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KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy:

Ekonomiye katma değer sağlayacak 
bilişim projelerini hayata 
geçirebilmeyi istiyoruz

“Bütün hayalim KKTC’nin bir bilişim adası olması” diyen Bakan Taçoy, 
Ada’nın tamamını “serbest bölge” olarak düşünüp ona göre yapılandıklarını 
söyledi. Taçoy,  Ada’daki 70 bin olan öğrenci sayısını üç yıl içinde 100 bine 
çıkaracaklarını, Meclis’teki “Teknopark”, “Ar-Ge” ve “e-Ticaret” yasa 
tasarılarının da yaza kadar çıkmasını beklediklerini belirtti. E-devlet 
projesinde 2. aşamaya geçeceklerini bildiren Taçoy,  Türk bilişim sektörüne 
yeni yatırım ve yeni iş olanakları için KKTC’ye gelmeleri çağrısında bulundu.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) düzenlediği BİMY’22 Semineri’ne katılan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy ile kısa bir söyleşi 
gerçekleştirdik.  Hayalinin “KKTC’nin bir bilişim adası” olması olduğunu yineleyen Bayındırlık 
ve Ulaştırma Bakanı Taçoy, KKTC’deki yaklaşık 70 bin öğrenci sayısını en az üç yıl içerisinde 100 

bine çıkarmayı ve en az 3 bin de akademisyen çalıştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Taçoy, sayısı artan 
öğrenci ve akademisyenlerin teknoparklarda araştırma geliştirme (Ar-Ge) adına yapacakları faaliyetlerin 
bir ekonomik döngü yaratacağı, ekonomiye bir katma değer sağlayacağının altını çizdi. 

Hazırlanan yasa ve getirilen teşviklerin doğru olmaması nedeniyle iyi çalışmayan mevcut 2 teknoparkın 
düzgün çalışmadığını anlatan Taçoy, “Yasa ve düzenlemelerde eksikliklerimiz var. Dünyadaki 
gelişmelerle ortaya konulan teşvik sistemleri, KKTC’yi geride bıraktı” dedi 

Tüm adanın bir serbest bölge olarak 
düşünülmesi ve onun üzerine yapılanmayı 
düşündüklerini bildiren Taçoy, “Teknopark”, 
“Ar-Ge” ve “e-Ticaret” olmak üzere üç yasa 
tasarını Meclis’e sevk ettiklerini, bunların yaza 
kadar Meclis’ten geçip hayata geçmelerini umut 
ettiğini kaydetti. YASAD ile görüştüğünü söyleyen 
Taçoy, özel imkânlar sağlamayı düşündüklerini, 
öğrenci potansiyellerinden yararlanmaları 
ve bazı üniversitelerle işbirliği yapmalarını 
istediğini söyledi.
24 Ekim 2009’da ilk imzası atılan “e-devlet” 
projesinde Türksat birinci fazı ihale ettiğini, 
kişisel verilerin elektronik ortama aktarılıp 
“e-kimlik”e geçilebilecek aşamaya gelindiğini 
ancak KKTC’deki bir eksiklik nedeniyle ikinci 
faza geçilemediğinden söz etti. 

Taçoy, e-Maliye, e- Gümrük, 
e- Eğitim ve Mobese sisteminin 
kurulmasını içeren, 2015-2016 
yıllarını kapsayan ikinci fazı bir an 
önce başlatmayı planladıklarını 
belirtti. 
Eğitime uygun olan potansiyeli 
kullanabilecekleri, çağrı merkezleri 
ve Ar-Ge çalışmalarıyla bilişimin 
KKTC’de önemli fırsatlar 
yaratacağına dikkat çeken Bakan 
Taçoy,  ülke ekonomisine katma 
değer sağlayacak bilişim projelerini 
hayata geçirmeyi istediklerini 
vurgulayıp Türk bilişim sektörünü 
yeni yatırım ve yeni iş olanakları 
için KKTC’ye davet etti.  

http://www.bilisimdergisi.org/s176

http://www.bilisimdergisi.org/s176


SÖYLEŞİ AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 572015 MAYIS56

- Daha önce Türkiye’de bu tür etkinliklere 
katıldınız mı? Tüm bilişim sektörünün bir 
arada olduğu burada olmak sizin için ne anlam 
ifade ediyor? Kıbrıs’ta Bakanlık olarak neler 
yapıyorsunuz?

-Burada katılmaktan dolayı çok memnun 
olduğum TBD, toplantısında benim beklentim şu: 
Kıbrıs ile Türkiye’nin dini ve dili aynı. Kullandığımız 
telefon kodu Türkiye’ye ait. Arada sadece bir 
ücret farklılığı ile bir de deniz bulunuyor. Ada 
olmamız nedeniyle bizde her şey çok pahalı. 
Amacımız, bu ücret farklılıklarını minimize edip 
Türkiye’dekilerin Kıbrıs’ta yatırım yapmasını 
sağlamak. Bu kapsamda birçok görüşme 
yapıyoruz. Örneğin BTK Başkanı Dr. Tayfun Acarer 
ile yaptığım görüşmede, Kıbrıs’ta çağrı merkezi 
(call center) kurulabilmesi konusunu ele aldık. 
Bunun için şu andaki ücret politikası ve arabağlantı 
ücretinin değerlendirilmesi gerekiyor.  Kıbrıs’ta 
hem ekonomik ortamı rahatlatacak hem de vasıf 
gerektirmeyen ama yabancı dil olarak ihtiyaç 
duyulan bu gibi çalışmaların yaratılması için 
adımlar atıyoruz. 

Akdeniz Üniversitesi’nin da teknoparkını 
ziyaret ettim ve neler yaptıklarını inceleme fırsatı 
yakaladım. Tüm yapılanları gördüğümde yine 
“Gelecek, bilişimle gelecek” dedim. İnsanların 
doku nakli ile olsun, DNA üzerinde yürütülen 
araştırmalarla olsun neler yapılabileceğini 
gözlemledim ve bu gibi çalışmaların aynı olmasa 
bile daha farklı işlerin KKTC’de de rahatlıkla 
yapabileceğini düşündüm. Bütün bunların üzerine 
eğilip yepyeni projeler ortaya koymayı arzuluyoruz. 

2009 – 2010 yılları arasında da bu görevde 
bulunmuştum. O dönem sayın Bakanımız Binali 
Yıldırım’ın bir sözü vardı: “Türkiye’de ne varsa 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de o olsun”. Bu 
doğrultuda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
olarak, o zamanda bugün de anavatan Türkiye’de 
bulunan ve elde edilmiş tüm tecrübeleri, KKTC’ye 
aktarmak yolunda kendime bir politika belirleyip 
bir yol haritası çizdim.

2009 yılında bir çalıştay yapıp Kıbrıs’ta bilişimi 
nasıl arttırabileceğimizi tartıştık. O dönemde sayın 
Bakanımız Yıldırım’ın da katkısıyla Türk Telekom 
ile ikinci bir fiber hattın deniz altında çekilmesine 
ilişkin anlaşmayı yaptık. Bu hat çekildi. Tüm 
televizyon kanallarımızı uyduya çıkarmayı 
hedefledik. Bunu da yaptık. Ayrıca “Bilişim adası” 
çerçevesinde Türkiye ile Kıbrıs arasındaki bazı 
bariyerleri kaldırmayı konuşmuştuk. Bir de 
e-devleti kurmak istedik ancak bunları yapamadık. 

2010’da hükümetten ayrıldım. Ekim ayında 
yeniden göreve geldim. Göreve geldikten sonra 
yeniden bu işlere hız vermeye çalıştım. Benim 
bütün hayalim KKTC’nin bir “Bilişim adası” 
olması. KKTC’de yaklaşık 70 bin öğrenci mevcut. 
Hedefimiz, en az üç yıl içerisinde öğrenci sayısını 
100 bine çıkarmak. 

Buna bağlı olarak en az 3 bin de 
akademisyen çalıştırmamız gerekiyor. Öğrenci 
ve akademisyenlerin teknoparklarda araştırma 
geliştirme (Ar-Ge) adına yapacakları faaliyetleri bir 
ekonomik döngü yaratacak, ekonomiye bir katma 
değer sağlayacak.

-Şu anda KKTC’de kaç teknopark var?

- KKTC’de 2 tane teknopark var ve ikisi 
de düzgün çalışmıyor. Çünkü hazırlanan 
yasalar, getirilen teşvikler doğru değil. Yasa ve 
düzenlemelerde eksikliklerimiz var. Dünyadaki 
gelişmelerle ortaya konulan teşvik sistemleri, 
KKTC’yi geride bıraktı. 

Örneğin Türkiye’de sosyal güvenlik, enerji 
kullanımına ilişkin bazı muafiyet ve teşvikler 
var ama bunlar bizde yok. Bu teşvikler cazip 
olduğundan Türkiye daha çok tercih ediliyor. 
Bizim teşvik sistemlerindeki son gelişmelere ayak 
uydurmamız gerekiyor. Tüm Ada’nın bir serbest 
bölge olarak düşünülmesi ve bunun üzerine 
yapılanmayı düşünüyoruz. 

-Teknoparklarla ilgili mevzuatlar konusunda 
bir gelişme olacak mı?
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-Tarihini tam olarak anımsamıyorum ama 
2006’da bir mevzuat yapıldı ancak bu yetersizdi. Şu 
anda bizim 2009-2010 arasında hazırladığımız bir 
mevzuat vardı. Ama “serbest bölgeler olmasını” 
istediğimiz bu mevzuat da Meclis’ten geçemedi 
ve kadük oldu. Bakan olduktan sonra bu yasa 
tasarısını yeniden ele aldık, müsteşarımla 
birlikte üzerinde çalıştık “Teknopark”, “Ar-Ge” ve 
“e-Ticaret” olmak üzere üç yasa tasarısını Meclis’e 
sevk ettik. Yaz aylarına kadar Meclis’ten çıkarak 
hayata geçmelerini umut ediyoruz. Bu tasarıları 
değerlendirmek üzere 29-30 Nisan’da bir çalıştay 
düzenleyeceğiz. Yazılım Sanayicileri Derneği 
(YASAD) ile de görüştüm, onlara özel imkânlar 
sağlamayı düşünüyoruz. Öğrenci potansiyelimizden 
yararlanmaları ve bazı üniversitelerle işbirliği 
yapmalarını istedik. Bu konuda yürütülen 
çalışmalarımız belli noktaya geldi. 

-Kıbrıs’ta kaç 
üniversite ve bilişim 
firması var?

-Adamızda sayısını 
bilmiyorum ama bilişim 
firması tabiî ki var. 
Üniversite olarak da 
Doğu Akdeniz, Akdeniz 
Karpaz, Girne, Girne 
Amerikan, Lefke Avrupa, 
Yakın Doğu, Lefkoşa 
İngiliz, Uluslar arası 
Kıbrıs üniversiteleri 
ile Atatürk Öğretmen 
Akademisi ve Polis 
Okulu Müdürlüğü 
bulunuyor.  Şimdi ODTÜ 
ve İTÜ’de geldi. 

-e-devlet konusunda Kıbrıs’ta neler yapıldı?

-Biz, 24 Ekim 2009 tarihinde, sayın Binali 
Yıldırım ile “e-devlet”in ilk imzasını attık. Ancak 
o gündür bu gündür fazla aktif hale getiremedik. 

Önceleri KKTC’nin bütçesi böyle bir proje için 
yetersiz kaldığından 2010’da Ankara’dan bize bir 
bütçe ayrıldı. Ardından bu bütçe, o dönemdeki 
Bakan tarafından Türksat’a devredildi. Türksat bu 
işi ihale yöntemleriyle götürdü. Bizim kanadımızda 
ise,  bu işi 2013 öncesi hükümette bir dönem 
Başbakan kendi üzerine almak istedi. Ama atılan 
imza gereği bu işi KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlığı yürütmek durumundaydı. 

e-Devlet için ayrılan bütçe Türksat’ın 
kontrolünde. Türksat, proje ve fazları ayarlayıp 
yürütüyor. Çalışmaların nasıl olması gerektiği, 
yol haritası, İş dökümü ve takibini de, müsteşarlık 
mertebesinde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanlığı yapıyor.Türksat birinci fazı ihale etti. 
Netaş kazandı. Netaş’ın yaptığı çalışmalarla kişisel 
verilerin hepsi elektronik ortama aktarılarak 
veri tabanı programı tamamlandı.  Bir anlamda 
“e-kimlik”e geçilebilecek aşamaya gelindi.  Ama 
e-kimliğe geçilebilmesi için, e-imzanın ve kamu 
sertifikasyon merkezinin kurulması gerekiyor. 
Ancak kamu sertifikasyon merkezinin kurulması 
yönünde bizim tarafımızda bir eksiklik yaşandığı 
için maalesef ikinci faza geçilemedi. Gerekli 
çalışmaları tamamlayıp ikinci fazı bir an önce 
başlatmayı planlıyoruz. 2015-2016 yıllarını 
kapsayacak olan ikinci fazda; e-Maliye, e- Gümrük, 
e- Eğitim ve bunların dışında Mobese sisteminin 
kurulmasını arzu ediyoruz.

 

-Yeniden ihaleye çıkılacak mı?

-Tabi yeni ihaleye çıkılacak. Benim 
bütün temennim, İhaleyi kim kazanırsa 
kazansın, kazanan firmanın,  küçük 
işlerde KKTC’deki yazılım firmalarını 
taşeron olarak kullanması ve onların 
da o know-how’ı elde etmelerine öncü 
olmalarıdır. Bunu her yerde ve fırsatta 
dile getiriyorum. 

-Kıbrıs’ın bilişim ve bilgi toplumu 
açısından, hedeflerinizi,  sizin 
gönlünüzde olmasını istediğiniz yer 
ve bu kapsamda gerçekleştirmeyi 
düşündüğünüz projeler hakkında da 

bilgi verir misiniz?

-Kıbrıs, bir ada ülkesi olması hasebiyle iş 
olanakları oldukça kısıtlı. Turizm ve eğitim, iki 
lokomotif sektörümüz. Biliyorsunuz turizmde 
deniz, güneş ve kumumuz (sun, sea ve sand 
yani 3S) çok güzel. Ancak turizm tek başına bir 
mana ifade etmiyor. Turizmin bir şekilde başka 
iş olanaklarıyla da bağdaşlaştırılması gerekiyor. 
36 tane değişik kurumumuzun turizmle iştigal 
ettiği ve turizme imkân sağladığı düşünülürse, 
başka iş olanaklarının çıkması gerektiği ortada. 
İşte bu noktada, zorunlu turist olarak eğitimin öne 
çıkarılabileceğini gözlemledim. 

Ada’da eğitime çok uygun bir potansiyel var ve 
bu potansiyeli kullanmalıyız. Çağrı merkezi- (call 
center) kurulması ve Ar-Ge çalışmalarında bilişimi 
geliştirebiliriz. Kıbrıs’ın “3S” dediğimiz turizmdeki 
cazibesini, eğitimle birleştirerek bilişimin ülkemiz 
için önemli fırsatlar yaratacağını biliyoruz. 
Örneğin tatile gelen kişilerin deniz kenarına 
gidip teknoplajlar ya da teknoyatlar yapabilir. 
Bunların hepsini birleştirmeye çalışıyoruz. Ülke 
ekonomisine katma değer sağlayacak bütün bu 
bilişim projelerini hayata geçirmeyi istiyoruz. İşte 
bu noktada Türk bilişim sektörünü yeni yatırım ve 
yeni iş imkânları için KKTC’ye davet ediyorum.  
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