin geliştirilmesi
(3 yıl içerisinde) (KKTC MB, KKTC KB, KGF, KTKM Bankası)
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Strateji 8: Turizmin Geliştirilmesi ve Girişimcilik Ekosistemindeki Rolünün Artırılması
Özel kitle turizmine ayrılan teşvik ve kaynaklara ilaveten alternatif turizm çeşitliliğini eko turizm, özel ilgi
turizmi, kültür turizmi vb. turizm alanlarında çeşitlendirip kaynak ve teşviklerin adil bir şekilde
paylaştırılması
KKTC turizm stratejisinin belirlenmesi
Turist rehberliği hizmetlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
Turizm sektörüne ayrılan katkıların adil şekilde paylaştırılması
Turizmde devlet politikalarının düzenlemesi
Turizm sektörünün tanıtılmasına yönelik etkin pazarlama faaliyetleri yapılması
Dijital pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi
Uluslararası tanınırlığı yüksek 3 kişi aracılığıyla sosyal medya üzerinden tanıtım ve pazarlama
yapılması (Orta Vade)
Kültürel tarihin ön plana çıkarılması
Turizm bilgi-sistem altyapısının oluşturulması (Turizm Bakanlığı)
Turizm tesis ve aktivitelerine yönelik verilerin bir portalde birleştirilmesi ve tüm dijital
ortamlarda yayınlanması (Kısa Vade)
Vergi adaletinin sağlanması
Turizm üst yapı koordinasyonunun sağlanması
Sağlık turizminin geliştirilmesi
Sağlık turizmine yönelik ürün/paketlerin geliştirilmesi
Sağlık turizmine ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi ile pazarlama, tanıtım ve reklam
faaliyetlerinin artırılması
Sağlıkta teknoloji ve bilişimin kullanılması ve geliştirilmesi
Sağlık turizminin geliştirilmesi için eğitim kalitesinin artırılması ve nitelikli personel yetiştirilmesi
(Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, KOBİGEM)
İş ve meslek standartlarının oluşturulması (Kısa Vade)
Uluslararası sertifikasyon almış 5 merkezin hayata geçmesi
(Orta Vade)
Turizm sektörü yatırımlarında ithal girdi kullanımının azaltılması
Turizm işletmelerinde belli bir oranda yerli üretim kullanımının zorunlu kılınması
Turizmciler ve üniversiteler ile üreticiler arasında ikili iş görüşmelerinin organize edilmesi
(Online Portal)
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Strateji 9: Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması
KOBİGEM kurumsal kapasitesi oluşturularak yasal altyapısının tamamlanması (EEB)
KOBİGEM tasarı çalışmalarında, STK'ların, sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin sürece dahil
edilmesi ve TC, KOSGEB işbirliğinin güçlendirilmesi
Haziran 2017 sonuna kadar yasa tasarısının tüm paydaşların onayına
sunulması
Yasa tasarısında KOSGEB ile Ağustos 2017 sonuna kadar istişarenin
tamamlanması
KOBİGEM yasa tasarısının kamuoyu oluşturularak Meclis'e ivedilikle sunulması ve bir şemsiye
altında toplanması
Yasanın Meclis'te onaylanması
2018 yılı sonuna kadar şemsiye yapının altına toplanması
KOBİGEM için gerekli kalifiye uzman istihdamının sağlanması ve sürekli eğitim faaliyetlerinin
sürdürülmesi
Yasa geçtikten sonraki 6 ay içerisinde istihdamın tamamlanması
KOBİGEM uzman değişim programları ve hizmet içi eğitimlerin
düzenlenmesi
KOBİGEM'in fiziki altyapısının güçlendirilmesi
KOBİGEM'in 2 sene içerisinde bakanlık çatısı altında bir kata
taşınması
KOBİGEM’in 2 sene sonunda öngörülen kapasitede bir binaya
taşınması
İş kurma ve kuluçka merkezlerinin kurulması
Yabancı yatırımcılar için mevzuatın sadeleştirilmesi, fiziksel altyapının geliştirilmesi ve bürokratik
engellerin azaltılması
Başlatılan tespit çalışması "Yapısal Dönüşüm Programı" uyarınca (2016-2018) YOİKK'in kurulması
(Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu)
Tespitler ışığında gerekli reform programlarının hazırlanıp uygulanması
Tedarik zincirinin sağlanması ve geliştirilmesi (KOBİGEM, YAGA)
Eşleşme yapılacak bir mekanizma kurulması (Kısa Vade)
Üretimde gerekli tedarik zincirinin kullanımda olması (Orta Vade)
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Strateji 9: Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması
Mülkiyet rejiminin uluslararası hukuk düzeyine/kapsamına getirilmesi
Teknogirişimciliğin gelişimine yönelik yasal altyapının geliştirilmesi
(Meclis, Ulaştırma Bakanlığı ve İlgili Diğer Bakanlıklar)
Teknopark mevzuatının revize edilip yürürlüğe konması (Kısa Vade)
Ar-Ge ve inovasyon yasalarının AB mevzuatına uygun olarak oluşturulup yürürlüğe konması
(Kısa Vade)
Teknoloji bölgelerine ilişkin mevzuat altyapısının güçlendirilmesi (Kısa Vade)
Fikri mülkiyet ve patent hakları konularında ekosistemin geliştirilmesi
Bilişim alanında eksik yasaların tamamlanması, yatırımcı ve girişimciyi bir araya getirecek mekanizmanın
kurulması (EEB, Ulaştırma Bakanlığı)
2018'e kadar mevcut yasaların revize edilerek teknopark yasasıyla oluşturulan ortamla bilişim
alanında yeni programlara destek mekanizmasının ve altyapının kurulması
Bilişim Adası haline gelmek
Bilişim ve telekomünikasyon alanındaki gerekli altyapının geliştirilmesi (Fiber, iletişim vb.)
(EEB, Ulaştırma Bakanlığı)
2018 yılına kadar TC'den gelecek olan Fiberoptik ve elektrik kablo altyapısı da dikkate alınarak
yeniden oluşturulması
Kabloların gelişine kadar gerekli altyapı tamamlanması için teknik personelin yetiştirilmesi (2020)
Telekomünikasyon sektörünün özel sektöre açılması (Ulaştırma Bakanlığı)
2008'e kadar telekomünikasyon dairesinin yeniden yapılandırılması
Dairenin yeniden yapılanma raporları sonucunda özerkliği ya da
özelleştirilmesine karar verilmesi
Girişimcilere sağlanacak vergi muafiyeti için yasal düzenleme yapılması
Hibe ve Kredi finansal destek programları ve teknik destek programlarının oluşturulması (KOBİGEM)
Finansal ve Teknik destek programı çerçevesinin oluşturulması ve hayata geçirilmesi (6ay)
Teşvik sistemiyle destek sisteminin ayrılması (EEB, DPÖ)
Teşviğin DPÖ, desteğin KOBİGEM altında toplanması için konsensüs oluşturulması (Kısa Vade)
DPÖ ve KOBİGEM'in gerekli veri tabanlarını tamamlaması suretiyle ekonomiye sunduğu katma
değer ve yararlanıcı başına alınan destek/teşviklerin sunulması (Orta Vade)
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Strateji 9: Kurumsal Kapasitenin Gelişimine Yönelik Yasal Düzenlemelerin Oluşturulması
Kalite standartlarının oluşturulması/geliştirilmesi ve sertifikasyon sisteminin getirilmesi
Özellikle rekabet gücünün olabileceği niş ürün üretimi kalite standartlarının teşvik edilmesi ve
desteklenmesi
Uluslararası ticarete konu olabilecek ürünlerin ve bu ürünlerin yetiştirilebileceği bölgelerin
tespiti, bu ürünlerin üretiminde kalite standartlarının oluşturulması ve tanıtım faaliyetleri ile
teşvik edilmesi (İlgili Bakanlıklar, Meslek Kuruluşları, KOBİGEM)
Ürün Bölge Tespitinin %20'sinin tamamlanması (Kısa Vade)
Tanıtıcı faaliyetlerin %50'sinin tamamlanması (Kısa Vade)
Ürün Bölge Tespitinin 50%'sinin tamamlanması (Orta Vade)
Tanıtıcı faaliyetlerin %100'ünün tamamlanması (Orta Vade)
Toplam kalite bilincini şirketlere entegre etmek ve şirketlerin her biriminin geliştirilmesini
sağlamak
(Özel sektör, ilgili kamu kurumları)
2018 yılı sonuna kadar hazırlıkların tamamlanması
Şirketlerde devreye girmesi ve devamlılığın sağlanması
(Orta Vade)
Devlet tarafından desteklenen firmalara kalite zorunluluğunun getirilmesi
(İlgili Bakanlıklar, Meslek Kuruluşları)
Kısa vadede destek alan firmaların % 20’sinde uygulanması
Orta vadede destek alan firmaların % 50’sinde uygulanması
ISO, TSE ve Global GAP standartlarında üretim yapan firmaların devlet tarafından teşvik ve
muafiyetlerle desteklenmesi
Firmaların %20’sinin desteklenmesi (Kısa Vade)
Firmaların %50’sinin desteklenmesi (Kısa Vade)
Yatırıma açılan bölgelerde fiziki alt yapının geliştirilmesi
Yatırıma açılan bölgelerde gerekli altyapı fizibilitesine başlanması (Kısa Vade)
Fizibilite çalışmalarının tamamlanması (Orta Vade)

90

G. EKLER-UYGULAMA ÇIKTILARI
1. GZFT’DEN STRATEJİK AÇILIMLAR ve STRATEJİK AÇILIMLARDAN GÖREVLERE
Masa No: 1
Güçlü Yan

4: Ulusal ve Uluslararası çok sayıda üniversitenin bulunması

Zayıf Yan

36: Eğitim sisteminin opsiyonel olmaması
*Üniversitelere yeni bölümler açılması
*Zorunlu staj sistemi getirilmesi
*Çeşitli odalar ve üniversiteler arasında bağ kurulması

Strateji

Devlet ve özel sektör arasındaki para akışının düzenlenmesi (Özel üniversiteler)

Görevler

Genç girişimcilerin iş dünyasına adapte edilmesi
Hizmet sektörünün öneminin ve ihtiyacının eğitim sisteminde daha iyi anlatılıp insanları
bilinçlendirmek
Üniversitelerde laboratuvar ve yeni ürünlerin özel sektörde kullanılması
Üniversitelerin özel sektörle ilişkilerini geliştirip yeni mezunlara iş bulmada yardımcı olması

Güçlü Yan

26: Türkiye'den su gelmesi

Zayıf Yan

39: Tarım alanında yeterli bilgilendirmenin ve teknik altyapının olmaması

Strateji

Tarımda verimli üretim modellerine geçilmesi
İklim ve topraklarımızda yetişebilen ve ticari olarak üretilmeyen ürünlerin tanıtılarak
yaygınlaştırılması
Meslek okullarında tarıma yönelik uygulamalı eğitimler düzenlemek

Görevler

Suyun verimli kullanılması için teşvik ve imkan sağlanması
Teknik altyapının oluşturulması
Ürün geliştirilme laboratuvarlarının kurulup yaygınlaştırılması

Güçlü Yan
Zayıf Yan
Strateji

21: Uluslararası KKTC’li girişimcilerin varlığı
28: Yeni alanların gelişmekte olması
38: Belirsizlikle yaşamak zorunda olunması
40: Genç girişimcilerin önündeki vergi ve bürokrasinin çok fazla olması
Yeni ürün/hizmet sektöründe yeni projelerin başlatılması ve rol modellerin arttırılması
Devlet destekli projelerin başlatılması
Geri dönüşüm sektörünün farkındalığının yaratılması ve yaygınlaştırılması

Görevler

KKTC'deki markalaşmış işletmelerin ülke dışına da açılması için teşvik edilmesi (OzaCoffee)
Mevcut işletmelerimize e-ticaret konusunda bilgilendirme yapılarak ürünlerini satmalarını
kolaylaştırmak (Hellim vb.)
Pazarlama faaliyetlerinin yurtdışında da yürütülmesi
Ülkemizde var olmayan sektörlerin ülkemize kazandırılması

Masa No: 2
Güçlü Yan

4: Ulusal ve Uluslararası çok sayıda üniversitenin bulunması
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Fırsat

Strateji

Görevler

Güçlü Yan
Fırsat
Strateji

Masa No: 2
6: Üniversite öğrenimine verilen önem
10: Genç nüfus oranının yüksek olması (15-24 yaş arası nüfus oranı %22)
2: Kümelenme ve işbirliği çalışmaları yapan kurumların artması
8: Bilişim sektörünün ambargolardan etkilenmemesi, bilişim sektöründe gelişim potansiyeli
19: Yazılım mühendisliği bölümüne sahip çok sayıda üniversite olması ve genç girişimci adaylarının
bu bölümlere olan talebi
23: Sanayi 4.0’ın henüz olgunlaşmamış olmasından kaynaklı adapte olma imkanı
26: Ekosistem paydaşlarının çeşitliliği olması
Şemsiye yapı kurulu; girişimci seçimi, iş kurulum eğitimi, finans kaynak tedariki, işbirliği ortamı,
mentorluk mekanizması
Ar-GE, inovasyon ve teknoloji mevzuatının hazırlanması
Ekosistem paylaşmalarının şemsiye yapı içerisinde toplanması
Şemsiye yapının girişimcileri seçmesi (Eğitim, iş kurulumu, mentorluk, markalaşma,
uluslararasılaşma, ticarileşme, finans kaynaklarının ulaşım desteği)
Yeni kurulan işletmelerin, belirli bir süre için vergi muafiyetine tabi olması, idari maliyetlerinin
karşılanması
27: Tarım sektörünün gelişmiş olması
6:Tarım sektöründeki gelişmeler (işlenmiş tarım ürünleri ve organik üretim açısından gelişmeler
ve önem artışı)
7: Tarımsal teknolojilerin uygulama alanlarının varlığı
Tarımsal kümelenme yapısının belirlenmesi (Şemsiye yapı)
Bilgi sisteminin oluşturulması
Mevzuat düzenlemesi yapılması

Görevler

Niş ürünlerin belirlenerek ticarileştirilmesi
Ortak çalışma zihniyetinin kurulması
Tarımsal eğitimin organizasyonu
Tarımsal standartlaştırmanın oluşturularak üretim kalitesinin arttırılması

Güçlü Yan
Fırsat
Strateji

18: Ülkede turizm sektörünün gelişmiş olması
11:Tarihi, ören yeri ve kültürel miras
12:Sağlık turizmi potansiyelinin varlığı
16:Deniz arkeolojisi ve eko turizme yönelik artan trend
27:Güvenli ortamın yer alması
Turizm bilgi-sistem altyapısının oluşturulması
Fiziki altyapının oluşturulması
Mevcut durum analizi

Görevler

Pazarlamanın dijitalleşmesi
Turizm üst yapı koordinasyonunun sağlanması
Vergi adaletinin sağlanması

Masa No: 3
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Güçlü Yan

Tehdit
Strateji

Görevler

Güçlü Yan
Tehdit
Strateji

Görevler

Güçlü Yan

Tehdit

Strateji
Görevler

Masa No: 3
1:KKTC’de Girişimcilik Projelerinin başlatılmış olması – (2016 – Ekonomi ve Enerji Bakanlığı /
KOBİGEM)
5:Eğitim düzeyinin yüksekliği
9:Meslek liselerinde verilen seçmeli girişimcilik derslerinin, girişimciliğin erken yaşta aşılanmasına
katkı vermesi
10:Genç nüfus oranının yüksek olması (15-24 yaş arası nüfus oranı %22)
11:KKTC’de yaşayan kadınların girişimciliğe olan pozitif bakış açısı
13:Girişimciliğe verilen önem ve girişimcilik dünyasına olan bakış açısı
20: Girişimciliğin önündeki sosyal ve psikolojik engeller (aile baskısı, kültürel alışkanlıklar, güven
sorunu vb.)
Başarı hikayelerinin PR'ın yapılması ve bu bağlamda aile baskısının ve kültürel baskıların ortadan
kaldırılması
Başarı girişimcilik hikayeleri için sosyal medyada yayınlanabilecek kamu spotlarının hazırlanması
Başarı girişimcilik hikayelerinin eğitim kurumlarında paneller ve lise eğitim müfredatına eklenmesi
Başarılı girişimcilere yerinde ziyaret yapılması
Farklı kategorilerde mevcut girişimcilere ve öğrencilere girişimcilik ödüllerinin verilmesi
Girişimcilik kaynaklarının (mevcut girişimcilerin aktarımı ile) oluşturulması
17:İhracat yapan firmaların çoğunun ürün kalitesinin iyi olması
18:Ülkede turizm sektörünün gelişmiş olması
7:İthal kaynak bağımlılığı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği
İthal kaynak bağımlılığının azaltılması için mevcut kaliteli ürün üreten firmaların özellikle
lokomotif sektörlerinin başında gelen turizm, eğitim vs. gibi işletmelerin de kullanımının zorunlu
hale getirilmesi
KOBİGEM yasasının çıkarılarak bir şemsiye altında toplanması
Turizm işletmelerinde belli bir oranda yerli üretim kullanımının zorunlu kılınması
Turizmciler ve üniversiteler ile üreticiler arasında ikili iş görüşmelerinin organize edilmesi (online
portal)
Yerli üreticiye verilen desteklerin daha etkin olması (Standartlarının yüklenmesinin zorlanması)
22: Teknoloji ve inovasyon merkezlerinin sayısının artması (Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme
Bölgesi, ODTÜ KKK KALTEV, DAÜ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, Yakın Doğu İnovasyon ve
Bilişim Teknolojileri Merkezi)
1:Nitelikli KKTC vatandaşlarının beyin göçü
2:Türkiye Cumhuriyeti’nin artan üniversite sayısının, eğitim adası haline gelen KKTC’ye rakip
olabilme tehdidi
3:Eğitim amacıyla gelen genç nüfusun eğitim tamamlandıktan sonra ülkelerine geri dönmeleri
9:Büyük ölçekli teknoloji tabanlı uluslararası firmaların yatırım için bölgeyi tercih etmemeleri
Teknolojik inovasyona yapılacak yatırımlarda beyin göçünü kısmen durdurup, teknoloji tabanlı
uluslararası firmaların ülkemize çekilmesi
Teknopark olan üniversitelerde öğrencilerin tekno projeleri ile yer ve burs olarak desteklenmesi
YAGA'nınişbirliği ile bu alanda yabancı yatırımcının ülkeye çekilmesi
Yasal mevzuatın tamamlanması (teknopark, Ar-Ge yasaları)
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Masa No: 4
Zayıf Yan

37:KOBİGEM'in kurumsal bir yapısının olmaması

Fırsat

2:Kümelenme ve işbirliği çalışmaları yapan kurumların artması
10:Fonların daha yüksek getiri arayışında bulunması (katma değerli sektörler)
20:İhracat yapan firmalara verilen devlet destekleri
22:Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sağlamakta olduğu hibe ve kredi yardımları
28:KOBİGEM'in sunduğu destekler ve hibelerle KOBİ’lere ve girişimcilere yardımcı olması

Strateji

KOBİGEM kurumsal kapasitesi oluşturularak yasasının ivedilikle geçirilmesi
Fiziksel altyapının güçlendirilmesi (yeni bir bina inşa edilmesi)
Gerekli kalifiye ve uzman istihdamının sağlanması ve sürekli eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi

Görevler

Mevcut yasa tasarısının tüm paydaşlarla paylaşılıp kamuoyu oluşturularak meclisten ivedilikle
geçirilmesi
STK'ların, sanayi kuruluşlarının ve üniversitelerin sürece dahil edilmesi
Tasarı çalışmalarında TC, KOSGEB işbirliğinin güçlendirilmesi
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Zayıf Yan

4:Üniversite-Sanayi işbirliğinde yetersizlik

Fırsat

1:Üniversitelerle yapılan girişimcilik alanındaki iş birliklerinin gelişmekte olması
2:Kümelenme ve işbirliği çalışmaları yapan kurumların artması
6:Tarım sektöründeki gelişmeler (işlenmiş tarım ürünleri ve organik üretim açısından gelişmeler
ve önem artışı)
7:Tarımsal teknolojilerin uygulama alanlarının varlığı
18:Tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin artması doğrultusunda buna bağlı sanayinin gelişme
potansiyeli

Strateji

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek ve bu sayede katma değeri yüksek alanlarda (bilişim ve
yazılım) ve geleneksel üretim alanlarında, bölgede söz sahibi olmak
Bilişim ve teknoloji alanında yapılacak altyapı yatırımlarının geleceği ön görerek sürdürülebilir
olmasına dikkat edilmesi
Geleneksel ürünlerin üretim ve pazarlama süreçlerini yönlendirecek merkezi birimlerin
oluşturulması

Görevler

Tarımsal üretimde Ar-Ge çalışmaları kullanılarak, ürün çeşitliliğine gidilmesi, inovatif ürünlere
yönelme suretiyle farklı pazarlara yeni ürünler geliştirilmesi
Teknopark konusunda başarı sağlanmış üniversitelerin beşeri ve fiziki olanaklarının kullanılması ve
işbirliği çalışmalarının arttırılması
Teknopark mevzuatının revize edilmesi

Masa No: 4
Zayıf Yan
Fırsat

Strateji

26:Yüksek girdi maliyetleri (enerji, işgücü)
9:Teknolojik iş fikirlerinin yüksek karlılık ve kısa sürede hızlı büyüme potansiyeli sunması
14:Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği ile yenilenebilir enerji alanına ilgi artışı ve
maliyetlerde düşüş
Yenilenebilir enerji kullanımının artışını sağlamak için teşvik vermek yoluyla yüksek girdi
maliyetlerini düşürmek. Sanayinin gelmesini sağlayarak gelecekte bölgede enerji ihraç eden
konuma gelmek
Belirli sektörlerde (üretim, üniversite, otel vb.) teşviklerden yararlanabilmek için yenilenebilir
enerji üretiminin zorunlu kılınması
İmar izinlerinde enerji verimliliği çerçevesinde güneş enerjisi üretimi, konutun ısıtma ve soğutma
altyapı kurulumu vb. zorunluluklarının getirilmesi
İnşaat mevzuatının enerji verimliliği kapsamında güncellenmesi

Görevler
Yenilenebilir enerji alanında donanım üretecek (inverter, panel vb.) sanayinin kurulması
Yenilenebilir enerji konusundaki yasal mevzuatın enerji verimliliği gözetilerek revize edilmesi
Yenilenebilir enerji kullanımı konusunda farkındalığın arttırılması
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Masa No: 5
Zayıf Yan

9:Kalite standartlarının etkin biçimde yönetilemiyor oluşu

Tehdit

6:İzolasyonlar ve ambargolar

Strateji

Görevler

Kalite standartlarının etkin bir şekilde yönetilebiliyor olması durumunda, ki bu da ancak standart
çalışmaları ve sertifikasyon sisteminin getirilmesi ile mümkün olabilir, ülkemize uygulanan
izolasyon ve ambargoları kırmada bizlere önemli bir avantaj sağlayacaktır. (rekabet üstünlüğü
kazanabileceğimiz niş ürünlerde)
Devlet tarafından teşvik alan firmaların belirlenen süreler sonrasında ürün ve hizmete yönelik
sertifikasyon zorunluluğu getirilmesi
İSO ve TSO standartlarında üretim yapan firmaların devlet tarafından teşvik ve muafiyetle
desteklenmesi
Özellikle rekabet gücünün olabileceği niş ürün üretimi kalite standartlarının teşvik edilmesi ve
desteklenmesi
Toplam kalite bilincini şirketlere entegre etmek ve şirketlerin her biriminin geliştirilmesi sağlamak
Ürün ve hizmetlerde standartlara yönelik tanıtıcı faaliyetlerin teşvik edilmesi

Zayıf Yan

20:Kümelenme ve işbirliği faaliyetlerinin eksikliği

Tehdit

7:İthal kaynak bağımlılığı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği

Strateji

Kümeleme ve işbirliği faaliyetlerinin hedefleri arasında ithalata bağımlılığı azaltmak ve girdi
maliyetlerini düşürmek vardır. Bundan dolayı devletin ve ilgili kurumların kümeleme ve işbirliği
faaliyetlerini destekleyici politika ve programlar üretmeleri gerekmektedir. (Örnek: Teşvik, vergi,
muafiyet, hibe ve krediler)
İthalatta korumacı bir politikanın devlet tarafından uygulanması
Kümeleme çalışmaları için yasal altyapının geliştirilmesi

Görevler

Zayıf Yan
Tehdit
Strateji

Kümelenme çalışmalarının geliştirilmesi için üretici, üniversite ve ilgili kurumların
koordinasyonunun sağlanması
Kümelenmeye yönelinen alanlarda vergi teşviği, muafiyet, hibe ve düşük faizli kredi desteğinin
sağlanması
Ülke özelinde hangi konularda kümeleşme yapılması konusunda ürün bazında genel bir fizibilite
çalışmalarının yapılması
41:Genç girişimcilerin önündeki vergi ve bürokrasinin çok fazla olması
21:Girişimcilerin vergi ve bürokrasi nedeniyle ürünlerini başka ülkeler üzerinden satma girişiminde
bulunabilmeleri
Özellikle ilk yıllarda vergi oranlarının sembolik seviyey düşürülmesi ve bürokrasinin mümkün olan
en az seviyeye indirilmesi
Devlet kurumları arasında prosedürlerin standartlaştırılması
Devlet tarafından yasal düzenlemenin yapılması

Görevler

KDV oranının ilk 3 yıl boyunca sembolik seviyede tutulması
Personelin sosyal yatırımlarının bir süre devlet tarafından desteklenmesi
Ucuz krediler sağlanması
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Masa No: 6
Fırsat
Tehdit
Strateji

12:Sağlık turizmi potansiyelinin varlığı
1:Nitelikli KKTC vatandaşlarının beyin göçü
15:Son yıllarda gelişmekte olan tarım sektörü, sağlık sektörü gibi sektörlerde yaşanan dijital
dönüşümün KKTC’nin bu alandaki gelişim hızından yüksek olması
Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla sağlıkürün/paketlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetleri
sağlayabilecek olan nitelikli insan kaynağı ve teknoloji kullanımının sağlanması
Kaliteli üniversite eğitimi-nitelikli insan kaynağı
Sağlık teknoloji bilişiminin kullanılması ve geliştirilmesi

Görevler

Sağlık turizmine ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi
Sağlık turizmine ilişkin pazarlama, tanıtım ve reklam
Ürün/paketlerinin geliştirilmesi

Fırsat

Tehdit
Strateji

6:Tarım sektöründeki gelişmeler (işlenmiş tarım ürünleri ve organik üretim açısından gelişmeler ve
önem artışı)
18:Tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin artması doğrultusunda buna bağlı sanayinin gelişme
potansiyeli
11:Kamunun, sektörlerin ihtiyaçlarına göre kendini yenilememesi
12:Sektörleri düzenleyecek yasal mevzuat eksikliği/ yetersizliği
16:Global ısınmanın artış göstermesinin turizm potansiyelini olumsuz anlamda etkileme ihtimali
Tarımsal ve hayvansal ürünleri geliştirerek, uluslararası standartlarda ihracat pazarına girebilmek
(Organik ve niş ürünler)
Hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili uluslararası standartların geliştirilmesi
Sulama altyapısının oluşturulması

Görevler

Tarım ve hayvancılık ile ilgili teknolojinin ve bilişimin geliştirilmesi
Tarım ve hayvancılıkta kümelenmenin teşvik edilmesi
Tarım ve hayvancılıkta üniversite eğitiminin geliştirilmesi

Fırsat

17:Türk iş adamlarının KKTC’ye yapacağı yatırım potansiyeli

Tehdit

8:Yabancı yatırımcının önündeki bürokratik engeller

Strateji

Türk iş adamlarının KKTC'ye yapacağı yatırım potansiyelini arttırma amacıyla önündeki bürokratik
engellerinin azaltılması (Yeni Hali: Yabancı yatırımcıların ülkeye çekilmesi)
Fiziksel altyapının geliştirilmesi
Fon oluşturulması veya arttırılması

Görevler

Mevzuatın sadeleştirilmesi
Mülkiyet rejiminin uluslararası hukuk düzeyine getirilmesi
Tedarik zincirinin sağlanması ve geliştirilmesi
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Masa No: 7

Güçlü Yan

Zayıf Yan

Strateji

3:İngiltere’de öğrenim görmüş, yaşamış ve adaya dönmüş insan nüfusunun sahip olduğu niteliklerin
girişimciliğe katkısı
4:Ulusal ve Uluslararası çok sayıda üniversitenin bulunması
5:Eğitim düzeyinin yüksekliği
6:Üniversite öğrenimine verilen önem
7:Yurt dışından gelen nitelikli öğrenci sayısı
8:Okullaşma oranının 100% olması
11:KKTC’de yaşayan kadınların girişimciliğe olan pozitif bakış açısı
25:Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından oluşturulan girişimcileri destekleyen programların
varlığı (Örn:Erasmus programı)
3:Yeni fikirlerin hayata geçirilmesi/ticarileşmesi konusunda prototip atölyesi vb. altyapı imkanlarının
bulunmaması
6:Genç girişimcilere özel destek modellerinin yeterli ölçüde olmayışı
7:Genç nüfus oranının yüksek olmasına rağmen genç girişimci sayısının yeterli olmayışı
16:Finansal desteklerle ilgili yeterince farkındalık ve bilginin olmaması
32:KKTC’deki fon varlığının teknolojik girişimciliğe yönelmemesi
Adamızda fon kaynakları ve nitelikli insan gücü var olması fakat genç girişimcilerin bu fonlara
ulaşamıyor-girişimde bulunma istekleri düşük
Altyapı imkanlarının geliştirilmesi (atölye, kuluçka merkezleri vb.)
Finansal destekler ile ilgili farkındalığın arttırılması

Görevler

Fon desteklerinin ulaşılabilir olması (Kolay şartlar)
Var olan fonların doğru alanlara yönlendirilmesi
Yeni girişimcilerin ve var olan işletmelerin desteklenmesi

Güçlü Yan

Zayıf Yan

Strateji

12:Doğal bir peyzaja ve biyoçeşitliliğe sahip, endemik bitki türlerine rastlanabilecek bölgelerin varlığı
24:KKTC’nin hellim, keçiboynuzu gibi markalaşmış ürünlere sahip olması
9:Kalite standartlarının etkin biçimde yönetilemiyor oluşu
10:Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuat yapısının olmayışı
23:İhracat pazarlarına sınırlı erişim
26:Yüksek girdi maliyetleri (enerji, işgücü)
KKTC'de markalaşmış ürünlerin yüksek girdi maliyetlerine ve ihracat pazarındaki sınırlandırmalara
rağmen mevzuat yapısındaki eksiklikleri gidererek ve kalite standartları düzenleyerek bu ürünleri
etkin bir şekilde pazarlamak
Fikri mülkiyet ve patent hakları konularında ekosisteminde yeterli seviyede geliştirilmesi
Kalite standartları ve teknoloji geliştirme bölgelerine ilişkin mevzuat altyapısının güçlendirilmesi

Görevler

Kalite standartlarını düzenlemek (uluslararası standartlar)
Maliyetleri düşürmek
Uluslararası ticaret anlaşmalarının yapılması

Güçlü Yan

4:Ulusal ve Uluslararası çok sayıda üniversitenin bulunması
5:Eğitim düzeyinin yüksekliği
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Masa No: 7

Zayıf Yan
Strateji

6:Üniversite öğrenimine verilen önem
7:Yurt dışından gelen nitelikli öğrenci sayısı
8:Okullaşma oranının 100% olması
18:Teknik iş gücünün yeterli sayıda olmaması
27:Ara eleman eksikliği, mesleki kursların yeterli olmayışı
KKTC'de ulusal ve uluslararası çok sayıda üniversite bulunması fakat bunun karşılığında teknik iş
gücünün mesleki eğitim kurumlarının yetersiz olmasında dolayı teknik-mesleki kursların
desteklenmesi
Gerekli-yasal düzenlemelerde iş verenler tarafından uygulanması/talep edilmesinin sağlanması
Mesleki eğitimin farkındalığının sağlanması

Görevler

Teknik-mesleki kursların desteklenmesi
Uluslararası platformda kabul görmüş mesleki dallarda sertifikaların verilmesi
Üniversite ve meslek liselerinde yer alan mesleki eğitim programlarının arttırılması
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Masa No: 8

Güçlü Yan

Fırsat

Strateji

1:KKTC’de Girişimcilik Projelerinin başlatılmış olması – (2016 – Ekonomi ve Enerji Bakanlığı /
KOBİGEM)
10:Genç nüfus oranının yüksek olması (15-24 yaş arası nüfus oranı %22)
11:KKTC’de yaşayan kadınların girişimciliğe olan pozitif bakış açısı
13:Girişimciliğe verilen önem ve girişimcilik dünyasına olan bakış açısı
1:Üniversitelerle yapılan girişimcilik alanındaki iş birliklerinin gelişmekte olması
4:İstihdam alanı kısıtlarının girişimciliği desteklemesi
8:Bilişim sektörünün ambargolardan etkilenmemesi, bilişim sektöründe gelişim potansiyeli
9:Teknolojik iş fikirlerinin yüksek karlılık ve kısa sürede hızlı büyüme potansiyeli sunması
22:Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sağlamakta olduğu hibe ve kredi yardımları
25:Dijital kanalların satış ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin rol oynamaya başlaması
Girişimcilik ile ilgili bilincin ve motivasyonun arttırılması
Ayrılan bütçelerin arttırılması
Finansal ve teknik destek programlarının artarak devam etmesi

Görevler

Okullarda girişimciliğin mecburi ders olarak okutulması (Tüm ortaöğretim)
Üniversite mezunlarının (yerli-yabancı) iş kurmasının kolaylaştırılması
100
Yerel-yabancı yatırımcıların önünün açılması

Güçlü Yan

Fırsat
Strateji

10:Genç nüfus oranının yüksek olması (15-24 yaş arası nüfus oranı %22)
11:KKTC’de yaşayan kadınların girişimciliğe olan pozitif bakış açısı
12:Doğal bir peyzaja ve biyoçeşitliliğe sahip, endemik bitki türlerine rastlanabilecek bölgelerin varlığı
18:Ülkede turizm sektörünün gelişmiş olması
20:Doğa turizminin gelişmiş olması
24:KKTC’nin hellim, keçiboynuzu gibi markalaşmış ürünlere sahip olması
2:Kümelenme ve işbirliği çalışmaları yapan kurumların artması
11:Tarihi, ören yeri ve kültürel miras
16:Deniz arkeolojisi ve eko turizme yönelik artan trend
Kümelenme ve işbirliği faaliyetlerinin teşvik edilerek turizm sektörüne yönelik ürün ve hizmet
üretiminin teşvik edilmesi
Kümelenme konusunda bilincin arttırılması için faaliyetler geliştirilmesi
Kümelenmeyi teşvik edecek teknik destek programlarının oluşturulması

Görevler
Kümelenmeyi teşvik edilmesi hibe ve kredi destek programlarının oluşturulması

Güçlü Yan

Türkiye'deki URGE projeleri, KOSGEB modeli örnekleri gibi işbirliğini arttırıcı ve teşvik edici
modellerin geliştirilmesi
3:İngiltere’de öğrenim görmüş, yaşamış ve adaya dönmüş insan nüfusunun sahip olduğu niteliklerin
girişimciliğe katkısı

Masa No: 8

Fırsat

Strateji

6:Üniversite öğrenimine verilen önem
14:TC, AB ve Orta Doğu gibi önemli pazarlara yakın stratejik coğrafi konum
16:Nitelikli işgücünün varlığı
8:Bilişim sektörünün ambargolardan etkilenmemesi, bilişim sektöründe gelişim potansiyeli
9:Teknolojik iş fikirlerinin yüksek karlılık ve kısa sürede hızlı büyüme potansiyeli sunması
17:Türk iş adamlarının KKTC’ye yapacağı yatırım potansiyeli
25:Dijital kanalların satış ve pazarlama faaliyetlerinde daha etkin rol oynamaya başlaması
Yasal mevzuatın düzenlenerek bilişim sektörünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımların,
inovatif projelerin ve iş gücünün geliştirilmesinin sağlanması
Bekleyen teknopark yasasının yeniden güncellenerek ivedilikle yürürlüğe konulması

Görevler

Bilişimde yerli ve yabancı sermayeyi çekmek için sektörel yatırımın cazip hale getirecek teşvikler ve
vergi muafiyetleri oluşturulması
Üniversitelerin bireysel teknopark vb. çalışmaları yerine bir bölge belirlenip (Silikon vadisi modeli)
tek bir çatı altında büyük bir teknoloji bölgesi yaratılması
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Masa No: 9
Güçlü Yan

18:Ülkede turizm sektörünün gelişmiş olması

Tehdit

6:İzolasyonlar ve ambargolar

Strateji

Ülke turizminin gelişmiş olması güçlü yanını kullanarak izolasyonlar ve ambargoların oluşturduğu
tehdidi ortadan kaldırmak
Etkin pazarlama modellerinin belirlenmesi
Hedef pazarlarının belirlenmesi

Görevler

Kültürel tarihin ön plana çıkarılması
Özel ilgi turizminin geliştirilmesi (Eko, doğa, turizm)
Sağlık turizminin geliştirilmesi
Ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi

Güçlü Yan

14:TC, AB ve Orta Doğu gibi önemli pazarlara yakın stratejik coğrafi konum

Tehdit

14:Çözüm veya çözümsüzlük /siyasi belirsizlik

Strateji

Üretimde rekabet gücünün arttırılması, serbest bölge uygulamalarının geliştirilerek etkin coğrafi
konumun kullanılması
E-ticaretin geliştirilmesi (amazon.com)
Lojistik yatırımların desteklenmesi

Görevler

Serbest bölge ticaretinin turizme entegre edilmesi (Dubai)
Serbest liman mevzuatının güncellenmesi
Yakın bölgedeki serbest limanların incelenerek karşılaştırmalı avantajlarının belirlenmesi

Güçlü Yan

24:KKTC’nin hellim, keçiboynuzu gibi markalaşmış ürünlere sahip olması

Tehdit

5:Yeşil Hat Tüzüğü kapsamındaki kısıtlamalar

Strateji

Yeşil Hat Tüzüğü'nün AB çerçevesinde (Gıda ürünlerinde) ihraç edilebilmesi yönünde geliştirilmesi
Sertifikasyon ve AB standartlarında üretim yapılabilmesinin desteklenmesi
Ticaret odası ve diğer ilgili tarafların Yeşil Hat Tüzüğü'nün geliştirilmesi yönünde etkin girişimlerde
bulunulması

Görevler

Üreticilere kurumsallaşmaya yönelik destek verilebilmesi
Yeşil Hat ihracatına yönelik teşvik sisteminin geliştirilmesi
Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracı öngörülen ürünlerin belirlenmesi
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Zayıf Yan

Fırsat

Strateji

Görevler

Zayıf Yan
Fırsat
Strateji

Görevler

Zayıf Yan
Fırsat
Strateji

Görevler

Masa No: 10
10:Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuat yapısının olmayışı
11:Teknogirişim firmalarının büyüme-gelişme faaliyetlerine katkı sağlayacak finansman
alternatiflerinin yeterli olmaması (Devlet destekleri, özel fonlar, melek yatırım sermayesi vb.)
13:Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaması
22:Sanayi bölgelerinde fiziksel altyapı kalitesinin düşük olması (ulaşım, telekomünikasyon, su ve
elektrik)
1:Üniversitelerle yapılan girişimcilik alanındaki iş birliklerinin gelişmekte olması
8:Bilişim sektörünün ambargolardan etkilenmemesi, bilişim sektöründe gelişim potansiyeli
17:Türk iş adamlarının KKTC’ye yapacağı yatırım potansiyeli
19:Yazılım mühendisliği bölümüne sahip çok sayıda üniversite olması ve genç girişimci adaylarının
bu bölümlere olan talebi
21:Uluslararası platformda girişimcilik alanında işbirliği ve know-how paylaşımı yapılabilecek
yapıların varlığı
24:Satın alma alışkanlıklarının özellikle teknolojik ürünlere yapılan harcamalara yönelmesi
Bilişim ve teknoloji sektörünün temel girdisini oluşturan telekomünikasyon sektöründe mevcut
monopol düzenin değişmesi, liberalleştirilmesi ve özel sektöre açılmasıyla altyapı gelişimini
sağlamak.
Bilişim alanında yatırımcı ve girişimciyi bir araya getirecek mekanizmanın kurulması
Bilişim alanındaki eksik yasaların tamamlanması
Gerekli altyapının geliştirilmesi (fiber, iletişim vb.)
Teknopark ve kuluçka merkezlerinin kurulması
Telekomünikasyon sektörünün özel sektöre açılması
7:Genç nüfus oranının yüksek olmasına rağmen genç girişimci sayısının yeterli olmayışı
1:Üniversitelerle yapılan girişimcilik alanındaki iş birliklerinin gelişmekte olması
22:Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC’ye sağlamakta olduğu hibe ve kredi yardımları
Girişimcilere yönelik finansal destek mekanizmalarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
Hibe ve düşük faizli kredi olanaklarının arttırılması
Sosyal medya dahil tüm iletişim olanaklarının kullanılması
Vergi muafiyeti için yasal düzenleme
Yabancı iş gücü için katkı maliyetlerinin düşürülmesi
Yabancı yatırımcılar için bürokratik engellerin düzenlenmesi
42:KKTC fon varlığının alternatif girişimciliğe yönelmemesi
11:Tarihi, ören yeri ve kültürel miras
16:Deniz arkeolojisi ve eko turizme yönelik artan trend
Özel kitle turizmine ayrılan teşvik ve kaynaklara ilaveten alternatif turizm çeşitliliğini eko turizm,
özel ilgi turizmi, kültür turizmi vb. turizm alanlarında çeşitlendirip kaynak ve teşviklerin adil bir
şekilde paylaştırılması
Devlet politikalarının düzenlemesi
KKTC turizm stratejisinin belirlenmesi
Rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi
Turizm sektörüne ayrılan katkıların adil şekilde paylaştırılması
Turizm sektörünün tanıtılmasına yönelik etkin pazarlama faaliyetleri
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2. KISALTMALAR LİSTESİ
Kısaltma
DAÜ
EEB
GEM
KB
KGF
KOBİGEM
KOSGEB
KTSO
KTTO
KTEZO
MB
MEB
STK
UKÜ
YAGA
YDÜ
YE
YÖDAK

Açıklama
Doğu Akdeniz Üniversitesi
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Global EntrepreneurshipMonitor
Kalkınma Bankası
Kredi Garanti Fonu
Küçük Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi
T.C Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Kıbrıs Türk Sanayi Odası
Kıbrıs Türk Ticaret Odası
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası
Merkez Bankası
Milli Eğitim Bakanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Yatırım Geliştirme Ajansı
Yakın Doğu Üniversitesi
Yenilenebilir Enerji
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu
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3. KATILIMCI LİSTESİ
SABAH GRUBU

MASA NO: 1
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

SEDA AHİSKAL

SEDA AHISKAL PHOTOGRAPHY

2

SİMA KANATLI

BEYRUT YILDIZI

3

FERİT KURTOĞLU

K.KAPITAL BANK LTD

4

SÜMER GÖKHUN

K.UNIVERSAL BANK LTD

5

MENSUR DEMİREL

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

6

TUĞÇE KARA

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

7

SEZİŞ THOMPSON

TAPS PROJECT

8

MARKO GAZİVODA

TAPS PROJECT

9

ÖZLEM ÇOCUK ÜSTÜNSOY

TİCARET DAİRESİ
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MASA NO: 2
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

SAFİYE KAVAZ

TAPS PROJECT

2

ÖZGÜR YEL

KKTCELL

3

EVREN ÜNÜVARDIR

KREDİ GARANTİ FONU

4

SALİH SERTKAN

ŞEKERBANK KIBRIS LTD.

5

POLAT TAN

CYPOLITAN

6

ERHAN ÖZE

PRINTME FAB LAB

7

FIRAT GÜRBAYOĞLU

CW BANK

8

FIRAT EMİR

DAÜ

9

ÖZGÜR DURMAZ

MERSİN TEKNOPARK

10

ERİBE M. SONSAL

LA PAZ ART STUDIO CAFE

11

MERVE DEVECİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MASA NO: 3

No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

GAMZE KANIDİNÇ

YAGA

2

EMETE TOROS

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

3

METAY GENÇ

TİCARET DAİRESİ

4

ZEHRA ÇETİN

TİCARET DAİRESİ

5

DOĞA DÖNMEZER

SANAYİ ODASI

6

MEHMET SOFULAR

CREDITWEST BANK

7

HABİB BARIŞ MOLLAVELİOĞLU

DOĞU AKDENİZ ÜNİVRSİTESİ

8

SİNEM YERELGÜN

MANTRA NATURAL HEADING CENTER

9

MAZLUM KORTAŞ

DPÖ

MASA NO: 4
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

HARUN ŞEŞEN

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

2

NECATİ KOCATÜRK

CREDIT WEST BANK

3

ŞÜKRAN ÖZERDEM

KKTO

4

BARIŞ ERKMEN

5

ESRA ÇELİKERİ

KITOB

6

NEZAHAT DOĞAN

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ

7

EBRU KAPTAN

KOBİGEM

8

TUNAHAN KOÇYİĞİT

ÖZEL

9

HAKAN CANAY

KOBİGEM

10

KEMAL ÖZKAN

3M PROJECT DANIŞMANLIK

11

METİN ÖZKAN

3M PROJECT DANIŞMANLIK

MASA NO: 5
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

ÇAĞRI ÇOBAN

YAKIN DOĞU BANK

2

HÜSEYİN DENİZOĞLU

TÜRK EKONOMİ BANKASI
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MASA NO: 5
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

3

SİNAN OZANER

OZANER TİC. LTD.

4

HÜSEYİN NURÇİN

O.SOFT

5

ÖZGE DERVİŞOĞULLARI

CREDIT WEST BANK

6

TAMER BOLAT

TİCARET DAİRESİ

7

ALİ BAKİ KULAKSIZ

DAÜ

8

ALİ KAYIMZADE

LİMOSOL TÜRK KOOPERATİF BANKASI

9

ERSUN AYTAŞ

KTEZO

10

CEMAL ÇAKICIOĞLU

GAV

MASA NO: 6
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

HAMİSE ÇAĞDAN

KTK MERKEZ BANKASI

2

ALİ KARAOVA

KARDELEN YAZILIM

3

DEVRİM KARAMAN

KKTC KALKINMA BANKASI

4

MEHMET EKER

TC. ZİRAAT BANKASI

5

ÖZLEM SAĞDIÇ

TİCARET DAİRESİ

6

ESMA CANKURT

TİCARET DAİRESİ

7

BAHADIR GAZİ MAHMUTOĞLU

KKTC ESNAF VE ZANAATKARLAR ODASI

8

MUSTAFA TÜMER

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

9

SÜLEYMAN SATAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

10

FEYZA BHATTİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

11

FERDİ GÜRSES

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MASA NO: 7
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

NİHAT ARTER

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ

2

CANAN ÇAVUŞ

LOUVALIGHT

3

MİNE ERBİLEN

KKTC KALKINMA BANKASI
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MASA NO: 7
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

4

MEHMET ARSLAN

PHOTOGRAPHERS

5

GÜNHAN FIŞKIN

TÜRK BANKASI LTD.

6

BURCU CİVAN

TİCARET DAİRESİ

7

ŞİFA ÜNÜÇOK

BANKA

8

SAFA ERASLAN

ROTA FİNANS

9

ECEM İNCE

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

10

MELİZ ÖZKIRAÇ

REKABET KURULU

11

MESADET UYSAL

ALİCE HOME CAFE

MASA NO: 8
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

HASAN ERHAN

2

YELİZ DAVULCU

TİCARET DAİRESİ

3

KEMAL SAYGILI

AKFİNANS BANK

4

MÜGE ÖZBEN

TÜRKİYE İŞ BANKASI

5

EBRU BEYOĞLU

KKTC KALKINMA BANKASI

6

SÜLEYMAN EMRE YILDIRIM

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

7

ELİF GÜZEL

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

8

S.BİLGEHAN ÜSTÜNDAĞ

e-BİLGE TEKNOLOJİ A.Ş

9

NİYAL ÖZTÜRK

TAPS PROJECT

10

GIUSEPPE NARDELLI

TAPS PROJECT

MASA NO: 9
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

ZEHRA ÇAĞRA

TİCARET DAİRESİ

2

SAFFET BARUTÇU

KKTC KALKINMA BANKASI
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MASA NO: 9
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

3

KUBİLAY SEPETLİOĞLU

KKTC REKABET KURULU

4

DOĞAN TÜZÜN

T. HALKBANKASI

5

ŞÜKRÜ CAN

ALBANK LTD.

6

SU ALDAŞ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

7

MEHMET CANDEMİR

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

8

BARIŞ GÜVENİŞ

MOBİLON SOFTWARE

9

KENAN DOĞU

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

10

CEMAL GÜLERCAN

GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

11

ZAFER ANDIZ

KKTC KALKINMA BANKASI

MASA NO: 10
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

KEMAL ELMAS

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
VE HABERLEŞME KURUMU

2

SERAN TAHİROĞLU

TAPS PROJE

3

RYSZARD KAMINSKİ

TAPS PROJE

4

SELCEN ERGÜVEN

UNIVERSAL BANK

5

BURAK GÜNAYDIN

ŞEKERBANK

6

TUĞÇE UÇAK

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

7

HURİYE KUTUP

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI SANAYİ DAİRESİ

8

BUĞRA OKER

MMV

9

ERKUT ULUÇAM

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

10

MURAT ÇIĞ

ÇİKOLAR FİTNESS LTD.

11

MUSTAFA ÇIĞ

ÇİKOLAR FİTNESS LTD.

12

EBRU KÖKTEBİR

ÇİKOLAR FİTNESS LTD.

13

ARDA TÜCCAR

ÇİKOLAR FİTNESS LTD.
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ÖĞLEDEN SONRA GRUBU

MASA NO: 1
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

TUĞÇE KARA

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2

MENSUR DEMİREL

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

3

SÜMER GÖKHUN

K.UNIVERSAL BANK LTD.

4

FERİT KURTOĞLU

K.KAPITAL BANK LTD.

5

SİMA KANATLI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

6

SEDA AHİSKAL

SEDA AHISKAL PHOTOGRAPHY

7

AYDIN TUNA AKYILDIZ

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

8

ÖZLEM ÇOCUK ÜSTÜNSOY

TİCARET DAİRESİ

9

VEYSEL CAN ŞAHİN

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10

MARKO GAZİVODA

TAPS PROJECT

11

SEZİŞ THOMPSON

TAPS PROJECT
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MASA NO: 2

No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

ERİBE M. SONSAL

LA PAZ ART STUDIO CAFE

2

ERHAN ÖZE

PRINTME FAB LAB

3

SALİH SERTKAN

ŞEKERBANK KIBRIS LTD

4

EVREN ÜNÜVARDIR

KREDİ GARANTİ FONU

5

MERVE DEVECİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

6

SAFİYE KAYAZ

TAPS PROJE

7

ÖZGÜR DURMAZ

MERSİN TEKNOPARK

8

FIRAT EMİR

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

9

FIRAT GÜRBOYOĞLU

CREDIT WEST BANK

MASA NO: 3
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

HABİB BARIŞ MOLLAVELİOĞLU

DOĞU AKDENİZ ÜNİ.

2

EBRU KAPTAN

KOBİGEM

3

MAZLUM KORTAŞ

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

4

GAMZE KANIDİNÇ

YAGA

5

PEMBE KADIROĞLU

KOBİGEM

6

MEHMET SOFULAR

CREDITWEST

7

SİNEM YERELGÜN

MANTRA NATURAL HEADING

8

ZEYNEP SALİMER

KOBİGEM

9

HABİB BARIŞ MOLLAVELİOĞLU

DOĞU AKDENİZ ÜNİ.

10

EBRU KAPTAN

KOBİGEM

11

MAZLUM KORTAŞ

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

MASA NO: 4
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

LİA MİCHALAKİ

TAPS PROJECT

2

ŞÜKRAN ÖZERDEM

KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI

3

POLAT TAN

CYPOLITAN MEDIA

4

NEZAHAT DOĞAN

ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ

5

HARUN ŞEŞEN

LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ

6

ESRA ÇELİKERİ

KIBRIS TÜRK OTELCİLER BİRLİĞİ

7

KEMAL ÖZKAN

3M PROJECT DANIŞMANLIK

8

METİN ÖZKAN

3M PROJECT DANIŞMANLIK
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MASA NO: 5
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

TAMER BOLAT

TİCARET DAİRESİ

2

HÜSEYİN NURÇİN

OPEN SOFT

3

HÜSEYİN DENİZOĞLU

TEB

4

ÇAĞRI ÇOBAN

YAKIN DOĞU BANK

5

CEMAL ÇAKICIOĞLU

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

6

ALİ BAKİ KULAKSIZ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

7

ERSUN AYTAÇ

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR
ODASI

MASA NO: 6
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

HAMİSE ÇAĞDAN

KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ
BANKASI

2

FEYZA BHATTİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

3

DEVRİM KARAMAN

KKTC KALKINMA BANKASI

4

SÜLEYMAN SATAN

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

5

MEHMET EKER

TC ZİRAAT BANKASI

6

BAHADIR GAZİ MAHMUTOĞLU

KIBRIS TÜRK ESNAF VE ZANAATKARLAR
ODASI

7

MUSTAFA TÜMER

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

8

FERDİ GÜRSES

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

9

HAMİSE ÇAĞDAN

KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ
BANKASI

10

FEYZA BHATTİ

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ

11

DEVRİM KARAMAN

KKTC KALKINMA BANKASI
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MASA NO: 7
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

NİHAT ARTER

YEŞİL BARIŞ HAREKETİ

2

CANAN ÇAVUŞ

LOUVALİGHT

3

ŞİFA ÜNÜÇOK

AK FİNANS BANK

4

SAFA ERASLAN

ROTA FİNANS

5

MEHMET ARSLAN

PHOTOGRAPHERS

6

GÜRHAN FIŞKIN

BANKACI

7

ECEM İNCE

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

8

MİNE ERBİLEN

KKTC KALKINMA BANKASI

9

MELİZ ÖZKIRAÇ

REKABET KURULU

10

MESADET UYSAL

ALİCE HOME CAFE

MASA NO: 8
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

MÜGE ÖZBEN

TÜRKİYE İŞ BANKASI

2

YELİZ DAVULCU

TİCARET DAİRESİ

3

GİUSEPPE NARDELLİ

TAPS PROJECT

4

NİYAL ÖZTÜRK

TAPS PROJECT

5

KEMAL SAYGILI

AKFİNANSBANK

6

ELİF GÜZEL

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

7

SÜLEYMAN EMRE YILDIRIM

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

8

EBRU BEYOĞLU

KKTC KALKINMA BANKASI

9

MERİN AKER

EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI

MASA NO: 9
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No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

KENAN DOĞU

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

2

AYŞEN BERBEROĞLU

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

3

SAFFET BARUTÇU

KKTC KALKINMA BANKASI

4

KUBİLAY SEPETÇİOĞLU

KKTC REKABET KURULU

5

DOĞAN TÜZÜN

TR HALKBANK AŞ

6

NİUSHA EİVAZZADEH

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ

7

SU ALDAŞ

D.H.Ü

8

MEHMET CANDEMİR

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

9

BARIŞ GÜVENİŞ

MOBİLON SOFTWARE

10

ZAFER ANDIZ

KKTC KALKINMA BANKASI

MASA NO: 10
No

AD SOYAD

KURUM/FİRMA

1

SERAN TAHİROĞLU

TAPS PROJECT

2

KEMAL ELMAS

BİLGİ TEKNO.VE HABERLEŞME KURUMU

3

BURAK GÜNAYDIN

ŞEKERBANK KIBRIS LTD.

4

ERKUT ULUÇAM

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

5

TUĞÇE UÇAK

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

6

ÇAĞLA ELİBOL

ÇİKOLAR FITNESS LTD.

7

MURAT ÇIĞ

ÇİKOLAR FITNESS LTD.

8

MUSTAFA ÇIĞ

ÇİKOLAR FITNESS LTD.

9

RYSZARD KAMİNSKİ

TAPS PROJECT

10

SELCEN ERGÜVEN

UNIVERSAL BANK

11

ARDA TÜCCAR

AKDENİZ ZEYTİNYAĞI LTD
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4. KKTC EKONOMİSİ BİLGİ NOTU
Bu rapora ek olarak ayrıca paylaşılmıştır.
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