
Kıbrıs’ta,” Bilişim Adası Çalıştayı” 

2 .  k e z  d ü z e n l e n d i
300 delegenin katılımıyla Çalıştay’da irdelelen, “Bilişim 
hukukunun oluşturulması”, “Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi” 
ve “Teknoparkların oluşturulması” konularında hazırlanan 
yasa tasarılarının daha 
da geliştirerek Meclis’ten 
çıkarılmasının sağlanacağı 
bildirildi. 

töreninde KKTC Meclis Başkanı Sibel Siber, 
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil 
İbrahim Akça, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı 
Şafak Öneri, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı 
Hasan Taçoy, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 
Müsteşarı Suat Yeldener, Bilgi Teknolojileri ve 
Haberleşme Kurumu Başkanı (BTHK) Kadri 
Bürüncük ve Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer birer 
konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, YASAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Doğan Güneş, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Avukatı Tuğrul Sevim ve TÜBİTAK 
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 
(TEYDEB) Bilişim Programı Başuzmanı Bayram 
Yılmaz birer sunum gerçekleştirdi. Devamında 
Ar-Ge, Teknopark ve Bilişim Hukuku konularında 
komite çalışmaları ile 2 gün süren çalıştay 
sonunda komitelerde tartışılan konular birer 
sunum halinde aktarıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bilgi 
Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’nun 

(BTHK) ortaklaşa düzenlediği II. Bilişim Adası 
Çalıştayı, Kıbrıs’ta gerçekleştirildi.  KKTC ve 
Türkiye’den bilişim uzmanlarının katılımıyla 28 
- 29 Mayıs 2015 tarihlerinde Acapulco Otel’de 
yapılan çalıştayda, KKTC’de “bilişim hukukunun 
oluşturulması, “Araştırma ve Geliştirme (Ar-
Ge) faaliyetlerinin desteklenmesi” ile “Teknoloji 
Geliştirme Bölgelerinin (Teknoparkların) 
oluşturulması” konuları incelendi. Çalıştaya, çeşitli 

üniversite, kamu 
kuruluşları, mesleki 
derneklerden, 
konusunda uzman 
ve yayıncılık ve 
basın sektöründen 
yaklaşık 300 delege 
katıldı. 
Çalıştayın açılış 
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Açılışta konuşan Meclis Başkanı Siber, turizm, 
eğitim ve bilişim projesinin gerçekleşmesi halinde 
ülkenin yukarılara taşınacağına dikkat çekti. 
Teknolojinin gelişmesinin bir takım etik değerlerin 
çiğnenmesi ve suçlar işlenmesini de beraberinde 
getirdiğini ifade eden Siber, mevut yasaların 
yasak olan konuları kapsadığını, “ayıp” olanları 
ise koruyamadığını ve bunun da kamu vicdanında 
yargılanabildiğini belirtti.

Lefkoşa Büyükelçisi Akça, 
Bilişim Adası vizyonuna atıfta 
bulunarak, II. Bilişim Adası 
Çalıştayı’nın KKTC’de yazılım 
sektörünün oluşmasına 
katkı sağlamasını istediğini 
vurgulayıp olanak sağlanması 
durumunda bir yazılım 
sektörünün yükseköğrenim 
sektörü gibi başarıya 
koşabileceğine inandığını 
bildirdi.

Yüksek Mahkeme Başkanı 
Öneri, hukukun hızlı bir 
gelişim içinde olan teknolojiyi 
yakalamaya çalıştığına 
değinip Birleşmiş Milletler 
(BM)  ve Avrupa Birliği’nde 
(AB) bilişim suçlarıyla ortak 
mücadele ve ortak hukuki 
enstrümanlar oluşturmak yönünde çalışmalar 
yapıldığından söz etti. Öneri, Kuzey Kıbrıs’ın da 
bu uluslararası çalışmalardan yararlanması 
gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Taçoy ise, 
bilişim dünyasında etkin bir yere sahip olmayı 
hedeflediklerini işaret etti. Amaçlarının bilişim 
dünyasında etkin bir yere sahip olup Bilişim 
Adası rolünü üstlenmek olduğunu vurgulayan 
Taçoy, ülkede liberalleşme konusunda hızla 
önemli adımlar atıldığını anlattı. AB ve gelişmiş 
ülkelerin normlarıyla uyumlu düzenlemelerde 
ilerleme kaydedildiğini ifade eden Taçoy, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın 
tamamlanarak meclise aktarıldığını, Bilişim 
Suçları Yasa Tasarısı’nın Meclis’te görüşülmekte 
olduğunu  kaydetti. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 

Yeldener de, sabit ve mobil haberleşmede 
mevcut durum, geniş bant hedefleri ve yeni nesil 
telekomünikasyon şebekeleri ile telekom şebeke 
ve altyapı  modernizasyonu için yol haritası 
konularında bir sunum yaptı. 

BTHK Başkanı Bürüncük ise, 2009 yılında 
KKTC’nin  mevcut potansiyelini  hayata 
geçirerek, gelecek  10 yıl içinde  tüm dünyaya 

örnek oluşturacak bir projeyle 
bilişim adası haline gelmek  için 
vizyon oluşturulduğunu belirtti. 
“Bilişimin, ülke ekonomisinin 
lokomotif sektörleri olan turizm 
ve eğitime  eklenerek  yeni ve 
önemli parçasını oluşturacağına  
inanıyoruz” diyen Bürüncük, bu 
amaçla yapılan yasal düzenleme  
ve teknik altyapı çalışmaları 
hakkında da bilgi verdi. 

BTK Başkanı Dr. Acarer de, 
KKTC’nin bilişim adasına 
dönüştürülmesi için sabit ve mobil 
altyapılarla mobil şebekelerin 
daha ileri boyuta geçmesi 
gerektiğine işaret edip ülkenin 
genç nüfusu ile üniversiteler ve 
coğrafi konumun büyük bir avantaj 
olduğunun altını çizdi. 

Konuşmaların ardından, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
(İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları 
(GVO) Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Özeren, Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TUBİTAK) Teknoloji 
ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı (TEYDEB) Bilişim 
Programı Başuzmanı 
Bayram Yılmaz bir sunum 
gerçekleştirdi.

Çalıştay, “Bilişim Hukuku, Ar-
Ge ve Teknopark” 
ana temalarında yapılan komite 
çalışmaları ve sunumların 
gerçekleştirilmesiyle 
tamamlandı.  

Neden, kumarhane yazılımları 
geliştirilmesin, eğitimde 
uzmanlaşılmasın?

II. Bilişim Adası Çalıştayı kapsamında bir 
sunum yapan Türkiye Bilişim Derneği 
(TBD) II. Başkanı Koray Özer, bilişimin 

eskisi gibi olmadığını belirtip gittikçe büyüyen 
multidisipliner bir alan haline geldiğine işaret etti. 

Özelikle yeni gelişen alanları baz almak 
gerektiğinin altını çizen, hatta bir yazılım alanını 
seçip orada bile bir kurumca uzmanlaşmak 
gerektiğine vurgu yapan Özer, TÜRKSAT Belge 
Yönetim Sistemi’ni örnek gösterip “Bunu bir 
devlet kurumu olarak bile yapmak Kıbrıs’a çok şey 
katacaktır” dedi.  

Herhangi bir yasa çıkarmadan önce amacı iyi 
belirlemek gerektiğini belirten Özer, “Amaç, adaya 
yatırımcı mı çekmek, adadaki girişimcisayısını mı 
artırmak, daha çok bilişim firmasının kurulmasını 
mı sağlamak, iyi eğitim almış gençleri büyük 
şirketlerin elamanları arasına mı katmak. Belirli 
amaçları sağlayacak yasalar çıkarmak gerekir” 
diye konuştu. 

“Örnek alınan ülkenin bu konuda başarılı olup 
olmadığından emin olmak gerekir.. Herkesin 
yaptığını yaparsanız, trenin son kompartımanında 

olabilirsiniz. Önlere geçmek için farklı modeller 
denemek ve bundan da çekinmemelidir” 
diyen Özer, Ada’da bir bilişim sanayiinin 
gelişmesi için devletin gerekli destekleri verip 
müdahaleleri yapması, yerel değil tüm adaya 
yönelik düşünmesini ve patent ve fikri haklar 
çalışmalarında tersine mühendislik etmesini 
önerdi.

“Cin projeniz yoksa ağzınızla kuş tutsanız yaptığınız 
yasaların size bir hayrı olmaz… Öyleyse tersten 
başlamalı, biz nasıl cin proje üreten beyinler 
oluştururuz diye düşünmeli… Kıbrıs’taki üniversite 
öğrencilerine (genç beyin) cin proje üreticileri 
olarak bakmak, üniversiteleri buna göre yeniden 
gözden geçirmenin yararı büyük olacaktır” 
ifadelerini kullanan Özer, konuşmasında şöyle 
tamamladı: 
“Adanın gelir kaynakları ortada. Turizm, eğitim ve 
casino… Öyleyse neden bu kaynakları iyileştirmeye 
yönelik bir bakış açısı kazanmasın… Örneğin neden 
kumarhane yazılımları konusunda bir geliştirme 
yapılmasın, bu konu üzerine odaklanılmasın? 
Destek de kumarhanelerden alınacak küçük bir 
yüzdenin içinde bulunabilir… Adada 14 üniversite 
var. Başvuru olarak bekleyen de bir o kadar… 
Öyleyse neden Kıbrıs eğitimin çeşitli modellerinin 
olduğu bir eğitim cenneti haline gelmesin? Eğitim 
ve öğretme konusunda uzmanlaşmasın? Eğitim 
yazılımları da yine pek çok üniversitenin altından 
kalkacağı bir gelir türü olabilir.”
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TBD Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşçı da II. Bilişim Adası Çalıştayında yaptığı 
değerlendirmede, KKTC’de gerek teknoloji geliştirme merkezleri ve gerekse Ar- Ge’ 
ye yönelik teşviklerle ilgili yasal düzenleme çalışmalarında ülkenin nüfusu, bütçesi, 

bütçeden yatırıma ayrılan pay ve  ihracatın ithalatı karşılama oranı vs. gibi göstergelerinin göz önüne 
alınması gerektiğini vurguladı.
  
KKTC’nin dünya ve özellikle Türkiye’de hali hazır teknokent oluşum süreçlerini kendi bünyesinde aynen 
tekrar etmek yerine; ada ve ülkenin kendine has koşullarını avantaja çevirecek bir hamle içerisinde 
olması önerisinde bulunan Taşçı, “Bilişim Adası Vizyonu, ülkenin değişim vizyonu ve topyekün kalkınma 
hamlesinin temeli olarak görmelidir” dedi.

Bilişim teknolojilerinin artık sınırları fiilen kaldırdığını, küresel alanda özellikle yazılım ve katma değerli 
hizmetlerde en uygun koşulların olduğu coğrafyalarda kümelenmelerin başladığını ifade eden Taşçı, 
üniversitelerin dışlanmayacağı, bütün adanın serbest bölge ve teknopark olacağı yeni bir modelin 
uygulamaya konulmasının Ada’nın, küresel hizmet veren “çağrı merkezleri” üssü olması gerektiğine 
işaret etti.

KKTC, kendine has koşullarını 
avantaja çevirmeli

Taşçı, KKTC’ nin kalkınma hamlesine ilişkin önerilerini şu başlıklar altında sıraladı:

-KKTC’nin nüfusu, bütçesi, bütçeden yatırıma ayrılan pay ve  ihracatın ithalatı karşılama oranı vs. gibi 

göstergeleri mevcut yasa taslakları ile yol alınmasını güçleştiriyor.

-KKTC “Bilişim Adası” vizyonunu ülkenin değişim vizyonu ve topyekûn kalkınma hamlesinin temeli 

olarak görmelidir.

-Mevcut yasa tasarıları üzerinde çok emek sarfedilen çalışmalar olmakla birlikte, KKTC’nin kendi 

dinamiklerine uygun bir model geliştirilmesi daha uygun olur.

-Bütün adanın serbest bölge ve teknopark olacağı yeni bir model ve vizyon ile hareket edilmeli.

-KKTC mevcut avantajlarını ve dezavantajlarını avantaja çevirecek, yalın, basit teşviklerle yabancı 

sermayenin ve girişimin cazip göreceği bir modele gitmeli.

-Bilişim alanında da KKTC’nin şartlarına uygun öncelikli alanlara yatırım yapılmalı.

-İsrail ve Dubai örnekleri düşünülerek ve birlikte ele alınarak model geliştirilmeli.

-İhracata odaklanmış teşvik sistemi oluşturulmalı.

-Patent ve fikri mülkiyet hakları ile ilgili Türk Patent Enstitüsü ile işbirliğine gidilmeli, sadece patent 

ofisi kurulmalı.

-Üniversiteler, start –up ve Kuluçka Merkezleri olarak teşvik edilmeli.
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