
 
 

 

 KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI 
 FAALİYET RAPORU 

TEMMUZ 2022 
 

Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Forumu’nun 13’üncüsü düzenlendi 
   

   
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) tarafından bu yıl on üçüncüsü hazırlanan “Rekabet Edebilirlik Raporu”, 1 
Temmuz Cuma günü (bugün) KTTO Konferans Salonu’nda düzenlenen “Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik 
Forumu”nda kamuoyu ile paylaşıldı. Prof. Dr. Mustafa Besim, Doç. Dr. Kamil Sertoğlu, Yrd. Doç. Dr. Yenal 
Süreç tarafından hazırlanan 2021-2022 Raporu’nun ve forumun bu yılki ana teması “KKTC Tarım 
Sektörünün Dış Pazar Rekabet Gücü ve İhracat Fırsatları” oldu.                            
 

KTTO, elektrik kesintileri ile ilgili basın açıklaması yaptı 
 

6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması, 
 

Son günlerde yaşanan kontrolsüz elektrik kesintileri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda olduğu kadar Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yaşanan yönetim yetersizliğinin somut bir göstergesidir. 
Kıb-Tek, herhangi bir işletmede asla olamayacak şekilde stoksuz çalışmaya başlamış ve ardından ana girdisi 
olan akaryakıtı alamayacak duruma düşürülmüştür. Bu süreçte yaşanan ihale yolsuzlukları ve rüşvet 
tartışmaları ise kamu kurumlarının halk nezdinde nasıl itibarsız duruma düştüğünün acı örneklerinden birini 
oluşturmuştur. 
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Elektrik, hem günlük yaşamın, hem de mal ve hizmet üretiminin 
vazgeçilmez unsurudur. Elektrik olmazsa hiçbir şey olmaz. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yurttaşlarının ve işletmelerin elektrik 
gereksinmesini sağlamak konusunda gösterdiği yetersizlik, her 
türlü siyasi tartışmanın ötesinde toplumsal bir yaklaşımla ele 
alınarak çözümlenmek zorundadır. Son günlerde yaşadığımız 
elektrik kesintilerinin idari sorunlardan kaynaklanıyor olmasına 
karşın, bu sorunların giderilmesinin de elektrik sorununu çözmeye 
yetmeyeceği, elektrik sistemimizin yeni yatırımlarla birlikte ileri 
teknoloji kullanımına ihtiyaç duyduğu aşikardır. Bugünkü 
akaryakıt sorununu çözmekte bile zorlanan idari yapının yeni 
yatırım ve ileri teknoloji kullanımına geçişi sağlaması elbette 
beklenemez. Bu nedenle, elektrik üretim ve dağıtımının 
iyileştirilmesi için özel sektörün birikiminden, girişimci gücünden 
ve yeni teknoloji kullanma kapasitesinden yararlanmak 
kaçınılmazdır. Bu bağlamda, KKTC’nin enerji sorunlarının daha 
önce sıkça dile getirdiğimiz gibi ENERJİ ÜST KURULU’nda ele 
alınması, orta ve uzun politikalarının bu kurulda belirlenmesi ve 
yatırıma istekli olan özel sektör girişimlerinden yararlanılması 
kaçınılmazdır. KKTC’nin orta ve uzun vadeli enerji ihtiyacı ancak 
böyle bir sistem içinde saptanabilecek, yatırımlar planlanabilecek 
ve ihtiyaç karşılanabilecektir. KKTC’de yıllardan beri ertelenen 
reformların hayatımızı nasıl etkilediği de yaşanan elektrik sorunu 
ile bir kez daha anlaşılmış olmalıdır. Orman yangını olduğunda 
yangını önleme ve yangına müdahale konusundaki sorunları; 
elektrik kesildiğinde elektrik sorununu; yağmur yağdığında altyapı 
eksikliklerini konuşmak hiçbir sorunu çözmüyor. Çözüm 
bütünlüklü bir reform ve yenilenme süreci başlatmaktan 
geçmektedir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 

HP Başkanı Kudret Özersay beraberindeki 
heyetle KTTO Başkanı Turgay Deniz'e 
ziyarette bulundu 
  

 
 

6 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette Oda Başkanına 
Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu Üyesi Omaç 
Cin, Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. 

 

AB Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira 
Kıbrıs Türk Ticaret Odasını ziyaret etti  
 

 
 

7 Temmuz 2022 tarihinde, Avrupa Birliği Komisyonu Üyesi, Uyum 
ve Reform işlerinden sorumlu komiser Elisa Ferreira, 
beraberindeki heyetle birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret 
etti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda saat 16:30’da gerçekleşen 
ziyarette Ferreira’yı KTTO Başkanı Turgay Deniz ve bazı yönetim 
kurulu üyeleri karşıladı. AB Uyum ve Reform Komiseri Ferreira ve 
heyeti ile yapılan görüşme sırasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 
da sorumluluğunda sürdürülmekte olan Yeşil Hat ticaretinin 
kapsamının genişletilmesi, hellim ürününün menşe korumalı ürün 
olarak tescili ile ilgili devam eden çalışmalar ve Kıbrıs Türk 
ekonomisinin finansal olarak daha fazla desteklenmesi gerektiği 
üzerinde duruldu. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Yeşil Hat ticareti 
ve hellim ürününün tescili ve Avrupa pazarına erişimi ile ilgili 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi ve görüşlerini Komiser Ferreira 
ile paylaşırken, özellikle Covid-19 salgınının etkileri dikkate 
alındığında Kıbrıs Türk ekonomisinin finansal açıdan daha güçlü, 
ve kapsamlı bir şekilde desteklenmesinin önemi üzerinde durdu. 
Avrupa Birliği’nin Covid-19 salgını nedeniyle Kuzey Kıbrıs’a 11 
milyon Euro kadar ekonomik yardım yaptığını hatırlatan KTTO 
Başkanı Turgay Deniz, bunun yeterli olmadığını vurgulayarak 
Oda’nın bu yardımın artırılmasına ilişkin talebini yineledi. Deniz, 
salgın dolayısıyla Güney Kıbrıs’a AB kurtarma ve dayanıklılık 
fonundan yaklaşık 1.2 milyar Euro ek bütçe ayrıldığını, Kıbrıs Türk 
halkına da bununla orantılı bir şekilde mali destek sağlanmasının 
elzem olduğunu anlattı. Deniz, Güney Kıbrıs’ın iddialı bir bütçe ile 
Covid 19’un sosyo-ekonomik etkisini hafifletip, yeşil ve dijital 
ekonomik dönüşüm için reform ve yatırımlar yaparken Kıbrıs Türk 
Toplumunun geride bırakılmaması gerektiğini, AB’nin Kıbrıs Türk 
ekonomisi için de aynı dönüşümü gerçekleştirmeyi 
hedeflemesinin elzem olduğunu ifade etti. Deniz, bunun Kıbrıs 
Türk ekonomisinin rekabet gücünü artırmak, adada ekonomik 
yakınsamayı sağlamak ve sürdürülebilir kapsamlı bir çözüm için 
gerekli olduğunu vurguladı. 
    
     



 
 

 

 

KTTO ziyareti sırasında Komiser Ferreira’ya kabine şefi Hugo 
Sobral, kabine şefi yardımcısı Marlene Rosemarie Madsen, 
reformlardan sorumlu direktör Judit Rozsa ve AB Komisyonu Kıbrıs 
temsilcisi Myrto Zambarta eşlik ederken, KTTO heyetinde yönetim 
kurulu üyeleri Ali Başman, Evren Günsel Erçelik ve Ali Şah ile  
Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Ergüven ve İzzet Adiloğlu yer 
aldılar. 
 

AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve Seviye 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Catlık, EkoAvrasya Vakfı Başkan 
Yardımcısı Kemal Kurnaz, beraberindeki 
heyetle Kıbrıs Türk Ticaret Odasına ziyarette 
bulundu 
 

   
 

18 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Başkan Vekili 
Ramazan Gündoğdu'ya Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. 
 
 

         
 

 
 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz Umman Sultanlığının Başkenti 
Muskat’ta gerçekleştirilen İslam Ticaret, 
Sanayi ve Tarım Odası(ICCIA)’nın 38. Genel 
Kuruluna katıldı 
 

      
 

18 Temmuz 2022 tarihinde, Genel Kurul’da temas ve 
demeçlerde bulunan Turgay Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı 
Mustafa Ergüven eşlik etti. ICCIA’da temsil edilen Odalarla ikili 
görüşmeler de gerçekleştiren Deniz temaslarında dijitalleşme ve 
ülkeler arası işbirliklerinin önemine değindi. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Odasının 38. Genel Kuruluna katılım için 
Umman’a gerçekleştirdiği ziyaret 
kapsamında ICCIA Başkanı Abdullah Saleh 
Kamil ile ikili görüşme gerçekleştirdi 
 

                



 
 

 

 

18 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen Görüşmede iş 
dünyasında yaşanan sıkıntılar ve işbirliği olanakları 
değerlendirildi. Görüşmede ICCIA Genel Sekreteri Youssef 
Hassan Khalawi de yer alırken Oda Başkanı Deniz’e Genel 
Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım 
Odasının 38. Genel Kurulu için bulunduğu 
Umman Sultanlığında Ticaret, Sanayi ve 
Yatırım Bakanlığını ziyaret ederek Bakanlık 
Müsteşarı Aseela Salim al Samsamiya ile 
görüştü 
 

      
 

19 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen İkili işbirliği ile yatırım 
olanaklarının değerlendirildiği görüşmede Oda Başkanı Deniz’e 
KKTC Muskat Temsilcisi Emine Andız ile KTTO Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti Umman 
Sultanlığında düzenlenmekte olan 38. ICCIA 
Genel Kurulu kapsamında katılımcılara 
Kuzey Kıbrıs’ı ve ekonomisini tanıtıcı bir 
sunum gerçekleştirdi 
 

         

 

19 Temmuz 2022 tarihinde, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven’in gerçekleştirdiği sunumda ihraç ürünlerimiz ve 
ülkedeki yatırım imkanları hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Sunumda ICCIA’ya üye çeşitli Odalardan temsilciler yer aldı. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, ICCIA Genel Kurulu çerçevesinde 
ziyaret ettiği Umman Sultanlığında 
temaslarına devam etti. Deniz, Umman 
Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Redha Juma Al Saleh ile görüştü 
 

   
 

Daha önceki aylarda yapılan toplantıların sonucunda oluşan 
işbirliği ortamının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmelerin 
yapıldığı görüşmede Oda Başkanı Deniz’e KKTC Muskat Temsilcisi 
Emine Andız ve KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven 
eşlik etti. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler 
Konseyi ‘Yeşil Hat Tüzüğü Bilgilendirme 
Toplantısı’ gerçekleştirdi 
 

  
 
Katılımcıların katkılarıyla iki saati aşan bilgilendirme 
toplantısında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreter 
Yardımcısı İzzet Adiloğlu Yeşil Hat üzerinden ticaretin nasıl ve ne 
şekil gerçekleşebileceğini anlattı. İleriki bir tarihde Yeşil Hat 
Ticaretinin sektörler bazında daha detaylı ele alınabileceği de 
konuşuldu. 



 
 

 

 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, Barış ve Özgürlük Bayramı Mesajı 
yayınladı 
 

‘20 Temmuz’ tarihi, Kıbrıs Türkü için uluslararası hukuktan 
kaynaklanan vazgeçilmez haklarının elinden alınamayacağını 
kanıtladığı ve varoluş mücadelesini özgürlükle taçlandırdığı ‘Mutlu 
Barış Harekatı’nın yıl dönümüdür. 20 Temmuz Barış Harekatı, 
Kıbrıslı Rumların en büyük hayali olan enosisi engellemek için 
başlatılmış ve bu harekatla birlikte, enosis hayalleri tam anlamı ile 
yok olmuştur. Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum halkları iki ayrı bölgede 
toplanarak iki bölgeli ve iki toplumlu bir Kıbrıs’ın temelleri 
atılmıştır. Kıbrıs Türk halkı, bu harekat sayesinde kendi bölgesinde 
yaşamakta ve kendi kendini yönetmektedir. Bugün Kıbrıs Türk 
Halkı, uluslararası kamuoyunun tüm baskılarına rağmen, kendi 
topraklarında, bağımsız bir devletin çatısı altında egemenliğini 
kullanmakta ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün de 
desteğiyle 48 yıldır barış ve huzur içinde yaşamını sürdürmektedir. 
Bugün çeşitli sorunlarla karşı karşıya olmamız ve gerekli olduğu 
durumlarda bu sorunların çözümü için kendi aramızda çeşitli 
mücadeler yapmamız da, kendi kendimizi yönetmekte 
olduğumuzun çok somut bir delilidir. Kıbrıs Türk halkı, bugün bir 
siyasi varlık olarak yaşamasını Barış Harekatı’na borçludur. 
Kıbrıs adasında halen yaşanmakta olan siyasi sorunların 
çözümlenmesi için elbette bir anlaşmaya ihtiyaç vardır. Bize düşen 
görev, çok daha iyi ve sorunların üstesinden gelmeyi başaran bir 
idare oluşturmak ve Kıbrıs Rum halkının, 20 Temmuz Barış 
Harekatı ile sağlanan gelişmenin geri döndürülemeyeceğini tam 
olarak anlayabilmesini sağlamaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu 
mücadeleyi sürmeye kararlıdır. Ada’da istikrarı sağlayacak bir 
anlaşma için olduğu kadar, daha iyi bir yönetim için de mücadele 
etmeye devam edeceğimizi bu vesile ile bir kez daha 
tekrarlamak isterim. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 48. Yıl Dönümünde; 
Kıbrıs Türk halkının hak ve hürriyetini korumak için canlarını 
veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi 
saygı ve şükranla anıyor, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı 
kutluyorum. 
 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay 
Deniz, İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası 
(ICCIA) Genel Kurulu’na katılırken çeşitli 
temaslar yaptı ve ticaret olanaklarını anlattı 
 

Umman Sultanlığı’nın başketi Muskat’ta gerçekleştirilen İslam 
Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası(ICCIA)’nın 38. Genel Kuruluna 
katılan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı 
programlarda ve yaptığı temaslarda ticaret olanaklarını anlattı. 
Deniz’e eşlik eden KTTO Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa 
Ergüven ise genel kurul delegelerine yaptığı sunumda KKTC 
ekonomisi ve ihracat ürünleri hakkında bilgi verdi. 
ICCIA’da temsil edilen Oda temsilcileri ile ikili görüşmeler de 
gerçekleştiren Deniz, ülkeler arasındaki işbirliklerinin önemine 
değindi ve bu işbirliklerinin geliştirilmesi olanaklarını araştırdı. 

 

ÖZEL GÖRÜŞMELER 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, İslam Ticaret, 
Sanayi ve Tarım Odasının 38. Genel Kuruluna katılım için 
Umman’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ICCIA Başkanı 
Abdullah Saleh Kamil ile de görüştü. 
Görüşmede iş dünyasında yaşanan sıkıntılar ve işbirliği 
olanakları değerlendirildi. Görüşmede ICCIA Genel  
Sekreteri Youssef Hassan Khalawi de yer alırken Oda Başkanı 
Deniz’e Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven eşlik etti. 
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Muskat’ta, Umman Sultanlığı 
Ticaret, Sanayi ve Yatırım Bakanlığını da ziyaret ederek 
Bakanlık Müsteşarı Aseela Salim al Samsamiya ile görüştü. 
Görüşmede, işbirliği ile yatırım olanakları değerlendirildi. 
Deniz’in Umman Sultanlığı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Redha Juma Al Saleh ile görüşmesinde ise daha  
önceki aylarda yapılan toplantıların sonucunda oluşan 
işbirliği ortamının iyileştirilmesine yönelik değerlendirmeler 
yapıldı. 
TANITMA FAALİYETLERİ 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ICCIA Genel 
Kurulu için bulunduğu Umman’da Omani TV ile  
de bir mülakat gerçekleştirdi. Haber, Omani TV’de 
yayımlandı. Umman Sultanlığı’nda düzenlenen 38. ICCIA 
Genel Kurulu’na katılanlara Kuzey Kıbrıs’ı ve ekonomisini 
tanıtıcı bir sunum da gerçekleştirdi. KTTO Genel Sekreter 
Yardımcısı Mustafa Ergüven’in gerçekleştirdiği sunumda ihraç 
ürünlerimiz ve ülkedeki yatırım imkanları hakkında bilgi 
verildi. Sunumda ICCIA’ya üye çeşitli Odalardan temsilciler 
yer aldı. 
 

KTTO, KIB-TEK’in ihalesiz akaryakıt alımı ile 
ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi 
 

27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması, 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda yaşanmakta olan yönetim 
sorunları nedeniyle elektrik üretimi için temin edilmesi 
gereken akaryakıtın ihale esas ve usullerine uyulmadan 
gerçekleştirilmesine devam edilmesi tarafımızdan büyük bir 
tedirginlik ve dikkatle izlenmektedir. İhale esas ve usullerinin 
kamu alımlarında uygulanması ile kamu çıkarlarının 
korunmasının amaçlandığı, hepimizin malumudur. Mevcut 
durum, bu esas ve usullerden ayrılmamızı gerekli hale 
getirmişse, Kıb-Tek gibi büyük alımlar yapan bir kurumu bu 
duruma getiren nedenler araştırılmalı, toplumla paylaşılmalı 
ve sorumlular hakkında her türlü idari ve adli tedbir 
alınmalıdır. Kurum ihtiyaçlarının elektrik üretiminin 
gerektirdiği şekilde, ihale esas ve usullerine uygun olarak 
yapılması sağlanana kadar geçecek süre içinde bu kurallara 
uyulmadan yakıt temin edilmesi elbette bir zorunluluktur. Ne 
var ki, bu süreç içinde de açıklık ilkesine bağlı kalınarak, 
alınan tekliflerin kamuoyu ile paylaşılması ve alım sürecinin 
bütün işletmelere açık olması gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Ülkemizde faaliyet gösteren, istihdam yaratan ve vergi veren 
işletmelerin Kıb-Tek akaryakıt temin süreçlerinden dışlanması 
veya bazı firmalara ayrıcalık sağlanması kabul edilebilir değildir. 
Kaldı ki, bu sürece katılacak firma sayısının ve dolayısı ile teklif 
sayısının artırılması, kamu çıkarlarının korunması bakımından bir 
zorunluluktur. 
Kıb-Tek akaryakıt temin süreçlerinde yaşananların kamuoyu ile 
paylaşılmasını ve alım sürecinin yerel firmalarımızı da kapsayacak 
şekilde yeniden düzenlenmesini talep ederken, en kısa zamanda 
yasal ihale süreçlerinin işlevsel hale getirmesi gerektiğini ve ihale 
sürecini yakından takip etmekte kararlı olduğumuzu vurgulamak 
isteriz.  
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu süreçleri dikkat ve endişe ile izlemeye 
devam edecektir. 

 

KTTO, ‘Gümrüklerdeki Çalışmalar Verimlilik 
Esasına Göre Düzenlenmek Zorundadır’ 
başlığı altında basın açıklaması gerçekleştirdi 
 

28 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması, 
 

Gümrük kapılarında çalışan Gümrük Dairesi personelinin ek mesai 
yapmama eylemi, ithalat ve ihracat işlemlerinin aksamasına 
neden olurken, maliyetlerin yükselmesine ve piyasamızda 
pahalılığa yol açmaktadır. Hükümet, gümrüklerde yaşanan bu 
soruna çözüm bulamadığı gibi, iş insanları ile kamu görevlilerini 
karşı karşıya getirmekte ve çalışma hayatının ahenginin 
bozulmasına da ilgisiz kalmaktadır. Hepimizin bildiği gibi KKTC 
gümrük kapılarındaki işlemler genellikle mesai saatleri dışında ve 
ek mesai ücreti ödenerek gerçekleştirilmektedir. Yıllardan beri 
devam eden bu uygulama, ürünlerinin maliyetlerinin 
yükselmesine ve piyasanın pahalılaşmasına neden olduğu 
açıkça gözlemlendiği halde düzeltilmediği gibi, devletin 
işletmelerden tahsil ettiği ek mesai ücretlerini çalışanlara 
aktarmaması sorunların büyümesine ve işlerin aksatılmasına 
vesile olmaktadır. Son günlerde KKTC gümrüklerinde çalışanlar 
tarafından uygulanmakta olan “ek mesaiye kalmama” eylemi 
de işlerin aksamasına, yeni ek maliyetlerin oluşmasına ve 
tedarik zincirinin aksamına neden olmaktadır. Bu sorunların 
piyasaya pahalılık ve yetersizlik olarak  yansıyacağı ise açıktır. 
KKTC hükümetleri, gümrük kapılarında yıllardan beri 
yaşanmakta olan bu sorunları çözmeyerek piyasa 
faaliyetlerinin verimsizleşmesine ve rekabet gücümüzü 
yitirmemize fırsat vermektedirler. Hükümetin, gümrük 
kapılarındaki çalışmaları, ulaşım olanaklarını ve zorluklarını da 
dikkate alarak, piyasamızda oluşan olumsuzlukları minimize 
edecek şekilde yeniden düzenlemesi kaçınılmazdır.  
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 
 
 

 

Yenilikçi Girişimcilik projesi kapsamında 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası ve YAGA – KOBİGEM’in katılımıyla 
“Paydaş İş Danışma Paneli” oluşturularak 
İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalanmıştır 
 

    
 

29 Temmuz 2022 tarihinde, Avrupa Birliği tarafından finanse 
edilen Yenilikçi Girişimcilik projesi kapsamında Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası ve YAGA – KOBİGEM’in katılımıyla “Paydaş İş Danışma 
Paneli” oluşturulmuştur. Bu çerçevede 26 Temmuz 2022 
tarihinde tüm paydaşlar tarafından İşbirliği Mutabakat Zaptı 
imzalanmıştır.  
Panel, Kıbrıs Türk toplumunda iş ekonomisinin gelişimini 
desteklemek için bir dizi faaliyeti yönetmek ve koordine etmek, 
yerel iş gelişimini teşvik etmek ve desteklemek için tüm iş 
sektörleri için ihtiyaçları belirlemek ve hedeflenen programlar ile 
projeler tasarlamak, sürdürülebilirlik için koordinasyon 
mekanizmalarını belirlemeyi amaçlamaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


