
Ekonomi
Bu gazete Kıbrıs Türk Ticaret Odası yayınıdır               

Mayıs-Haziran / 2019

Ü c r e t s i z d i r

İktisat Bank Genel Müdürü ve KKTC Bankalar Birliği Başkanı 
Olgun Önal: '' Türkiye ekonomisinde yaşananlardan biz daha çok 
etkilendik''
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    BİR MANA İFADE ETMEZ

22'de

9'da

9'da

Projeler üretmeye, yapısal 
reformlara destek olmaya 
hazırız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Sosyal 
Bilimler Üniversitesi ve International Management Development As-
sociation (IMDA) iş birliğinde 28’incisi düzenlenen “Dünya İşletmeci-
lik Kongresi”ne katıldı.

Açılışının Bedesten’de yapıldığı kongrede konuşma yapan KTTO Baş-
kanı Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi ile KOBİleri ve 
KKTC’deki girişimcilik ekosistemiyle ilgili sunum yaptı.

Turgay Deniz:''Girişimciliğin ve girişimcilerin 
önemi büyük''

Başbakan Ersin Tatar, Turgay Deniz başkanlığındaki Kıbrıs Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyelerini 
kabul etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Tatar’a yeni 
görevinde başarılar dileyerek, koalisyon hükümetinin de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi 
Odası, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Bir-
liği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği çerçevesinde 
oluşturulan Ekonomik Örgütler Platformu, 
gaz arama faaliyetleri ile ilgili ortak basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada şu sözlere yer 

verildi:‘’Merkezinde Kıbrıs adasının yer aldığı 
Doğu Akdeniz’deki keşfedilmiş ve keşfedilme-
miş doğal gaz kaynakları ile ilgili gelişmeler 
tarafımızdan büyük bir endişe ile izlenmek-
tedir.

Ekonomik Örgütler Platformu gaz 
arama faaliyetlerini değerlendirdi

12'de

18'de

Denizler Bilişim Hizmetleri 
Limited’in ortaklarından 
iş insanı Lisani Deniz, son 
zamanlarda ülkemizde 
yaygınlaşmakta olan 
‘dijitalleşme’ ve ‘elektronik 
imza’ konuları hakkında bilgi 
vererek, e-imza süreç ve 
gerekliliklerini anlattı.
E-imza kullanımının yavaş 
yavaş ülkemizde yaygınlaşmaya 
başladığını ifade etti.

14'de

Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hasan Amca ile Endüstri 
4.0, Rekabet Edebilirlik, 
İnovasyon ve Dijital 
Dönüşüm kavramlarını ve söz 
konusu kavramların ülkemiz 
için önemini değerlendirdik. 

''Gelişmiş insan 
kaynaklarını 
yönlendirebilecek 
otorite çok önemli''

Sertoğlu, III. KOBİ 
Zirvesi’nde özellikle ‘Bilişim 
Sektöründe İnovasyon” 
konusunun tartışıldığını 
ve bu anlamda söz 
konusu alanlara yönelik 
yatırım ortamlarının 
geliştirilmesine yönelik 
birtakım çalışmalar 
yapıldığını ifade etti.

“İnovasyon içeren 
ürünlere ayrıcalık 
tanıyoruz”

“Dijitalleşmeyi, doğru 
tanımlamalıyız”

E-imzanın kullanımı 
konusunda birçok banka, 
üniversite, kamu kurum 
ve kuruluşlarıyla proje 
yürüttüklerini ifade eden 
E-imza Kıbrıs Yöneticisi 
Cüneyt Çerkez, e-imza 
ile öğrenci belgesi 
sahtelemenin de önüne 
geçilebildiğini aktardı.
Konuyla ilgili detaylı
görüşlerini paylaştı.

“Dijitalleşme amaç 
değil araçtır”

20'de

2'de



2
Ekonomi / MAYIS-HAZİRAN 2019

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret 
etti. KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyeleri, Başbakan 
Tatar tarafından kabul edildi.

KTTO Başkanı Turgay Deniz kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan 
Tatar’a yeni görevinde başarılar dileyerek, koalisyon hükümetinin de 
hayırlı olması temennisinde bulundu.
4’lü koalisyon hükümetinin bozulmasının ardından bir an önce yeni 
hükümetin kurulması için bir basın bildirisi yayımladıklarını anımsa-
tan Deniz, kısa sürede hükümeti kurak zor görevi üstelendiği için de 
Başbakan Tatar’a teşekkür etti.
Ülkede büyük bir ekonomik kriz ortamı ve birçok sorun olduğuna 
işaret eden Deniz, Maliye Bakanlığı yapmış, ekonomiye karşı duyarlı 
bir kişinin başbakan olmasının ülke için büyük bir şans ve avantaj 
olduğunu vurguladı.
Bu süreçte cesur olmak gerektiğini ve birçok sorunun cesur siyasi 
iradeyle çözülebileceğini ifade eden Deniz, zor süreçte KTTO olarak 
ellerini taşın altına koymaya ve projeler üretmeye, yapısal reformla-
ra destek olmaya hazır olduklarını sözleri-
ne ekledi.
Başbakan Ersin Tatar da, konuşmasına ha-
yatını kaybeden, KTTO başkanlığı da yap-
mış Ali Gürsoy’a Allah’tan rahmet ve yaslı 
ailesine başsağlığı dileyerek başladı.
Başbakan Tatar, bir takım meselelerin ön-
lerinde durduğunu, ekonomik sektörlerin 
daha da büyüyebilmesi, daha adil bir gelir 
dağılımı gibi bir çok konuda çalışmaların 
devam ettiğini ifade etti. Başbakan Tatar, 
2020-2021 için ayrı bir protokol için çalış-
maların devam ettiğini aktararak, petrol 
fiyatlarında biraz düşüş olduğunu, dövizin 
de istikrara kavuşması ile süreç içinde eko-
nomide bir takım dengelerin oluşabilece-
ğini söyledi.
Ülkede büyük projelere önem verilmesi 
gerektiğini, bunun başında yollar ve enerji 
konusunun geldiğini ifade eden Başbakan 
Ersin Tatar, kablo ile elektrik getirilmesinin 
önemine değindi. Tatar, enerji maliyetleri-

nin düşürülmesi için çalışmaların devam ettiğini anlattı.
KKTC’ye sahip çıkmak için herkesin kendi üzerine düşeni, gerekli ya-
tırımları yapması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Tatar, o zaman 
ekonomik büyümenin mümkün olabileceğini vurguladı.
Başbakan Tatar, HP ile uyumlu bir hükümet modeli oluşturduklarını, 
ekonomi, Kıbrıs konusu, TC ile ilişkiler konusunda uyumlu olduklarını 
ifade ederek, bunun da ülkede güvenli bir ortamın yaratılması bakı-
mından önemli olduğunu kaydetti.
Adaletli gelir dağılımın önemine işaret eden Başbakan Tatar, kamu 
reformu ve belediyeler reformu konusundaki çalışmaların da devam 
ettiğini anlattı.
Hep birlikte, ülkenin geleceği ve refahı için çalışmaları sürdürecek-
lerini söyleyen Başbakan Tatar, yaz döneminde Meclis komitelerinin 
çalışacağını, yasaların hazır olması halinde de Meclis’in olağanüstü 
toplanarak, yasaların geçirebileceğini kaydetti.
Başbakan Tatar, “Zaman çalışmak zamanıdır” dedi.

Projeler üretmeye, yapısal reformlara destek 
olmaya hazırız

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz, yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetiyle, yeni kurulan hükümete bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi. Bu zor görevi üstlendikleri için yeni  hükümete teşekkürlerini ileten KTTO Başkanı, ekonomik kriz ile 
birçok sorun olduğuna işaret etti ve ekledi:
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası nezaket ziyaretleri çerçevesinde Maliye Ba-
kanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’u, Milli 
Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nu, Turizm Bakanı Ünal Üstel’i ve Tarım 
Bakanı Dursun Oğuz’u makamında ziyaret etti. 

Amcaoğlu ziyareti
Turgay Deniz başkanlığında Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na ger-
çekleştirilen ziyarette bakan Amcaoğlu’na yeni görevinde başarı dile-
yerek, odanın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. İş insan-
larının hükümetten yapısal reformları gerçekleştirmek için cesaretli 
adımlar atmasını beklediğini dile getirdi. Maliye Bakanı’na yatırım in-
dirimi, vergi reformu, enflasyon muhasebesi, temettü gibi konularda 
görüşlerini paylaştı.
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Ticaret Odası’nın görüş ve önerileri de-
ğerlendireceklerine vurgu yaparak, iş birliği içerisinde çalışacaklarını 
belirtti.

Taçoy ziyareti
KTTO Yönetimi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile görüşerek; 
Özel sektör odaklı büyüme, rekabet edebilir dış pazar odaklı ürün 
geliştirme ve iş yapma yapısal reformlar ve enerji konularının ekono-
mideki önemine değinildi, bu konularda karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Çavuşoğlu ziyareti
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki he-
yet, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na gerçekleştir-
dikleri nezaket ziyareti çerçevesinde, bakan Çavuşoğlu’na üstlendiği 
görevde başarı diledi. Deniz, özel sektörün ara eleman ihtiyacına de-
ğinerek mesleki eğitimin ülke ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi gerek-
tiğini söyledi. Bu konuda Deniz’e, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Alp 
ile Serhan Kaner ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

Sucuoğlu ziyareti
Kıbrıs Türk Ticaret odası yönetimi Turgay Deniz başkanlığında ger-
çekleştirdikleri ziyaret çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Faiz Sucuoğlu’na yeni görevinde başarı diledi.
Heyet Sucuoğlu’na; mesleki eğitimi ve ara eleman yetiştirilmesini 
destekleyici projelerin hayata geçirilmesi, kamu ile özel sektörün ça-
lışma saatlerinin örtüşecek şekilde yeniden yapılandırılması, asgari 
ücret saptama kriterlerinin ülke gerçekleri dikkate alarak düzenlen-
mesi gerektiğini dile getirdi.Turgay Deniz başkanlığındaki heyette, 
KTTO Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Alp, Serhan Kaner ile Emre Ol-
gun, Meclis Üyesi Ali Şah ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri yer aldı.

Üstel ziyareti
Kıbrıs Türk Ticaret Odası heyeti, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e 
gerçekleştirdikleri nezaket ziyareti çerçevesinde turizm sektörünün 
ekonomi için önemi, ulaşım sorunu ve çevre konularındaki görüşler 
ini paylaştı. Ziyarette Deniz’e, Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Alp ile 
Serhan Kaner, Meclis Üyesi Ali Şah ve Genel Sekreter Aysun Önet 
İleri eşlik etti.

Oğuz  ziyareti
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.
KTTO Başkanı Deniz, Başkan Vekili Semral Erel ve Yönetim Kurulu 
üyeleri Vargın Varer ile Serhan Kaner, Bakan Oğuz’a yeni görevinde 
başarılar diledi. Et ithalatı, gıda güvenliği, ithalattaki yasakçı ve koru-
macı uygulamaların ekonomiye etkilerine değinildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası hükümet yetkililerine 
nezaket ziyareti gerçekleştirdi
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Bankalardan Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na ziyaret
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz Haziran ayı içerisin-
de Kıbrıs İktisat Bankası, Limasol Türk Kooperatif Bankası ve Garanti 
Bankası yetkililerini kabul ederek, görüştü.

Kıbrıs İktisat Bankası
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs İktisat Bankası 
Şube Müdürü Yeliz Azak’ı kabul etti. Toplantıya, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem ile Üye Sicil ve Ticari 
İşlemler Görevlisi Gülcan Kavaz katıldı. Üyelere yönelik iş birliği sağ-
lanması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 

Limasol Türk Kooperatif Bankası
KTTO Başkanı Turgay Deniz, Limsaol Türk Kooperatif Bankası Genel-
Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürkler, Lefkoşa Şube Müdürü Hav-
va Beşiktaş ve Pazarlama Müdürü Ali Kayımzade’yi kabul etti. Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz’e, Kıbrıs Türk Ticaret Odası İş Ge-
liştirme Uzmanı Şükran Özerdem eşlik etti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
üyelerine  yönelik iş birliği sağlanması üzerine görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Garanti Bankası, İş Kadınları Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi’n-
den Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na ziyaret 
Garanti Bankası, İş Kadınları Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi, Kıb-
rıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Heyet, Kıbrıs Türk Ticaret Oda-
sı As Başkanı Semral Erel tarafından kabul edildi. Görüşmeye, İş 
Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen ve Pınar Başman katıldı. 
Toplantıda Erel’e, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üye-
si Cengiz Alp ve İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem eşlik etti. 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Garanti Bankası, İş Kadınları Derneği ve 
Boğaziçi Üniversitesi iş birliği içinde kadınlara yönelik girişimcilik 
eğitimleri düzenlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.   

Dijitalleşme üzerine ortak protokol imzalanacak
Telsim Vodafone Genel Müdürü Cenk Alper, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti.
Alper ve beraberindekiler Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Deniz ta-
rafından tarafından kabul edildi.
Görüşmede Deniz’e, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Sekreteri Aysun 
Önet İleri ve İş Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem eşlik etti.
Oda üyelerine yönelik ortaklaşa workshopların düzenlenmesinin de-
ğerlendirildiği toplantıda, dijitalleşme yönünde ortak protokol imza-
lanması üzerine görüşüldü.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müşavirleri’nden Kıbrıs Türk Ticaret Oda-
sı’na ziyaret
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Gümrük Müşaviri Eyüp 
Gönültaş ve Ticaret Müşaviri Hayrettin Yücel, Kıbrıs Türk Ticaret Oda-
sı ziyaret etti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Gönül-
taş ile Yücel’i kabul etti. Deniz’e, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Cengiz Alp ve Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti. 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, nezaket 
ziyaretlerinde birçok konuyu ele alma imkanı 
buldu

Garanti Bankası, İş Kadınları Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi ziyareti

Kıbrıs İktisat Bankası ziyareti

Limasol Türk Kooperatif Bankası ziyareti

Telsim Vodafone ziyareti

Tc Lefkoşa Büyükelçiliği Müşaviri ziyareti
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Görüşmede Oda faaliyetleri hakkında konuşuldu ve karşılıklı görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Kıbıs Türk Sanayi Odası’ndan ziyaret 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’na nezaket ziyare-
tinde bulundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve be-
raberindeki heyet, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk 
tarafından kabul edildi. Görüşmede ekonomik konular ele alındı.

Eğitim sistemi irdelendi
Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Yücel Öztoprak, Kıbrıs 
Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret etti. Ziyarette; Yöne-
tim Kurulu Üyesi Emre Olgun, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ile İş 
Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem yer aldı. Ziyaret sırasında, ülke-
mizdeki eğitim sistemi üzerine konuşuldu.

GGYD ile TÜSİAV, Ticaret Odası’nı ziyaret etti
Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) ile Türk Sanayici İş Adam-
ları Vakfı (TÜSİAV), Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti. Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası Başkan Vekili Semral Erel, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtop-
rak, GGYD Başkanı Mahmut Nezih Allıoğlu ile beraberindeki heyeti 
kabul etti. Toplantının ardından ise, ikili iş görüşmelerine geçildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ziyareti
Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan, Kıbrıs Türk Ticaret Oda-
sı’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede Oda Başkanı Turgay 
Deniz’e Asbaşkan Semral Erel, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Alp ile 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

KTTO “Proje Yönetimi” eğitimi düzenledi
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, “Proje Yönetimi” eğitimi düzenledi. Eğitim, 

18 Mayıs Cumartesi günü 09:30-16:30 saatleri arasında Kıbrıs Türk 
Ticaret Odası’nın konferans salonunda gerçekleştirildi. DAÜ-SEM 
eğitmeni Aleksandr Zabolotnov tarafından verilen eğitimde; proje 
yönetimine ilişkin  konular anlatıldı. Eğitimin sonunda katılımcılara 
sertifikaları dağıtıldı.

Tayvan heyeti Ticaret Odası’nı ziyaret etti
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Tayvan Dış Ticareti Ge-
liştirme Konseyi’ni kabul etti. Deniz, Tayvan heyetine KKTC ekonomisi 
ve ticareti hakkında bilgiler aktardı.
Toplantıya, Asbaşkan Semral Erel ile Genel Sekreter Aysun Önet İleri 
katıldı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75. 
Genel Kurul Toplantısı’na katıldı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75. Ge-
nel Kurul Toplantısı’na katılarak Oda Başkanları ile bir araya geldi.

GGYD ile TÜSİAV heyeti

Tayvan heyeti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevfik Algan ziyareti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 75. Genel Kurul Toplantısı
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KTTO:"Doğanı Koru! Geleceğini Koru!"
Kıbrıs Türk Ticaret Odası, sosyal sorumluluk çalışmaları 
kapsamında “Doğanı Koru! Geleceğini Koru!” sloganı ile 
temizlik bilinçlendirmesi ve çöp poşeti dağıtımı gerçek-
leştiriyor.
Odamız tarafından “Doğanı Koru! Geleceğini Koru!” eti-
ketli çöp poşeti dağıtımı ile katkı sağlanan ilk çevre te-
mizliği aktivitesi 5 Mayıs, Pazar günü Lapis Beachside’da 
“İyilik Gönüllüleri Grubu” ve “KKT Kızılayı Esentepe Şu-
besi” tarafından düzenlendi.Çevre temizliklerinin ikincisi, 
17 Mayıs Cuma günü Kaşgar Plajı’nda “İyilik Gönüllüleri 

Grubu” ve “Girne Rus Okulu” tarafından, üçüncüsü ise 26 
Mayıs Pazar günü Akdeniz bölgesinde “İyilik Gönüllüleri 
Grubu” ile “Studio Oniki” işbirliğinde gerçekleştirildi.
KTTO, çevre temizliğinde bulunmak isteyen sivil top-
lum kuruluşlarına, inisiyatiflere ve gönüllü yapılacak 
çevre temizliği aktivitelerine çöp poşeti temin et-
mektedir. Bu bağlamda, çöp poşeti talep et-
mek isteyenler KTTO’dan Gözde Öz’e 0533 
829 67 67 no’lu telefondan ulaşarak ta-
lepte bulunabilir. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Kıbrıs 
Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin deste-
ğiyle Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk 
Sanayi Odası’nın işbirliği içinde hazırladığı 
“Kuzey Kıbrıs’ta Mesleki Eğitim ve İşgücü 

Piyasasına Yönelik Hayat Boyu Öğrenim 
Projesi”nin açılış etkinliği gerçekleşti-

rildi.

Deniz:  Sorun, 
dönemsel de-
ğil yapısal

Etkinlikte ko-
nuşan KTTO 
Başkanı Turgay 
Deniz, amaç-
larının işgücü 
piyasasındaki 
mesleki öğre-
tim ve hayat 
boyu eğitim fır-
satlarını geliş-
tirmek, işsizle-

rin ve işsiz engelli 
bireylerin becerilerini artırmak olduğunu söyledi.“Yıllardır mevcut iş-
gücü ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu işgücünün niteliksel olarak birbi-
riyle örtüşmeyen bir yapıda olması, sorunun dönemsel değil, yapısal 
olduğunun en önemli göstergesidir” diyen Deniz, işsizliğin hem birey-
sel hem de toplumsal maliyetinin yüksek olduğuna işaret etti, bu ko-

nuda üzerlerine büyük görev düştüğünü söyledi.
Avunduk:  İmalat sektöründe, nitelikli teknik elemana ihtiyaç var 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ise, KKTC’de özel 
sektörün en fazla sıkıntısını çektiği konuların başında nitelikli teknik 
eleman eksikliği geldiğini kaydetti.Özellikle üretim sektöründe yurt-
dışından personel getirmek zorunda kaldıklarını kaydeden Avunduk, 
bunun arzu ettikleri bir durum olmadığını ve yerel işgücü piyasasının 
gelişmesinin önünde bir engel oluşturduğunu söyledi.
Ülkedeki 12 meslek lisesinden her yıl 600 öğrencinin mezun olduğunu, 
bunların pek azının özel sektörde kendi alanlarında istihdam edildiğini 
kaydeden Avunduk, imalat sektöründe nitelikli teknik elemana ihtiyaç 
duyduklarını vurguladı.Avunduk, Ticaret ve Sanayi Odalarının bu pro-
je ile amaçlarının, nitelikli teknik eleman yetiştirilmesine ve istihdam 
edilmesine katkıda bulunmak ve engelli bireylerin teknik yetenekleri-
nin artırılarak işgücü piyasasına kazandırılması olduğunu söyledi.

Docherty:  70 engellinin ihtiyaçları, özel olarak ele alınacak

AB Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty ise, iki yıl 
sürecek projeye 176 bin Euro’luk katkı sağladıklarının, proje ile 240 
işsiz gencin ve 70 engellinin ihtiyaçlarının özel olarak ele alınacağını 
söyledi.“Çok sayıda işsiz insan ama aynı zamanda çok sayıda iş imkânı, 
Kıbrıs Türk toplumunu da içeren ama burayla sınırlı olmayan yaygın 
bir problemdir” diyen Docherty, projenin mesleki ve teknik eğitimin 
ekonominin ihtiyaçlarına göre organize edilmesine katkı sağlayacağı-
nı söyledi.Konuşmaların ardından KTTO İş Geliştirme Uzmanı ve Proje 
Koordinatörü Şükran Özerdem ile KTSO Genel Sekreter Yardımcısı, İş 
Geliştirme Uzmanı ve Proje Koordinatörü Leyla Mahrum projenin de-
tayları hakkında bilgi verdi.

Deniz:  Sorun, dönemsel değil yapısal

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı 
Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Başkanı Turgay Deniz’i ziyaret 
etti.
Görüşmede KTTO Başkanı Deniz’e, 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun, 
Genel Sekreter Aysun Önet İleri ile İş 
Geliştirme Uzmanı Şükran Özerdem 
eşlik etti.
LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa’da yeni 
geçiş kapılarının açılması önerisini 
paylaşarak destek istedi.
Oda Başkanı Turgay Deniz de dış tale-
bin ekonomi için önemine değinerek, 

öncelikle ziyaretçilerin ve turistlerin 
var olan sınır kapılarından geçişlerinin 
daha hızlı ve daha rahat olabilmesi 
için çalışılması gerektiğini belirtti. Bu 
bağlamda teknolojinin kullanılması 
gerektiğinin önemine değinen Deniz 
ayrıca, ülkemizdeki ekonomik aktivi-
teyi canlandıracak ve toplumun refah 
seviyesini yükseltecek gelişme ve giri-
şimler için katkı koymaya ve çalışmalar 
yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Deniz, üyelerin yaşadığı genel sorun-
lara da değinerek çözümlerin yapılma-
sına ilişkin taleplerde bulundu.

LTB Başkanı Harmancı, destek istedi
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Sosyal Bilimler 
Üniversitesi ve International Management Development Association 
(IMDA) işbirliğinde 28’incisi düzenlenen “Dünya İşletmecilik Kongre-
si”ne katıldı.
Açılışının Bedesten’de yapıldığı kongrede konuşma yapan KTTO Baş-
kanı Deniz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi ile KOBİleri ve 
KKTC’deki girişimcilik ekosistemiyle ilgili sunum yaptı.

“North Cyprus Enterpreneurship and Small Business Development” 
konulu panelde konuşan Deniz, KKTC ekonomisiyle ilgili statistik veri-
leri sunarak, KTTO tarafından on birincisi hazırlanan “2018-2019 Re-
kabet Edebilirlik Raporu”na ait bazı verileri paylaştı.
KTTO Başkanı, ülke ekonomisinin kalkınmasında girişimciliğin ve giri-
şimcilerin önemine değindi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk İnşaat 
Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği çerçevesinde oluşturu-
lan Ekonomik Örgütler Platformu, gaz arama faaliyetleri ile ilgili ortak 
basın açıklaması yaptı. Açıklamada şu sözlere yer verildi:

‘’Merkezinde Kıbrıs adasının yer aldığı Doğu Akdeniz’deki keşfedilmiş 
ve keşfedilmemiş doğal gaz kaynakları ile ilgili gelişmeler tarafımızdan 
büyük bir endişe ile izlenmektedir.
Bölgemizin sahip olduğu düşünülen doğal gaz kaynaklarının bölgesel 
işbirliğinin geliştirilmesine ve Kıbrıs sorununun çözümlenmesine yar-
dımcı olması düşünülürken tam tersi bir yönde yaşanan gelişmelerle 
gerginliklere neden olması hepimizi düşündürmelidir. Bu olumsuz ge-
lişmenin başlıca nedeni, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk tarafının ısrarlı 
“ortak yönetim” önerisine karşılık bu kaynakları tek yanlı olarak geliş-
tirme girişimleridir. 

Kıbrıslı Türklerin de adaya ait doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Rumlar 
kadar hakkı vardır ve bu kaynakların ekonomik anlamda kullanılma-
sı, mutlaka her iki tarafa menfaat sağlayacak şekilde; Kıbrıs sorununa, 
bölge ve dünya barışına katkı koyacak şekilde değerlendirilmelidir.
Bu durumda yapılması gereken, kaynak arama ve çıkarma faaliyetle-
rine ara vermek ve uzlaşma çabalarını hızlandırmaktır. Saptanan kay-
naklar, ancak uzlaşma halinde ekonomik bir faydaya dönüştürülebilir. 
Bu kaynaklar bir çatışma vesilesi değil “uzlaşma ve işbirliği ödülü” ola-
rak düşünülmelidir.
Örgütlerimiz, Türkiye’nin bölgede yaptığı arama faaliyetlerini destek-
lerken; bölgemizdeki gelişmeleri endişe ile izlemekte ve bu gelişme-
lerin Kıbrıs başta olmak üzere Doğu Akdeniz’de gerginliği ciddi oranda 
artırdığına da özel olarak dikkat çekmektedirler.’’

Deniz, "Dünya İşletmecilik Kongresi"nde 
konuşma yaptı

Ekonomik Örgütler Platformu gaz arama faaliyetlerini 
değerlendirdi
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 
iftar yemeği verdi. KTTO 
İftar Yemeği’nde, Kıbrıs’ta 
elçilik ve temsilcilikleri olan 
yabancı misyon mensupla-
rı, ve Oda başkanları hazır 
bulundu.  
Yemekte kısa bir konuşma 
yapan KTTO Başkanı Tur-
gay Deniz, İslam dininde en 
kutsal ay sayılan Ramazan 
ayında iftar yemeğine ka-

tılan misafirlere teşekkür 
etti. Deniz, “İftar yemek-
leri hoşgörü, birliktelik ve 
dayanışma mesajlarının 
verileceği etkinliklerdir” di-
yerek, farklı inançlara sahip 
misafirlerle bir arada olma-
nın büyük anlamı olduğuna 
dikkat çekti.
Deniz, tüm İslam aleminin 
kutsal Ramazan ayını da 
kutladı.

KTTO, iftar yemeği düzenledi



Özlediğ in iz

ev yemeğ i  lezzet i
art ık  çok yak ın ın ızda.

1, Necdet Alt ınok Sokak, Yenişehir  /  Lefkoşa (+90) 533 855 52 01 Bir kuruluşudur.
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   Prof. Dr. Hasan AMCA
   Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim 

Üyesi

İlk üç Endüstri Devrimi’ni kaçırdığımızı ve 
Endüstri 4 Devrimi’ni kaçırmamamız ge-
rektiğini vurgulayan Amca, ülkemizin bu 
anlamda gerekli olan tüm unsurlara sahip 
olduğunu ifade etti. 

Amca, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile 
üretim sektörünün daha sürdürülebilir 
ve verimli hale getirilmesinin amaçlandı-
ğını, bu bağlamda da Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın önemli bir misyon üstlendiğini 
belirterek, “Önemli olan, bize bir hedef 
gösterilerek, gelişmiş insan kaynaklarını 
yönlendirebilecek güvenilir bir otoritemizin 
olmasıdır” şeklinde konuştu.

Teknoparkların, toplumun kalkındırılabil-
mesi açısından çok önemli bir olgu olduğu-
na değinen Amca, Kıbrıs Türk Toplumu’nu 
Endüstri 4.0’a taşıyabilecek ve dijital dönü-
şümü süratle gerçekleştirebilecek ortamla-
rın teknoparklar olduğunu, bu nedenle tek-
nopark olgusuna devlet olarak büyük katkı 
verilmesi gerektiğini de söyledi. 

 Amca, bu noktadaki en önemli unsurun ise 
söz konusu insan kaynaklarının yetiştiril-
mesi olduğuna dikkat çekti.     
    

30 yıl, küçümsenecek bir süre değil

Soru:Endüstri 4.0 ve Rekabet Edebilirlik Ra-
poru hakkında neler söylemek istersiniz?
Amca:Ticaret Odası bu yıl, Rekabet Edebilirlik 
Raporu’nu, Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm 
teması ile Yenal Süreç, Hasan Amca ve Ay-
taç Çerkez’in hazırlamasını uygun görerek, 
bu görevi bize verdi. Biz de bu alanda küre-
sel gelişmeleri içeren çok detaylı bir çalışma 
yaptık. Bu çalışma ile birlikte şu sorulara yanıt 

aradık; KKTC iş dünyası, Endüstri 4.0 dönüşü-
mü için hazır mı? KKTC’deki dijital dönüşüm 
süreçleri ne kadar ilerleyebildi? Biz, Endüstri 
4.0 dönüşümünü, dijitalleşme sürecini ya-
kalayabilir miyiz? Biz, “1. Endüstri Devrimi”-
ni kaçırdık.  Neden kaçırdık? Çünkü buharla 
çalışan ilk mekanik tezgah 1784’de icat edil-
miş. Kıbrıs’ta ilk buharlı kullanımı ise 1905’te 
başlamış. Yani, Kıbrıs, 1. Endüstri Devrimi’ne 
adapte olmaya çok geç kalmıştı. “2. Endüst-
ri Devrimi” ise 1870’de elektrik enerjisi kul-
lanarak ilk seri üretim hattının kurulması ile 
başlamış; Halbuki, ilk elektrik enerjisi, Kıbrıs’a 
1903 yılında gelmiş. 30 yıllık gecikme olmuş. 
Aslında, 30 yıl önemli bir süre; 30 yıl içinde 
rahatlıkla dönüşümden gerekli kazanç elde 
edilir ve toplumlar ileriye atılırlar. Dolayısıyla, 
30 yıl, küçümsenecek bir süre değil. “3. En-
düstri Devrimi”nde, Programlanabilir Mantık 
Kontrolörü (PLC) ile gelen otomasyon, prog-
ramlanabilir bilgisayarlarla endüstri bir üst 
seviyeye taşınmış. Gelişmiş toplumlar-
da programlanabilir cihazların 
kullanılmaya başlandığı yıl 
ise 1969.  Bizde ise, ilk ki-
şisel bilgisayar, Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü’n-
de, 1983 yılında kul-
lanılmaya başlandı.
Söz konusu tekno-
lojiye geç kalındığı 
zaman, o teknolo-
jiyi net olarak üre-
temiyor; Her üç en-
düstrinin de dışında 
kalmış oluyorsunuz.  
Yeni biz toplumları ileri 
teknoloji üreten, katma 
değerli hizmet yaratmak 
için ileri teknolojileri çok iyi 
kullanan ve tüm bunların dışında ka-
lanlar diye üç genel kategoriye ayırabiliriz.  
Biz, o dönemlerde maalesef bunların dışında 
kalmıştık. Şimdi ise, “4. Endüstri Devrimi”ne 
gelindi. Bu devrimde, siber fiziksel sistem-
ler, nesnelerin interneti dediğimiz IOT, bulut 
bilişim ve üretim süreçlerinin daha verimli 
ve sürdürülebilir hale getirilerek kişiye özel 
ürünler üretebilme süreci söz konusu. Birçok 
ülke bu süreci yakalamakla ekonomik daya-
nıklılıklarını ve sürdürülebilirliklerini dolayısı 
ile de toplumsal gelişmişliklerini küresel baz-
da en üst düzeye taşıyacaklarına inanmakta-
dırlar. Bu ülkelerin başında da Endüstri 4.0 
sürecini en yakından takip eden ülke olan 
Singapur gelmektedir. 

“Gelişmiş insan kaynaklarını yönlen-
direbilecek otorite, çok önemli”

Soru:Endüstri 4.0, nerede ortaya çıktı?
Amca:Endüstri 4.0 Almanya’da ortaya atıl-
mış bir konsept.  Buna en hızlı şekilde adap-

te olan ülke ise küçük bir ülke oluşundan ve 
çok sayıda üniversitesi olmasından ötürü çok 
sayıda teknik elemanı olması dolayısıyla Sin-
gapur’dur.  Aslında biz de Singapur’a benzer 
bir modeliz.  Çok sayıda üniversitemiz, kali-
fiye elemanımız ve üniversite mezunumuz 
var. Önemli olan, bize bir hedef gösterilerek, 
gelişmiş insan kaynaklarını yönlendirebile-
cek bir otoritemizin olmasıdır.  Hükümetler, 
bu unsuru gözden kaçırmış veya önem ver-
memiş.Kıbrıs Türk Ticaret Odası, bu anlamda 
çok önemli bir misyon üstlenmiş durumda-
dır; Üretim sektörünün daha sürdürülebilir 
ve verimli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.  
Çünkü konu,  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Endüstrisi’nin ve hizmet sektörünün rekabet 
edebilirliğidir.  Kıbrıs Türk Ticaret Odası da ko-
nuyu tam olarak buradan yakalayarak; “Daha 
ucuz, güvenilir ve kaliteli mal üretebilmemiz 
için bu süreci yakalamamız gerekiyor” dedi.

“İnovasyon kavramı, yanlış kullanı-
lıyor”

Soru:İnovasyon, tam anla-
mıyla nedir?

Amca:Toplumumuz-
da, markalar, ‘inovas-
yon’ kelimesini rek-
lam amaçlı istismar 
ediyor;  ‘İnovasyon’ 
kelimesi gelişigüzel 
kullanılıyor.  İnovas-

yon, biz teknolojistle-
rin kutsal olarak değer-

lendirdiği bir kavramdır.  
İnovasyon, normal üre-

tim, tüketim, reklam ve ta-
nıtım süreçlerinin ötesinde olan 

bir şeydir.  Örneğin, size özgü olan bir 
fikriniz var.  Bu fikirden yola çıkarak, süratli 
bir şekilde bir mal veya hizmet üretiyorsu-
nuz.  Bu mal veya hizmet, alıcılar tarafından 
o kadar çok talep görüyor ki kısa zamanda 
bol miktarda satışı gerçekleşiyor.  Bu malın 
sahibi olmak alıcısına bir prestij kazandırıyor; 
dolayısıyla daha çok satış yapıyorsunuz ve bir 
satış seferberliği başlıyor, önemli kazançlar 
elde ediyorsunuz.  Buradaki ana düşünce size 
özgü, yani orijinal bir fikrin mal veya hizmete 
dönüştürülerek, kullanıcısına prestij sağla-
ması ve çok talep görmesi. Dolayısıyla, söz 
konusu ürün veya hizmet, normal bedelinin 
kat kat üzerinde bir fiyatla satılıyor.Dünyadaki 
en güzel inovasyon örneği, iPhone 4’tür.  Bu 
telefonlar piyasaya ilk çıktığı zaman, telefona 
sahip olan çocukların yürüyüşü bile değişi-
yordu.  Telefonu kullanan kişiler, kendilerine 
daha fazla güveniyordu; demek ki iPhone 4 
gerçek bir inovasyon ürünüdür. Çünkü, sahip 
olan kişiye bir prestij ve özgüven katıyordu.  
Dolayısıyla, bu telefonların maliyeti 200 do-

Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Amca ile Endüstri 4.0, Rekabet 
Edebilirlik, İnovasyon ve Dijital Dönüşüm 
kavramlarını ve söz konusu kavramların 
ülkemiz için önemini değerlendirdik.

Endüstri 4.0’ı Yakalayabiliriz; 
Üniversitelerimiz, Gelişmiş 
İşletmelerimiz ve Yetkin İnsan 
Kaynaklarımız bunun Güvencesidir

Bize sadece irade gerekiyordu; 
Kıbrıs Türk Ticaret Odası da gerekli 
iradeyi ve inisiyatifi sağladı, içten-
likle teşekkür etmek gerekiyor.  Bu 

noktada iki seçeneğimiz var; ya 
teslim olacak ‘biz yapamıyoruz’ 

diyeceğiz ya da Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası’nın başlattığı süreci takip 

ederek, başarıya ulaşacağız

‘‘

‘‘
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larsa, söz konusu telefonlar bugün, 1000 do-
lara satılıyor. Bunun nedeni de alıcıların bu 
telefona olan talebinin aşırı derecede fazla 
olması. İnsanlar, yeni çıkan iPhone modelle-
rine ilk önce kendileri sahip olmak adına ge-
ceden sabaha kuyruklara giriyor;  Bu, gerçek 
bir inovasyondur, burada güzel bir fikir var; 
Haberleşme, özgür haberleşme ve bilgisayar-
dan hiç anlamayan kişilerin bile ileri düzeyde 
elektronik sistem kullanıcısı haline gelmesini 
sağlayan fikirler sinsilesi.  Dosyaların nereye 
kaydedildiğini bilip anlamanıza bile gerek yok.  
Uygulamalar sayesinde, bir şekilde birçok iş-
lem geri planda yapılıyor. Bu da kullanıcıya 
hem hız hem de prestij kazandırmakla birlik-
te verimlilik sağlıyor.İnovasyon kelimesinden 
yola çıkarak, bizim üniversitelerimizde, bazı 
kaynaklara göre 59 Bin, bazılarına göre 120 
Bin öğrenci var. Mevcut öğrenciler içerisin-
deki bazı öğrenciler, gerçekten de çok başarılı 
ve/veya zekidir.  Bu öğrenciler, mezun olduk-
ları zaman, piyasada işsiz kalabilirler.  Ancak 
diğer taraftan da ıslah edilerek teknoparklar, 
araştırma merkezleri ya da üniversitelerin 
gerçek anlamdaki inovasyon merkezlerinde 
ayrıcalıklı ürün ve hizmet üretimi konusunda 
değerlendirilebilmeleri söz konusu. Bizim, bu 
kişiler için iş süreçleri yaratmamız gerekiyor.  
Teknoparklar ise bu konu için çok önemli bir 
konsepttir.  İlgili yasaya göre teknoparklar, sa-
dece üniversitelerin içerisinde yer alabiliyor;  
Bu anlamda sınırlayıcı bir engel olmasının an-
lamı yok.   Birkaç firmanın bir araya gelerek 
bir teknopark kurabiliyor olması gerekiyor.  
Amerikan modeline baktığımız zaman tekno-
parkların üniversitelerde gelişirken, Almanya 
modelinde ise üniversiteler dışındaki araştır-
ma merkezleri bir araya gelerek bir teknopark 
kurabiliyor.

“Teknoparklar, toplumumuz için iyi 
bir çıkış noktası”

Soru:Teknopark kavramını biraz daha açar 
mısınız?  Teknoparkların kurulmasının top-
lum açısından önemi nedir?

Amca:Teknopark dediğimiz zaman aklımıza 
gelen en iyi örnek, Stanford Üniversitesi’nin 
teknoparkı olan Silikon Vadisi’dir.  Teknopark, 
büyük bir olaydır ve bir toplumu kalkındıra-
bilir.  Örneğin, Singapur’da, Güney Kore’de 
çok iyi teknopark örnekleri var.   Teknopark-
lar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de iyi 
bir çıkış noktası olabilir;  Bizi Endüstri 4.0’a 
geçirebilecek, dijital dönüşümü sağlayacak 
insan kaynakları ve ürün sinsilesinin üretildiği 
yerler olabilir.  Bu anlamda en önemli unsur, 
insan kaynağıdır.  Her şeye sahip olabilirsi-
niz.  Etraftaki ekonomik kapasiteyi, ürün ve/
veya hizmete dönüştürerek, toplumu ileriye 
sıçratacak ve dönüşümü sağlayacak olan, in-
san kaynaklarıdır.  Dolayısıyla, en önemli dar 
boğaz da söz konusu insan kaynaklarının ye-
tiştirilmesidir.  Biz de bu yönden çok şanslıyız.  
Çünkü, 20 bin civarında öğrenci alan üniversi-
telerimiz var.  Bu üniversitelerde, yüksek sayı-
da personel var.  10 kişi, yılda çok iyi 10 ele-
man yetiştirse, teknoparklarda çalışabilecek 
200 çok değerli insan kapasitesine ulaşılabilir.  

Bunun bulunması da çok kolay değil.  Yazılım, 
biyomedikal, mekatronik, sağlık teknolojileri 
gibi özel alanlardan ve inovatif ürün veya hiz-
met geliştirebilecek kişilerden bahsediyorum.  
Bizim bu şansımız var, her ülke bu kadar şanslı 
değil.  Sanayi ve endüstrimiz, yeniliklere açık.   
Örneğin, elektronik imza olayına geçildi ve 
birkaç firma hemen atılım yaparak, elektronik 
imza olayının toplumumuzda gerçekleştiril-
mesi sağlandı.  Bu konuda, tabii ki Bilgi Tek-
nolojileri ve Haberleşme Kurumu’na teşekkür 
etmek gerekiyor.  Çünkü, elektronik imza ko-
nusundaki liderliği gerçekleştirdi.  Kıbrıs Türk 
Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği vizeleri, 
e-vize şeklinde gerçekleştiriyor.  Yani, eskiden 
aylarca süren bir olay, günümüzde dakikalara 
indirgenmiş durumdadır.   Dijital dönüşüm, bu 
konuda da önemli bir konsept.  

“Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na teşekkür 
borçluyuz”

Soru:Dijital dönüşüm kavramı hakkındaki 
görüşleriniz nelerdir?

Amca:Dijital dönüşüm, hafife alınacak bir 
konu değildir.  Bir hizmet alıcısı ve hizmet ve-
ricisi olduğunu düşünelim.  Hizmet alıcı, bü-
tün hizmetlerini, elektronik işlem ve iletişim 
ortamında alabiliyor; Hizmet sunucu ise söz 

konusu hizmetleri elektronik işlem 
ve iletişim ortamında sunabiliyor.  
Dolayısıyla insanlar, işlemlerini trafikte yıp-
ranmadan, ekonomik anlamda büyük masraf-
lara girmeden, ev konforunda, internet ara-
cılığı ile kolayca yapabiliyor. Dijital dönüşüm 
süreci, hizmet sunucuların hizmet sunumla-
rını ve hizmet alıcıların da hizmet alımlarını 
elektronik işlem ve iletişim ortaklığında ger-
çekleştirdikleri süreçitir.  Bir de ürün tarafı var.  
Ürünlerin, üretim ve tüketim süreçlerinin de 
aynı şekilde elektronik işlem ve iletişimden 
destek alarak hızlandırılması, daha verimli 
olması ve kişiye göre özelleştirilmesi süreçle-
rinin tümüne dijital dönüşüm süreci diyebili-
riz. Bizim toplumumuza da yakışan budur.  Bu 
kadar çok üniversitemiz, aydın iş insanımız, 
ticaretle uğraşan esnafımız var.  Dolayısıyla, 
dijital dönüşüm sürecini hızla gerçekleştirebi-
liriz. Yani, Endüstri 4.o’ı yakalayabiliriz. Bunun 
için gerekli olan deneyim, insan kaynakları ve 
finansmanımız mevcut. Bize sadece irade ge-
rekiyordu; Kıbrıs Türk Ticaret Odası da gerekli 
iradeyi ve inisiyatifi sağladı, içtenlikle teşekkür 
etmek gerekiyor.  Bu noktada iki seçeneğimiz 
olduğunu yeniden hatırlatmakta yarar var; ya 
teslim olarak ‘biz yapamıyoruz’ diyeceğiz ya 
da Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın başlattığı sü-
reci takip ederek, başarıya ulaşacağız.
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 Ebru KAPTAN SERTOĞLU
 KOBİ Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) 
ve Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) 

Direktörü

KOBİ Geliştirme Merkezi ve Yatırım Geliştirme 
Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu,  yakın 
zamanda gerçekleştirilen III. KOBİ Zirvesi 
hakkında bilgi verdi.

“İnovasyon içeren ürünlere 
ayrıcalık tanıyoruz”

Sertoğlu, III. KOBİ Zirvesi’nde özellikle ‘Bi-
lişim Sektöründe İnovasyon” konusunun 
tartışıldığını ve bu anlamda söz konusu 
alanlara yönelik yatırım ortamlarının ge-
liştirilmesine yönelik birtakım çalışmalar 
yapıldığını ifade etti.

Zirve’nin girişimcilik adaylarının özendiri-
lip teşvik edilmesi konusundaki hedefine 
ulaştığını düşündüklerini aktaran Sertoğlu, 
zirvede, ürün, hizmet, süreç, pazarlama 
organizasyon ve inovasyon başlıkları kap-
samında başarı hikayelerinin de katılımcı-
larla paylaşıldığını ifade etti.

Zirve kapsamında, yakın gelecekte çeşitli 
projelerin hayat bulması amacıyla Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye İş Kadın-
ları Derneği (TİKAD) ve HABİTAT Derneği 
ile işbirliği protokolü imzalandığını aktaran 
Sertoğlu, sözlerinin devamında söz konu-
su protokoller çerçevesinde, özel sektör 
temsilcileri ve gençlere yönelik,  bilişim 
alanlarında  geniş bir eğitim sürecinin yanı 
sıra ticaret ve ekonomik işbirliğinin gelişti-
rilmesinin hedeflendiğine değindi.

“Uzmanlar, ülkemiz ENTSO-E Kıta Avrupası 
Senkron Bölgesi’ne enterkonnekte olmadığı 
sürece yenilenebilir enerji kullanımının %20 
gibi bir kotayla kısıtlı olacağını söylüyor. 
Yılın 360 günü verimli güneş ışığı alan ülke-
mizde, özellikle güneş enerjisini daha verim-
li bir şekilde kullanamıyor oluşumuz, üzücü 
bir durum”  

Soru:Sizi tanıyabilir miyiz?     

Sertoğlu:23 yıldır kamunun finans destek 

ve yatırım programları ile çalışmaktayım. 
2009 yılında kurulan KOBİGEM’in kurucu 
koordinatörlüğünü üstlendim. Eylül 2018 
tarihinde KOBİ Geliştirme Merkezi ile bir-
likte güçlerini birleştiren Başbakanlık Kıbrıs 
Türk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın direktör-
lüğü görevine getirildim, 17 kişilik uzman 
bir ekiple çalışıyorum.  

“Daha önce karşılanmayan ihtiyaçlara 
cevap vermeli”

Soru:İnovasyon nedir? Hayatımızda neleri 
kolaylaştıracak? Sanayi sektörüne katkısı 
ne olacak? 

Sertoğlu:İnovasyon (yenilikçilik-yenilik) 
kavram olarak, hem bir süreci (yenilemeyi 
/ yenilenmeyi) hem de bir sonucu (yeniliği) 
ifade eder. İnovasyon, daha çok sıkıntıları 
giderme konusuna odaklanarak, var olan ve 
bizi rahatsız eden sorunlara çözüm bulmak 
olarak da tanımlanabilir. İnovasyon, bir bu-
luş değil günümüzde var olan bir ürün veya 
hizmeti ele alarak, ürüne yeni etkin özellik-
ler katıp yeniden insanlığın hizmetine sun-
maktır. Bu aşamada önemli olan şey deği-
şen yeni özelliğin, etkin olması ve özgün bir 
özellik katmasıdır. En basit tanımıyla inovas-
yon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek 
ve bunları uygulamaktır. İnovasyon, zaten 
var olan pek çok ürün ve hizmeti daha gü-
zel, daha kullanışlı, daha çok insanın işine 
yarayacak hale getirmeyi amaçlayabilir. Bu 
fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, 
hizmet veya iş yapış yöntemlerinin çıkarıl-
masıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin 
satılmaya veya iş yapış yöntemlerinin uy-
gulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapıl-
mış olur.  Dolayısıyla, inovasyonun temel 
hedefi sorunları çözmek veya daha önce 
karşılanmayan ihtiyaçlara cevap vermektir. 
İnvasyon bize mevcut şirket ve eğitim yapı-
larımızda, yerel ürün geliştirmemizde yeni-
likçi bir anlayışı hedeflememiz gerektiğini 
gösterir. Dünya, inovasyon fikrini çok güzel 
benimseyip pazarlama, yönetim ve eğitim 
tekniklerine entegre etmiş durumda. Bu 
nedenle eski yöntemlerin değiştirilmesinin 
bizleri hem ekonomik hem de sosyal anlam-
da daha iyi bir geleceğe götüreceği görü-
lüyor.  Ancak bunu kimse veya hiçbir kuru-
mun, tek başına hayata geçiremeyeceği de 
bilinen bir gerçek. Dolayısıyla, YAGA – KOBİ-
GEM’in düzenlediği KOBİ Zirvesi, bu farkın-
dalığın ve birlikteliğin ortaya çıkarılabilmesi 
için kurgulandı. Zirveyle, özellikle YAGA 
– KOBİGEM’in inovasyon ve bilişim alanın-

da proje geliştirmek isteyen tüm kamu ve 
özel sektör temsilcileriyle proje yapmak 
ve yürütmeye hazır olduğunu vurgulamak 
istedik. Küçük ada ekonomisine sahip ülke-
mizde, rekabet edebilirliğin en önemli nok-
tası, sanayi sektörü başta olmak üzere niş 
ürünlere odaklanmaktır. İnovasyon, sadece 
bilişim sektörüyle anlam kazanan bir olgu 
olmadığından ötürü gıda sektörü ve tarım 
alanında da inovatif yaklaşımlar geliştirmek 
zorundayız. Sanayi sektöründe Endüstri 
4.0’ın hayat bulmasıyla, ancak inovatif 
ürünler dünya pazarında rekabet edebilir 
noktaya erişecektir. Bunun bilinciyle hem 
sanayicilerimize yönelik ‘Rekabet Gücünün 
Artırılması Mali Destek program’larımızda 
hem de 2017 yılından itibaren ‘Girişimcilik 
Hibe Programı’nda, inovasyon içeren ürün-
lere ayrıcalık ve öncelik tanıyoruz. 

“Ticari ve ekonomik işbirliği sağlan-
masını hedefliyoruz”

Soru:III. KKTC KOBİ Zirvesi hakkında bizleri 
bilgilendirir misiniz? 

Sertoğlu:Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 
3’üncüsü düzenlenen KKTC KOBİ Zirvesi; 
YAGA – KOBİGEM tarafından gerçekleş-
tirildi.2016 yılında KKTC’de bir ilk olarak 
düzenlenen KOBİ Zirvesi sonrasındaki “Be-
yin Fırtınası” çalışmaları sonucunda “KKTC 
KOBİ Stratejisi” oluştu. Ülkemizde, önceliğin 
dünya pazarlarıyla rekabet edebilecek bir 
KOBİ ekosisteminin gelişimi olduğunun 
bilinciyle 2017 yılında düzenlenen II. KKTC 
KOBİ Zirvesi,  yeni güçlü KOBİ’lerin destek-
lenebilmesi ve başarılı iş fikirlerinin hayata 
geçirilmesi konusunda büyük katkı koya-
cak olan “KKTC’de Girişimcilik Ekosistemi” 
ana başlığı temasıyla gerçekleşti. Bu zirve 
vesilesiyle, bir dizi girişimcilik destek prog-
ramlarının anonsu yapılmış ve sonrasında 
“KKTC Girişimcilik Ekosistemi Yol Haritası” 
yayımlanmıştır. Yayımlanan yol haritası 
sonrasında ülkemizin uluslararası entegras-
yonunu sağlayacak bilişim sektörü ön plana 
çıktı. Bu nedenle ülkemizde büyümeye ve 
gelişmeye dönük bir vizyonun oluşmasında 
katkı sağlayacağına inandığımız III. KKTC 
KOBİ Zirvesi, “İnovasyon ve Bilişim” teması 
ve güçlü paydaşların katkısıyla 21 Haziran 
2019 Cuma günü düzenlendi.Tüm KOBİ’le-
rimizin değişen dünya pazarında “yeni ve 
değişik bir şeyler yapmak lazım” dediği bu 
dönemde ürün, hizmet, süreç, pazarlama 
organizasyon ve inovasyon başlıklarında ba-
şarı hikayeleri paylaşıldı ve KKTC için özellik-
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le “Bilişim Sektöründe İnovasyon” konusu 
tartışılarak, bu alanda yatırım ortamlarının 
geliştirilmesine yönelik beyin fırtınası ça-
lışmaları gerçekleştirildi. Zirvenin, girişimci 
adaylarını bilişim konusunda özendirmesi, 
yüreklendirmesi, teşvik etmesi ve geliş-
melerine katkı sağlamasını hedefleyerek 
yeni programların yaratılmasına da 
yardımcı olduğunu düşünüyoruz.
III. KKTC KOBİ Zirvesi, Türkiye’de 
sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen 
program ve projeleri geliştiren ve 
bu konuda pek çok başarıya imza 
atan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekle-
me İdaresi Başkanlığı),TOBB (Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği),TİM Türki-
ye İhracatçılar Meclisi), TİKAD(Türki-
ye İş Kadınları Derneği) ve HABİTAT Derneği 
partnerleriyle zirve paydaşlığı kapsamında 
gerçekleşti.  Çalışma, ülkemizde bir ilk olma 
özelliğine sahip olmakla birlikte bilgi, tec-
rübe, yeni projelerin geliştirilmesi ve ortak 
projelerin anonsunun yapılması hedefiyle 
organize edildi.  Ayrıca zirve kapsamında 
yakın gelecekte çeşitli projelerin hayat 
bulması amacıyla TİM, TİKAD ve HABİTAT 
Derneği ile işbirliği protokolü imzalandı. 
Protokoller çerçevesinde, özellikle gençler 
ve özel sektör temsilcilerine yönelik bilişim 
alanlarında geniş bir eğitim sürecinin yanı 
sıra ticaret ve ekonomik işbirliğinin gelişti-
rilmesi hedefleniyor.Meclis Başkanı Sayın 
Teberrüken Uluçay, Başbakan Sayın Ersin 
Tatar, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Sayın 
Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma 
Bakanı Sayın Tolga Atakan ve Ekonomi ve 
Enerji Bakanı Sayın Hasan Taçoy’un yanın-
da paydaş kurum kuruluşların üst düzey 
yetkilileri, konuşmalarıyla Zirve’ye katkı 

koydu. Zirve,  yatırımcılar ve işletmeler 
için enerjik, yeni, keşfedilmemiş fırsatlar 
sunarken; yerel yönetimler, sosyal liderler, 
bankalar, üniversiteler, danışmanlar, özel 
fonlar için kendi kurumsal gelişimleri ve 
bölgesel gelişime umut vaat eden bir alanı 
bir araya getirmiştir.Zirve sonucunda, özel-

likle bilişim konusunda girişimci ve bu yol-
da başarılı olma ihtimalini artırmak isteyen 
kişiler için güvenli kazanç fırsatları sunan, 
bilişim ve inovasyon konusunda yatırımcıla-
rın önünü açan konuların tartışıldığı ve bu 
konu ile ilgili ülkemizde revizyon yol-harita-
larının belirlendiği raporun hayat bulmasını 
hedefliyoruz.

“Teknik sorun çözülmedikçe, yenile-
nebilir enerjiyi yüzde 100 olarak kul-
lanamayacağız”

Soru:Ülkemiz yenilenebilir enerji konu-
sunda yeterli altyapıya sahip midir? Bu 
sistem tüm ihtiyaçları karşılar mı? Ayrıca 
yenilenebilir enerji yatırımlarının pahalı 
olmasının sebebi nedir? 

Sertoğlu:Uzmanlar, ülkemiz ENTSO-E Kıta 
Avrupası Senkron Bölgesi’ne enterkon-
nekte olmadığı sürece yenilenebilir enerji 

kullanımının %20 gibi bir kotayla kısıtlı 
olacağını söylüyor. Yılın 360 günü verimli 
güneş ışığı alan ülkemizde, özellikle güneş 
enerjisini daha verimli bir şekilde kullana-
mıyor oluşumuz, üzücü bir durum. Uzman-
lık alanım olmamasına rağmen, bu önemli 
teknik sorun giderilmediği sürece ne bizim 

ne de Güney Kıbrıs’ın yenilenebilir 
enerjiye 100% geçmesinin mümkün 
olmadığını söyleyebilirim. Yenilene-
bilir enerji maliyetleri, global olarak 
hızlı bir düşüş eğilimi gösteriyor. Her 
yeni üründe olduğu gibi ilk aşamada 
AR-GE maliyetleri başlangıç mali-
yetlerinin büyük bir kısmına tekabül 
eder durumdadır. Son 10 yılda, 
döviz bazında yarıdan az bir düzeye 
düşen toplam kurulum maliyeti, 

Türk Lirası’nın değer kaybıyla, ülkemiz için 
hala ciddi rakamlara denk geliyor.  Ayrıca, 
ölçek ekonomisinden faydalanmak için 
kümelemenin hayat bulduğu sektörlerde, 
yatırım maliyetlerinin düşeceği kanısında-
yım. 

“Ekonomi ve Enerji Bakanı ile görü-
şülmeli”

Soru:Kamu-Özel işbirliği ile bu sistemlerin 
daha az maliyetle kurulması konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 

Sertoğlu:Sanayi ve tarım sektörlerinde ma-
liyetleri düşürmek için kurulum yapılırsa, 
tüm ekonomiye çarpan etkisi yaratacağı 
inancındayım. Tüm bunları söylerken, son 
iki sorunun Sayın Ekonomi ve Enerji Baka-
nı’mızla istişare edilmesi inancında olduğu-
mu belirtmeliyim.

Uzmanlar, ülkemiz ENTSO-E Kıta Avrupası Senkron 
Bölgesi’ne enterkonnekte olmadığı sürece yenilene-
bilir enerji kullanımının %20 gibi bir kotayla kısıtlı 
olacağını söylüyor. Yılın 360 günü verimli güneş ışığı 
alan ülkemizde, özellikle güneş enerjisini daha ve-
rimli bir şekilde kullanamıyor oluşumuz, üzücü bir 
durum 

‘‘

‘‘
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 Lisani DENİZ
 Denizler Bilişim Hizmetleri Limited 

Direktörü

Denizler Bilişim Hizmetleri Limited’in ortaklarından 
iş insanı Lisani Deniz, son zamanlarda ülkemizde 
yaygınlaşmakta olan ‘dijitalleşme’ ve ‘elektronik 
imza’ konuları hakkında bilgi vererek, e-imza süreç ve 
gerekliliklerini anlattı

“Dijitalleşmeyi, doğru 
tanımlamalıyız”

E-imza kullanımının ülkemizde yavaş yavaş 
yaygınlaşmaya başladığını söyleyen Deniz, 
bilişim hizmeti veren şirketlerinin, 2016 yı-
lında Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı 
ve Elektronik İmza Sağlayıcı firma oldukları-
nı ifade etti.

Tüm bu gelişmelerin yanında ‘dijitalleşme’ 
kavramının doğru tanımlanması gerektiği-
ne işaret eden Deniz, herhangi bir kurumda 
başlayan işlemin, başka bir kurumda sonuç-
lanması arasında yaşanan sürecin, dijital sü-
reç olduğunu aktardı.

Deniz, e-imza uygulamasını şu an için tüm 
devlet kurumları arasında kapalı devre şek-
linde kullanıldığını belirterek,  uygulamanın 
kullanımının henüz vatandaşa yansımadığı-
nı, söz konusu yansımanın sağlanması için 
ise devletin, sivil toplum ve iş örgütleri ile 
yerel yönetimlerin, e-hizmet uygulamalarını 
artırması gerektiği şeklinde konuştu.

“Bazı dijitalleşmiş süreçler, zaman zaman in-
san kaynağını artırıyor.  Ancak nitelikli insan 
gücünü.  Yani, eğitilmiş ve konusunda uzman-
laşmış insan gücünden bahsediyorum.  Bize 
göre, elektronik sertifikayı üretecek kişi, nite-
likli kişidir.  Fakat kişinin, söz konusu sertifika-
yı üretebilmesi için belirli eğitimleri ve belirli 
güvenlik aşamalarını geçmesi gerekiyor.”

“Ekonomik olarak zorlandık”    

Soru:Sizi tanıyabilir miyiz?

Deniz:İsmim Lisani Deniz.  28 yıldır bilişim 
sektöründe faaliyet gösteriyorum.Yazılımcı 
olarak işe başladım; daha sonra işletmeci ola-
rak bilişim sektöründe, yazılım yönetimi ve 
hizmet üretimi gibi farklı alanlarda birtakım 

girişimlerde bulundum.  2014 yılında yeni bir 
firma olarak Denizler Bilişim’i kurduk.  Deniz-
ler Bilişim’in misyon ve vizyonu, dijital dönü-
şümün ülkemizde yaygınlaştırılması ve söz 
konusu dönüşüme katkı sağlayacak ürün ve 
hizmetlerin sunulmasıdır.Ülkemizde, dijital 
ortamdaki e-dönüşümün sağlanması adına 
eksik olan unsurlar vardı.  Bu eksikliklerden 
bir tanesi, 2007 yılında çıkarılan elektronik 
imza yasasına bağlı olan elektronik sertifika 
hizmet sağlayıcısının, ülkemizde olmaması 
idi.93/2007 sayılı Elektronik İmza Yasası, di-
jital ortamdaki veri ve belgelerin hukuksal 
geçerliliğini sağlayan bir yasadır.  Elektronik 
Sertifika Hizmet Sağlayıcısı’nın kurulmaması, 
Denizler Bilişim’in önündeki engellerden bi-
riydi.  Bu durumdan ötürü, Cüneyt Çerkez ile 
birlikte dijital ortamdaki verilerin yasallaşması 
açısından önümüzdeki diğer engelleri de aşa-
bilmek adına 2014 yılının sonunda Elektronik 
Sertifika Hizmet Sağlayıcısı alt yapısı için bir 
yatırım yaptık.  2016 yılının Eylül ayında yap-
tığımız yatırımın sonuçları olarak Kıbrıs’taki 
ilk Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı ve 
Elektronik İmza sağlayıcı firma olduk; Yatırım 
maliyetlerinin yüksek olması açısından zorlu 
bir süreçti.  Çünkü, bu yatırımı Amerikada’da 
yapsanız, Türkiye’de de yapsanız aynı yatırım 
olur.  Yani, ölçek ekonomisi ile örtüşen bir du-
rum değil maalesef.  Bu yüzden de söz konusu 
yatırım, bizi ekonomik anlamda fazlasıyla zor-
ladı.Ancak, biz bu yatırımı yaparken ileride ya-
pacağımız işleri hedef aldığımızdan dolayı bu 
durumu bir yatırım olarak değerlendirdik.

“İş tanımları yapılmalı”

Soru:Ülkemizde rekabet edebilirliğin artıra-
bilmesi için son yıllarda  üzerinde durulan en 
önemli konu başlıklarından biri de 4.0 Işığın-
da İşletmelerde Dijitalleşme…  Bu konu ile 
ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Deniz:Dijitalleşmeyi, doğru tanımlamak ge-
rekiyor. ‘Bir bilgisayarım var, yazılarımı orada 
yazıyorum, mail atıyorum veya faturaları ora-
dan kesiyorum’ diye düşünmek, dijitalleşmek 
değildir.  O, otomasyona geçiştir.  Otomasyona 
geçişin bir adım ötesine geçerek dijitalleşmek 
için tüm iş süreçlerimizin dijital ortamda ta-
nımlanması gerekiyor.  Örneğin, başka kurum-
da başlayan bir işlemin, kendi kurumunuzda 
sonuçlandırana kadar gerçekleşen tüm süre-
cin, dijital olarak tanımlanması lazım.  Ülke-
mizdeki birçok işletme, mikro seviyesinde ve 
bu konuya kaynak ayırabilmeleri pek mümkün 
değil.  Ama günümüz koşulları onu gerektiri-
yor.  Bu yüzden ortak kaynak kullanımı ve veri 
paylaşımı  önemli hale geliyor. Yani, iş tanımla-
rının yapılması gerekiyor.İş sürecini kimin baş-
latacağı, söz konusu işin daha sonra kimlere 
gideceği, kimlerden yetki alınacağı veya Inter-
net Of Things (IOT) dediğimiz akıllı cihazlarla 

da konuşulabilecek ve bu cihazlara entegre 
olunabilecek bir süreçten bahsediyoruz. 
 
“Vatandaşın kullanımı konusunda bi-
raz daha zamana ihtiyaç var”

Soru:Sizce dijital dönüşüm ve e-imza kul-
lanımı tam anlamı ile ülkemizde ne zaman 
hayat bulur? Bu sürecin tamamlanması için 
neler yapılması gerekmektedir? Düşüncele-
rinizi alabilir miyiz?

Deniz:E-imza kullanımının yavaş yavaş dev-
reye girdiğini söyleyebiliriz.  Biz, 2016 yılın-
da, yetki aldığımızda, e-imzayı önce bankalar 
kullanmaya başladı.  Bankaları, üniversiteler 
takip etti.  Daha sonra ise  2017 yılının başın-
dan itibaren gerek yerel yönetimler, gerekse 
devlet, e-imza uygulamasını kendi içerisinde 
kullanmaya başladı.  Dolayısıyla, e-imza uy-
gulaması, devlet kurumlarının tümünde, ku-
rumlar arasında kapalı devre olacak şekilde 
kullanılmaya başladı.  Uygulamanın kullanımı, 
henüz vatandaşa yansımadı.  Uygulamanın, 
vatandaşa yansıması için devletin, sivil toplum 
ve iş örgütleri ile yerel yönetimlerin, e-hizmet 
uygulamalarını artırması gerekiyor.Bizim, şu 
anda yaygınlaştırmaya çalıştığımız kısım, köp-
rü noktasıdır.  Devlet tarafı, uygulamayı kendi 
içerisinde kullanıyor.  Biz de yerel yönetim-
ler, sivil toplum örgütleri veya iş odalarının 
e-hizmetlerini artırarak devletle söz konusu 
kurumlar arasında bir köprü kuruyoruz.  Daha 
sonraki süreçlerde ise vatandaşla ilgili meslek 
grupları veya odalarla olan köprü hazır olduğu 
için vatandaşlar da söz konusu hizmetlerden 
daha fazla yararlanacaktır.  Yani, vatandaşa 
inme konusunda biraz daha zamana ihtiyaç 
var diyebilirim ancak e-imza uygulaması, işlet-
me ve kurumlarda 2019-2020 yıllarında yay-
gın olarak kullanılmaya başlayacak.  

“Minimum zamanda maksimum kali-
te”

Soru:e-imza kullanımı hakkında bizlere bilgi 
verebilir misiniz ? Bu konu ile ilgili yapılan 
eğitim çalışmaları var.. Kimler veya hangi ku-
ruluşlar e-imzadan yararlanabilecek?

Deniz:Kişi, elektronik imza almak istediği za-
man firmamızın web sitesine girerek ilgili baş-
vuru formunu doldurur.  Doldurulan başvuru 
formu, bizim sistemimizde tanımladığımız sü-
rece ardından da ilgili personelin önüne ‘ta-
lep’ olarak düşer.  Talebi alan personel, kendi-
sinin yapması gereken kontrolleri yaptığı anda 
iş yazılımla konuşan makineye geçmiş olur. O 
makinede de elektronik sertifika üretilir.  Ser-
tifika üretildikten sonra e-token denilen başka 
bir yere aktarılır ve üretim süreci tamamlan-
mış olur.   Üretim sürecinin ardından paket-
leme sürecine geçilir.  Bu süreç de başka bir 
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“Dijitalleşmeyi, doğru 
tanımlamalıyız”

personelin önüne iş süreci olarak düşer.  İlgili 
personel de ortaya çıkan token’ı sözleşmele-
riyle birlikte paketin içerisine koyar ve önüne 
kime, ne zaman, nasıl teslim edeceği ile ilgili 
bilgilendirme düşer.  Bu arada, paket oluştu-
ğu anda muhasebe sisteminden fatura oluş-
turulur veya başvuru sürecinde online ödeme 
yapılmışsa makbuzu kesilir. Çünkü, ülkemizde 
uygulanan Vergi Usül Yasası’na göre dijital 
fatura üretemiyoruz, o kısım manuel kalıyor.  
Ama tahsilatı online alabiliyoruz. Sürecin son 
adımında ise kişiye ne zaman, nasıl gidile-
ceği ile ilgili sistemden randevu alınır ve kişi 
ile ilgili saatte, ilgili yerde buluşulur.  Başvu-
ru yapan kişiye kimlik kontrolü ile elektronik 
imza teslimi yapılır.  Bu sürece bakıldığı zaman 
aslında bütün süreçlerin tanımlanmış olduğu-
nu görüyoruz.Elektronik imzanın kaybolması 
durumunda, kullanıcı sadece sistemde çağrı 
açarak ‘elektronik imzam kayboldu’ der.  Sis-
tem de elektronik imzayı otomatik olarak as-
kıya alır ve kullanılmasını engeller.  Böylelikle 
de minimum insan kaynığı ile maksimum iş 
gücü üretilmiş oluyor.  Tabii, bu durum her 
işte mümkün değildir.  Bazı dijitalleşmiş sü-
reçler, zaman zaman insan kaynağını artırıyor.  
Ancak nitelikli insan gücünü.  Yani, eğitilmiş 
ve konusunda uzmanlaşmış insan gücünden 
bahsediyorum. Bize göre, elektronik sertifika-
yı üretecek kişi, nitelikli kişidir.  Fakat kişinin, 
söz konusu sertifikyı üretebilmesi için belirli 
eğitimleri ve belirli güvenlik aşamalarını geç-
mesi gerekiyor.Dijital dönüşüm dediğimiz za-
man minimum zamanda maksimum kalitede 
iş üretimini anlamamız gerekiyor.  Dolayısıy-
la artan bir verimlilik söz konusu.  Örneğin 
Estonya’da vatandaş kamuyla ilgili işlerinin 
yüzde 98’ini dijital ortamda yapıyor.  Yalnızca 
kamunun tasarrufu, Estonya’nın gayri safi mil-
li hasılasının, yüzde 2’si kadar.Bizim ülkemiz-
de de yalnızca kamu tarafından bahsedecek 
olursak; Kamu, kendi içerisindeki e-hizmetleri 

artırarak bu tür hizmetleri, vatandaşa online 
vermeye başlarsa yüzde iki oranında net bir 
tasarruf sağlayacağız.  Böyle olursa Devlet 
Planlama Örgütü’nün (DPÖ), 2018 verileri-
ne göre yıllık olarak 320 milyon TL civarında 
tasarruf yapmamız mümkün.  Küçük bir ülke 
olduğumuz için de 326 milyon TL, az bir tasar-
ruf değildir.  Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın, şu 
anda dijitalleşme ile ilgili bir yapısı var.Üyeleri-
nin,  buraya dijital ortamda temasını artırarak, 
verimliliği artırıyor.  Üyesinin, Mağusa’dan bir 
belge getirerek tekrar geri götürmesiyle olu-

şan maliyetlerin hepsini ortadan kaldırıyor ve 
iyileştiriyor.Üyeler, daha önce bu işlemlerin 
yürütülmesi için belki de bir kişiyi istihdam 
ediyordu.  Dijitalleşmeyle birlikte, söz konusu 
maliyetlerin hepsi sıfırlanmış olacak.  E-hiz-
met kapsamında her şey olmayabilir.  Ama 
olabilecek şeyler, çok hızlı ve güvenilir şekil-
de  bürokrasiyi ortadan kaldıracak.  Güven-
li, çünkü elektronik imza alt yapısı, o güveni 
sağlıyor.  İşlemler, güvenli bir şekilde yapıldığı 
zaman hem vatandaşın maliyetleri azaltılı-
yor hem de ülkenin birtakım kaynakları boşa 
israf edilmemiş oluyor.  Ayrıca, dövizin çıkışı 
da ülke adına engellenmiş oluyor. Biz şirket 
olarak sivil toplum örgütleri ile birlikte zaman 
zaman belli eğitim ve seminerler düzenleye-
rek e-imzanın nasıl ve hangi alanlarda kullanı-

labileceği ile bu konuda yapılması gerekenleri 
anlatıyoruz.  Söz konusu eğitimleri, belirli za-
manlarda Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
çatısı altındaki tüm odalarda gerekse Sanayi 
ve Ticaret Odası’nda veya Bankalar Birliği ile 
Sigortalar Birliği’nde ücretsiz olarak düzenli-
yoruz.  Aynı zamanda eğitime katılan kişilere 
de kullanımla alakalı sertifika veriyoruz.  Bu-
nun dışında, ülkemizde zaman zaman düzen-
lemiş olduğumuz bilişimle ilgili etkinliklerde 
de kısa sunumlar yaparak, e-imzanın nereler-
de kullanıldığını, söz konusu kitleye anlatmya 
çalışıyoruz. E-imzanın, ülkemizde gelişmesi 
için daha çok adım atmamız gerekiyor.  18 ya-
şını dolduran herkes ‘www.e-imzakibris.com’ 
adresinden yıllık 185 Türk Lirası karşılığında 
bireysel anlamda e-imza alabilir. 

“Dijitalleşme açısından avantajlıyız”

Soru:Ülkemiz işletmelerindeki dijitalleşme 
ne noktada? Dünya ile karşılaştıracak olur-
sak neler yapılması gerekir? Anlatır mısınız?

Deniz:Ülkemizde, dijitalleşmeye yönelik bir 
eğilim var.  Küçük bir ülke oluşumuz, bizim 
avantajımız durumundadır.  Dijitalleşmek için 
önümüzde olanak ve tecrübeler var.  Biz, ülke 
olarak henüz yolun başındayken çok hızlı bir 
şekilde ileriye gidebiliriz. Kıbrıs Türk Ticaret 
Odası Rekabet Edebilirlik Raporu’nda aslında 
ülkedeki işletmelerin dijitalleşme konusunda-
ki fotoğrafı çekildi. Bu rapora göre işletmelere 
rehber olacak, yol haritaları çıkartmak üze-
re Ticaret Odası’nda bir de komite kuruldu. 
Bu komite kısa, orta ve uzun vadede ülkenin 
hem rekabet edebilirlik anlamında hem de 
işletmelerin dijitalleşmesi anlamında projeler 
üretip ülkenin daha ileriye gitmesine ışık tu-
tacaktır.   
       

Bazı dijitalleşmiş süreçler, zaman zaman 
insan kaynağını artırıyor.  Ancak nitelik-
li insan gücünü.  Yani, eğitilmiş ve ko-
nusunda uzmanlaşmış insan gücünden 
bahsediyorum.  Bize göre, elektronik 
sertifikayı üretecek kişi, nitelikli kişidir.  
Fakat kişinin, söz konusu sertifikayı üre-
tebilmesi için belirli eğitimleri ve belirli 
güvenlik aşamalarını geçmesi gerekiyor.

‘‘

‘‘
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Cüneyt ÇERKEZ
               

E-imza Kıbrıs yöneticilerinden Cüneyt Çerkez, e-imza 
kullanımının, kurumlar arası iletişim alanında zaman ve 
enerji tasarrufu açısından yeni bir dönem başlattığını 
söyledi.   

“Dijitalleşme amaç değil 
araçtır”

E-imzanın kullanımı konusunda birçok ban-
ka, üniversite, kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
proje yürüttüklerini ifade eden Çerkez, e-im-
za ile öğrenci belgesi sahtelemenin de önü-
ne geçilebildiğini aktardı.

Özelde kişilere genelde ise devlet bütçesine 
katkı yapan uygulamanın, ülke genelinde 
yaygınlaşması ve vatandaşın kullanımına 
sunulması durumunda Gayri Safi Milli Hası-
la’da yaklaşık 324 milyon tasarruf edilebile-
ceğine dikkat çekti.

Değişen dünya düzeniyle birlikte dijitalleş-
meye ayak uyduramayan ülke ve şirketlerin 
yok olacağına da değinen Çerkez, insan ya-
ratıcılığının ve bu anlamdaki potansiyelin de 
açığa çıkarılması için gerekli altyapı çalışma-
larının yapılması gerektiğine işaret etti.   

Soru:E-imza Kıbrıs hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Çerkez:Biz, E-imza Kıbrıs olarak KKTC’de dijital 
topluma giden yolda,  gerekli olan bilgi güven-
liği ve altyapısı testine önemli bir kilomtre taşı 
olma amacıyla 2004 yılında kurulduk ve çalış-
malarımıza devam ediyoruz.  Kıbrıs’ta, Elekt-
ronik İmza Yasası, 93/2007’dir. Bununla ilgili 
ikinci bir mevzuat vardır; Şu anda özeldeki 
yetkilendirilmiş ilk ve tek sertifika hizmet sağ-
layıcısı, biziz.  Yetki tarihimiz, 9 Eylül 2016’dır.  
Biz, e-imzayı, daha çok vatandaşa, özel sek-
töre, sivil toplum örgütlerine ve ilgili kurum 
ve kuruluşlara sağlıyoruz.  Paralelde, devletin 
kurmuş olduğu Kamu Sertifikasyon Merkezi 
var.  Devlet, e-imzayı daha çok imza yetkisi 
olan kişilere sağlıyor; Yani, kendi içerisinde 
kapalı şekilde.  Biz de özeldeyiz.  Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Elektronik İmza Yasası kap-
samında böyle bir ekosistem var. Almanya’nın 

e-imza uygulamasına geçişi 99’lu yıllara daya-
nır.  Keza Türkiye’nin ilgili yasası da 2004 yılın-
da çıktı; 50/70 Elektronik İmza Kanunu olarak 
geçiyor.  Ben, 2000’li yılların başında Silikon 
Vadisi’ne gittim.  Elektronik imza, kriptografi 
dediğimiz şifreleme ile ilgili birkaç yıl  çalışma-
lar yaptık.  2004 yılında Türkiye’ye döndük ve 
yapıyı kurduk.  2005 yılında da Türkiye’deki ilk 
Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı olduk.  

“Üst düzey güvenlik”

Soru:Elektronik imza kullanımı neden gerek-
li?

Çerkez:Elektronik imzanın gelişimi, dünyada 
da yavaş oldu aslında ama günümüzde çok 
hızlandı.  Elle attığınız imza, ıslak imza olarak 
tabir ediliyor.  Herhangi dokümanın altına elle 
attığınız imza ne ise e-imza da odur, aynı so-
nucu doğurur ve aynı ispat gücüne sahiptir.  
Ayrıca, yasaya göre senet hükmündedir.  Yani, 
değerli bir evraktır.  İmzalamanız gereken bel-
geyi, bilgisayarınızda açıyorsunuz, bizim size 
sağlamış olduğumuz usb’ye benzeyen token’ın 
üzerindeki size ait bir pin numarasını yazarak, 
elektronik imzanızı o an atabiliyorsunuz. Yani, 
imza gerekti-
ren işlemlerinizi 
uzaktan yapa-
b i l i yo rs u n u z .  
Elektronik imza, 
kimlik doğrulama 
yapar, üst dü-
zey bir güvenliği 
vardır;  Size, in-
kar edilmezlik ve 
bütünlük sağlar.  
Siz, elektronik imzanızı attıktan sonra ilgili ev-
rak üzerinde küçük bir değişiklik yapılsa dahi 
imzanız, geçersiz hale gelir.  Bu sebepten do-
layı biz elektronik imzaya, ‘taklit edilemeyen 
imza’ diyoruz.  Çünkü, birçok ülkede, insanla-
rın imzaları taklit edilerek, birçok işlem ya da 
yolsuzluk yapılabiliyor.  Dolayısıyla, e-imza ile 
imza sahteleme olayının önüne geçebilmek 
mümkün. Elektronik imza, yönetim giderleri-
nin daha düşük olmasını ve daha hızlı imzala-
mayla birlikte daha hızlı dönüş süresi sağlar; 
Zaman ve operasyon yönünden tasarruf edilir.  
Dünyaya baktığımız zaman e-imza- e-devlet 
ile birlikte dijital dönüşüme geçmiş ülkelerin, 
Gayri Safi Milli Hasılalarının minimum yüzde 
ikisi kadar tasarruf sağladıkları yönünde bir is-
tatistik var.  KKTC’nin, 2018 yılındaki Gayri Safi 
Milli Hasılası’na bakıldığında rakamın, yaklaşık 
16 milyar 224 milyon 100 bin olduğu görülü-
yor.  Devlet Planlama Örgütü (DPÖ)’nün de-
ğerlerine bakarak, söz konusu rakamın yüzde 
2’sini aldığımızda rakam, 324 milyona tekabül 
eder.  Yani, biz dijital dönüşüm, elektronik 
imza ve e-devleti tasarladığımız noktada, yılda 
minumum 324 milyon tasarruf etmiş oluruz.  
Bu rakam da bizim ekonomimiz için hatrı sayı-

lır bir değer durumundadır.

“Öğrenci belgeleri konusunda ciddi sı-
kıntı yaşanıyordu”

Soru:Elektronik imza kapsamında yaptığınız 
çalışmalar nelerdir?
Çerkez:Birçok banka üniversite, kamu kurum 
ve kuruluşuyla, odalarla ve  Bilgi Teknolojile-
ri ve Haberleşme Kurumu’yla sürdürmekte 
olduğumuz projelerimiz var.  Örneğin, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üni-
versitesi ile e-imzalı öğrenci belgesi otomas-
yon projesini tamamladık.  Böylece öğrenci 
belgeleri sahtelenemiyor. Bu konuda çok ciddi 
sıkıntı yaşanıyordu;  Kişiler, sahte öğrenci bel-
geleriyle, Ercan’dan ülkeye giriş yapabiliyordu.  
Bunun dışında, Bilgi Teknolojiler ve Haberler-
şme Kurumu’yla yaptığımız elektronik imza ile 
numara taşınabilirliği ile ilgili bir proje var.  Nu-
maranızın, bir operatörden başka bir operatö-
re taşınabilmesi için ilgili yere bizzat giderek 
imza atmanız, işlemlerin dosyalanması ve fi-
ziksel olarak Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme 
Kurumu’na gönderilmesi gerekiyor. Bu, uzun 
bir süreç.  Bu süreci kısaltmak adına işlemleri 
elektronik imzalı sürece dönüştürdük.  Yani, 

siz yine maalesef bizzat gi-
derek ıslak imzanızı atıyorsu-
nuz; Çünkü başvuran kişinin 
de elektronik imzaya sahip 
olması gerekiyor, bunun için 
de biraz daha zamana ihtiya-
cımız var.  Sizin ıslak imzanızın 
arkasındaki bütün işlemler, 
elektronik imzalı olarak ger-
çekleşiyor.

“Dijital uçurum”

Soru:Elektronik imzaya herkesin ihtiyacı var 
mı?

Çerkez:Bu işin en önemli tarafı devlettir.  Yeni 
yüzyıldaki devletlerin artık bir web sitesine 
dönüştüğünü söyleyebilirim.  Yani, devletin 
kurum ve dairelerinin nerede olduğunu fizik-
sel olarak bilmenize gerek kalmayacak.  Ör-
neğin, pasaport başvurusu için bizzat devlet 
dairesine gitmenize gerek yok; Pasaport baş-
vuru formunu ilgili yerden indirerek, elektro-
nik imzanızla imzalayıp başvuru yaparsınız.  
Devlet de pasaportunuzu size postalar.  Hatta 
ödemeyi de online yapabilirsiniz.  Böylelikle, 
devlet dairelerine gitmenize gerek kalmaz.  
Devletler artık elektronik hizmet noktalarına 
dönüşüyor.  Başka bir örnek verecek olursam; 
Estonya vatandaşına sunduğu 500 hizmeti, 
internet ortamında gerçekleştiriyor, millet-
vekili seçimleri de dahil.  Son rakamlara göre 
Estonta nüfusunun yüzde 41’i, fiziksel anlam-
da sandığa gitmeden, elektronik imzası veya 
elektronik ID kartıyla oy kullanıyor.  Dolayısıy-
la, herkesin elektronik imzaya ihtiyacı vardır 

Denizler Bilişim Hizmetleri Direktörü 
E-imza Kıbrıs Yöneticisi

Bu işin en önemli tarafı devlettir.  Yeni 
yüzyıldaki devletlerin artık bir web site-
sine dönüştüğünü söyleyebilirim.  Yani, 
devletin kurum ve dairelerinin nerede 
olduğunu fiziksel olarak bilmenize gerek 
kalmayacak. 
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diyebiliriz aslında.  Çünkü, herkesin devlet 
dairelerinde, herhangi bir kamu kuruluşunda 
veya bankalarda yapması gereken bir işlemi 
vardır.  Söz konusu işlemleri, yaşadığımız çağ 
itibariyle evinizden veya olduğumuz herhan-
gi bir yerden yapabiliyor olmamız lazım.  Bu 
anlamda adımlarımız var ancak yeterli değil.  
Bu anlamda gelişmiş ülkelere baktığımız za-
man aradaki farkın çok ağır olduğunu göre-
biliyoruz; Bu duruma ‘dijital uçurum’ deniyor.  
Dolayısıyla, bizim hızlanmamız gerekiyor. Ülke 
yapısı olarak da son derece uygunuz.  Çünkü, 
küçük bir ülke yapımız var.  Estonya, bizden iki 
kat büyük bir nüfusa sahip ve başardı.  Tabii, 
Estonya’nın 4 bine yakın bilişim şirketi var.  Bi-
zim şirket sayımız, belki de 15 bin.  Ancak aktif 
olarak çalışan şirket sayısı 6-7 bin civarındadır.  
Estonya’nın, bizim toplam şirket sayımız kadar 
bilişim şirketi var.  Bilişim şirketlerinin, ülkenin 
gayri safi milli hasılasına yaptığı pay, yüzde 
7-8 civarındadır, yani çok yüksektir.2020 yılı, 
biraz da dönüm noktasıdır.  2020’de devletler 
de dahil olmak üzere şirketler ve kurumlar, 
dijital dönüşüm kapsamında var olma mü-
cadelesi verecek.  Mesela Toys’’R’’us, dünya 
genelindeki 1500 mağazasını kapattı.  Bunun 
sebebi çok basitti, Amazon’la rekabet edeme-
di.  Çünkü Amazon, elektronik ticaret yapıyor.  
İnsanlar, oturduğu yerden ürünlere bakarak 
karşılaştırma yaparak, ürün seçebiliyor. 
Dünyadaki başarılı şirketlere baktığımızda, 
bu şirketlerin, insanı, davranışlarını ve mut-
luluk noktalarını çözebilen şirketler olduğunu 
görüyoruz.  Çünkü, insanoğlu biraz da kolayı 
seçme eğilimindedir aslında.  Dijitalleşme de 
hayatı kolaylaştırır;  Bütün işlemlerimizi, oldu-

ğumuz yerden rahatlıkla yapabilir ve zamanı-
mızı başka şeyler için harcayabiliriz.  Dijitalleş-
me, hayatınızı kolaylaştıran ve güzelleştiren 
işler yapmanız için  bir amaç değil araçtır.  

“İnsan yaratıcılığını ortaya çıkarmalı-
yız”

Soru:Endüstri 4.0 konusundaki düşünceleri-
niz nelerdir?

Çerkez:İnsan gelişimine baktığımızda, En-
düstri 1, mühendislik becerileriyle;  Endüstri 
2 , elektrik ve elektrik iletim hatlarıyla;  En-
düstri 3, daha çok bilgi ve teknolojiyle ilgiliydi.  
Şimdi, Endüstri 4 denilen zaman dilimindeyiz.  
Endüstri 4’deki mesele ise insan yaratıcılığı-
nın ortaya çıkarılabilmesi için doğru sistemin 
kurulmasıdır.  Yani, insanın mutluluğunu ön 
plana çıkaran şirketler, insanın mutluluğunu 
sağlayabilen ülke ve kurumlar ayakta kalacak.  
İnsanın mutluluğunu sağladığınız noktada, 
insan üretir; Engellemeyin yeter.  Devletle-
rin, bugünkü en büyük rolü, insan potansi-
yelini açığa çıkaracak uygulama ve yasaların 
yapılmasıdır.  Çünkü, insanlar zaten üretiyor.  
İnsan, sosyal refah arayan bir varlıktır; Hepi-
miz ekmeğimizin, aşımızın ve ailemize ekmek 
götürmenin dedindeyiz ve bunu en iyi şekilde 
yapmak için uğraşıyoruz.  Dünyadaki bilişim 
ve inovasyon gelişmişlik endeksine baktığı-
mızda, söz konusu endekslerin yüksek oldu-
ğu ülkelerde, insan mutluluğunun ve refahı-
nın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Aslında, 
üreten, inovasyon yapan ülkelerde her şey 
daha da yükseğe çıkmaya başlıyor.  Kazanç ve 

sosyal refah artıyor, sosyal devlet algısı geniş-
liyor;  İnsanları rahatsız edebilecek fakirlikler 
de azalıyor.  Dijitalleşme sağlayamayan ülke 
ve şirketler, 2020 yılından sonra maalesef fa-
kirleşecek.Dijital dönüşümü gerçekleştirebi-
len ülkelerde hesap verilebilirlik artar.  Çünkü, 
her şey kayıt altındadır.  Elektronik imzanızı 
kullanmanız, ne zaman kullandığınız hep kayıt 
altındadır, geriye yönelik kararlar alamazsınız 
veya belgeleri yok edemezsiniz.  Her şey di-
jitalkayıt altındadır.  Bunların yanında, rapor-
lamalar çok daha hızlı yapılabilir.  Dolayısıyla, 
söz konusu dönüşüm, ülkelere, hesap verile-
bilir siyasal bir düzen yaratıyor. 
Gençliğin, inovasyon dediğimiz yaratıcılık gü-
cüne yönlendirilmesi gerekiyor.  Kıbrıs olarak 
‘İnternet Cumhuriyeti’ olabilir miyiz? Böyle 
bir algı yaratabilir miyiz? Şeklinde bir çalışma 
yapmıştık.  2009 yılında ‘Bilişim Adası’ fik-
ri üzerinde çalışmıştık.  O dönemdeki siyasi 
düzen de bu fikri biraz sahiplenmişti.  Ama 
daha ileriye gidilmedi ve aradan 10 yıl geçti.  
‘İnternet Cumhuriyeti’ kavramı için bizim acil 
olarak  ‘Dijital İşler Bakanlığı’ ve ‘Girişimcilik 
Bakanlığı’ kurmamız gerekiyor;  Benim fikrim 
bu.   Çünkü, artık ülkelerde  girişimcilik ve di-
jital işler azalmaya başladığı zaman ülkeler, 
fakirleşmeye başlıyor; Yani, biz daha da fakir-
leşebiliriz.  Alım gücümüzün daha da eriyece-
ğine inanıyorum.  Üretmediğimiz ve inovas-
yona dayalı bir ekonomi yaratmadığımız her 
gün daha da fakirleşeceğiz.  Fakirleşmemek 
için tek yapmamız gereken Endüstri 4’deki in-
san yaratıcılığı ve potansiyelini açığa çıkaran 
uygulamaların gerçekleştirmek.   
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İktisat Bank Genel Müdürü KKTC Bankalar Birliği 
Başkanı Olgun Önal, geçtiğimiz yılda başlayan dövizdeki 
dalgalanmaların durumunu değerlendirerek, iş insanlarının 
bu sürede izleyeceği yol hakkında önerilerde bulundu.

“Türkiye ekonomisinde 
yaşananlardan biz daha çok 
etkilendik”

Önal: “Ekonomik hayatın en önemli baro-
metresi döviz kurudur. Kur yükselirse işle-
rin kötüye gittiğine kanaat getirilir. Tüketim 
azaltılır ya da ertelenir, yatırım kararları 
bekletilir, kurdaki yükseliş şiddetine ve sü-
resine bağlı olarak reaksiyonlarımızın şid-
deti ve süresi de ayarlanır. 

Özellikle geçen yıl olmak üzere şiddetli bir 
kur artışı ile karşı karşıya kaldık. Türkiye 
ve Türkiye benzeri gelişmekte olan ülkeler 
yeni durumdan doğal olarak olumsuz etki-
lendiler. Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve 
yüksek kur dönemlerini unutmuşken tek-
rardan hep birlikte gördük. Türkiye ekono-
misinin yaşadıkları bizleri de doğrudan ve 
Türkiye’den daha şiddetli şekilde etkiledi”

Başkan Olgun Önal, Bankalar Birliği olarak 
ülkemizdeki finansal okur yazarlık seviye-
sinin yükseltilmesinin, önemli öncelikleri 
arasında olduğunu belirterek, bankacılık 
sektörünün 21 banka ile tam rekabet ko-
şullarının en iyi işlediği sektörlerden birisi 
olduğunu vurguladı. 

Önal: “Müşterilerimiz, diledikleri finansal 
hizmeti diledikleri bankadan temin etme 
özgürlüğüne sahipler. Finansal okur yazar-
lık işte bu noktada çok önemli. Ürünleri ve 
fiyatlarını karşılaştırabilmek, kendilerine en 
uygun çözümü bulabilmek için belirli sevi-
yelerde finansal okur yazarlık şart. Biz bi-
reyler, aile bütçelerimizi yönetiyoruz.

Ticari bir işletmeyi yöneten direktör ya da 
yöneticiler ise, kendi aile bütçeleri yanında 
çalıştıkları şirketlerin sağlıklı finansal karar-
lar almalarından sorumlu. Finansal okur ya-
zarlık seviyeleri yüksek, sağlıklı finansal ka-
rarlarla yönetilen ve büyüyen aileler veya 

şirketlerden oluşan bir Kuzey Kıbrıs’ın nasıl 
bir yer olacağını düşünün ! Bunu yaratmak 
için hep birlikte çalışmalıyız”

“Riskler her zaman var ve gelecekte 
de olmaya devam edecek”

İktisat Bank Genel Müdürü KKTC Bankalar 
Birliği Başkanı Olgun Önal, riskleri tamamen 
ortadan kaldırmak gibi bir hedefin gerçekçi 
olmadığını anlatarak, riskleri yönetebilecek 
seviyelerde tutmaya hem birey hem de bir 
işletmenin yöneticisi olarak herkesin ihtiyacı 
olduğunu söyledi.Önal, yönetilebilir seviye-
lerde risk almak için iş yapma yöntemlerinde 
bazı değişiklikler yapmanın faydalı olacağı-
nı düşündüğünü kaydetti;“Yüksek finansal 
kaldıraç kullanmanın hem maliyetli hem de 
bizleri daha kırılgan yaptığını unutmamalıyız. 
Bir birimlik öz kaynak karşılığında 5-10 birim-
lik borçlanma ile iş yapmaya çalışmak doğru 
bir finansman yöntemi değil. Borçlanma ve 
yabancı kaynak kullanımı ölçülü olmalı.Ola-
ğanüstü dönemler için mutlaka nakdi yedek 
akçe tutulmalı. İşlerin zor olduğu dönemler-
de hayat kurtarıcı olacaktır. Aylık ya da yıllık 
karlardan düzenli şekilde nakit biriktirilmesi 
yedek akçe iken, biriktiren para ile gayrimen-
kul satın alınması aynı etkiyi yaratmayacaktır. 
Yedek akçenin nakit varlık olarak tutulması 
en doğru yaklaşım.Bir işletmenin likidite yö-
netimini sağlıklı yapması çok önemlidir. Ba-
şarısız işletmelerin çok önemli bir kısmı faa-
liyet zararı nedeniyle değil likidite sıkıntıları 
nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda 
kalıyor. Bunun için sağlıklı borç yönetimi, ala-
cak yönetimi, stok yönetimi sistemlerinin iş-
letmelerimizde olması lazım.Faaliyet alanla-
rımızı çeşitlendirmek güzel bir şeydir. Ancak, 
uzmanlık alanlarımız dışındaki işlere girerken 
dikkat etmeliyiz.Fizibilite yapmak ve kararla-
rımızı verilere dayandırmak çok doğru. An-
cak, fizibilitelerin gerçekci ve muhafazakar 
durumları da yansıtacak şekilde oluşturulma-
sı çok önemlidir.
Maliyet hesabı yapmak ve ürünlerimizi doğru 
fiyatlandırmak çok önemli. Maliyetleri çıkar-
tırken finansman dahil tüm maliyetleri içer-
mesine dikkat etmek gerekli. Maliyet hesabı 
yapabilecek maliyet muhasebecilerinin, mali 
işler uzmanlarının kadrolarımızda mutlaka 
olması lazım. Özellikle zor ve dalgalı dönem-
lerde müşterilerimiz, alacaklı ve borçlu oldu-
ğumuz taraflar ile çalışanlarımızla ilişkilerimiz 
her zamankinden daha önemli hale gelir. Bu 
dönemlerde, her zamankinden daha çok ça-
lışmak şart, işe çok daha erken gelmek, daha 
geç çıkmak ve stresi yönetmek şart.Çok or-
taklı şekilde yürütülecek proje yada işlerde 
tarafların sorumluluklarını ve sonuçların pay-
laşımını baştan yazılı bir protokol ile belirle-
mek gerekli. Çoğu benzeri işte yazılı hiçbir 
şey olmadığını görüyoruz ve ortaklar arasın-

daki baştan anlaşılmayan konulardaki ufak 
ya da büyük anlaşmazlıklar projenin başarı-
sızlıkla sonuçlanmasına neden oluyor. İyi bir 
mali, finans, operasyon, pazarlama ve satış 
kadrosuna sahip olmak ve bu ekibi korumak 
da başarı için önemli. Birçok şirkette birçok 
fonksiyonun sadece direktörlerce yerine ge-
tirildiğini görüyoruz. Kalıcı olmak için doğru 
isimlerden oluşturulmuş bir insan kaynağı 
ve ekip mutlaka şart. Sık yönetici ve ekip de-
ğiştirmek, sağlıklı bir şirket bünyesine işaret 
etmiyor. Ekiplerin karar alma süreçlerine en-
tegre edilmesi, şirketin başarılı şekilde faali-
yet göstermesinde ve taşıdığı risklerin ekip 
ruhu ile yönetilmesinde önemli ölçüde etkili 
olacaktır”

“Ülkemizin kazandığı gelirler artırıl-
malı”

Soru:Ülkemizde ekonomik yapısal tedbirle-
rin doğru alındığını düşünüyor musunuz ? 

Önal:“Etkileri küçük kararlar üretildiğini gö-
rüyoruz ancak yapısal reformlar için zaman 
gerekiyor. Ülkemizde yapısal reformlar için 
kararlar alacak ve bunların hayata geçmesi-
ni sağlayacak kadar uzun süreli hükümetler 
kurulamıyor. 45 yılda 41 hükümet yüksek bir 
turnover. Sınırlı maliye ve para politikası araç-
larına sahip olduğumuz için zor dönemlerde 
yapılabilecekler de maalesef sınırlı kalıyor ya 
da yapılabilecekler için toplumsal muhalefet 
oluşuyor. Toplumsal muhalefete rağmen ka-
rar almaktan ise, çoğunlukla doğal olarak ka-
çınılıyor. Giderleri kısmak zor olduğuna göre 
yapılması gerekenin ülkemizin kazandığı ge-
lirleri artırmak olduğunu düşünüyorum. Ge-
lirleri artırabilirsek hepimiz zor dönemlerde 
daha az kırılgan oluruz. Bunun için, turizm, 
eğitim, organik tarım, organik hayvancılık ve 
ürünleri, hafif sanayi tesisleri, üniversitelerle 
birlikte teknolojik eko sistem yaratılması gibi 
stratejik alanlarda yatırımlar doğru projelerle 
devam etmeli”

“Ekonomik temellerimiz sağlam ol-
malı”

Soru:Türk Lirası’nın günden güne erimesi 
alternatif para birimlerinin ülkemizde kulla-
nılmasının fayda sağlayacağı yönünde açık-
lamalar yapıldı. Peki Euro’ya geçmek doğru 
olur mu? Ne kazanır ne kaybederiz ?

Önal:“TL’deki dalgalanma nedeniyle TL kulla-
nımı yerine daha stabil bir para birimi tartış-
malarını sıklıkla duyuyoruz. Ekonominiz güçlü 
olmadığı sürece tek başına kullandığınız para 
biriminin tüm ekonomik sorunlara çözüm 
olarak görülmesi doğru değil. EUR kullanımı-
na rağmen Güney Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, 

Olgun ÖNAL
 İktisat Bank Genel Müdürü 

KKTC Bankalar Birliği Başkanı
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İtalya, Portekiz gibi ülkelerdeki krizleri hep 
birlikte izledik ve izliyoruz. Önemli olan eko-
nomik temellerinizin sağlam olması, üretme-
niz, katma değer ve gelir yaratmanız, sağlıklı 
büyümeniz ve kalkınmanız. Dolar da kullan-
sanız, Euro’da kullansanız, TL’de kullansanız 
kullandığınız para sizi krizlerden korumaz”

“Yılbaşına oranla TL faizlerinde önem-
li ölçüde düşüş oldu”

Soru:Faizlerin çok yüksek olması iş inanla-
rını da vatandaşı da oldukça etkiledi. Kredi 
anlamında ikilem yaşıyoruz adeta. Faizler-
de düşüş ne zaman bekleniyor ? Bu konuda 
bankalar birliğinin ön görüşü nedir ?

Önal:“Faiz oranları da daha çok bir sonuçtur, 
sebep değildir. Riskler azaldıkça faizlerin gev-
şediğini, arttıkça ise, faizlerin yükseldiğini gö-
rüyoruz. Yılbaşına oranla TL faizlerde önemli 
ölçüde düşüşler oldu. Olağanüstü bir gelişme 
olmadığı sürece gevşemenin devam edeceği-
ni bekliyoruz”

“Bilgilerin  güvenliği için 
hassas davranılmalı “
Soru:Dijital bir çağda yaşıyoruz. 
Finansal riskler yaşanıyor mu ? 
Dijitalleşme hayatımızda hangi 
riskleri artırıp, neleri kolaylaştır-
dı? Bankacılıkta dijitalleşme bizi 
nereye taşıyacak ?

Önal:“Dijital çağa ayak uyduran teknoloji şir-
ketleri ve finansal girişimlerin (apple, Google 
vb.) özellikle ödeme sistemleri alanında ban-
kacılık sektörü üzerinde yarattığı etkiler his-
sedilmeye başlandı. Bankalar olarak bu ikiliye 
karşı dijital dönüşüm savaşı verirken sektör 
kaynaklı bilinmezlikleri, riskleri ve kamusal 
sorumlulukları tüm finans sektörü adına dü-
şünmek ve yönetmek zorundayız. İş birliğine 
gittiğimiz girişimciler, servis sağlayıcıları ve 
teknoloji firmalarını doğru seçmemiz, kuru-
lan ortak platformların riskini doğru analiz et-
memiz gerekiyor. Bu durumda bilgi güvenliği 
anlamında risk almamak, özellikle de kişisel 
hakların ve bilgilerin korunması konusunda 

çok hassas davranmak gerekiyor. Hem reka-
bette geri kalmamak hem de riskleri kontrol 
altında tutmak için süreçleri doğru analiz et-
mek gerekiyor. Doğru iş modeli ile stratejiler
belirlemek ve beraberinde uyum, güvenlik, 
itibar ve operasyonel riskleri yönetmek son 
olarak iç ve dış kontrolleri düzenli yaparak ek-
sikleri tamamlamak zorundayız.
Müşterilerin teknolojik çözümlere yönelme 
eğilimini ve kendisine değer sağlayan geliş-
miş ama basit kullanılabilen çözümler bek-
lentisini karşılamak dijitalleşen bankacılık 
kültürü ile mümkün olabilecek. Bankaların 
gelecek dönemde sistem ve ürünlerini daha 
kullanışlı, daha hızlı ve müşteri tarafında 
daha fazla fayda ve hizmet yaratacak şekilde 
yapılandırmaları gerekiyor”

Yüksek finansal kaldıraç kullanmanın hem mali-
yetli hem de bizleri daha kırılgan yaptığını unut-

mamalıyız. Bir birimlik öz kaynak karşılığında 
5-10 birimlik borçlanma ile iş yapmaya çalışmak 

doğru bir finansman yöntemi değil. 

‘‘ ‘‘
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ComTech Ticaret Ltd Direktörü Hilmi 
Kansu, dijitalleşmenin iş hayatındaki 
etkisini aktardı.

’’Dünyada demokratik ve açık 
ticari iklim yaratıldı’’

Hilmi Kansu: ‘’İşlet-
meler dijitalleşip, 
dijital ekonomiye 
yöneldikleri oranda 
rekabet etme şans-
ları artacak, aksi du-
rum ise ya yok olma-
ları ya da rakipleri 
karşısında verimsiz 
bir uğraş yapıyor ol-
maları anlamına ge-
lecektir’’ 

Kansu, Ekonomi Ga-
zetesi’nin sorularını 
yanıtladı...

Soru:Kaç yıldır bu sek-
törde faaliyet gösteri-
yor sunuz?

Kansu:29 yıldır Bilişim ve Haberleşme sektöründe faaliyet göster-
mekteyiz.

‘‘Alt yapı sağlıklı ve güvenilir şekilde oluşturulmalı’’

4.0 ışığında işletmelerde dijitalleşme yönünde nasıl bir çalışma yü-
rütüyor sunuz?

Kansu:Genişband erişim altyapısı sağlıklı olmayan ülkelerde dijital-
leşmenin yayılması ve yaşam biçimi olması imkansızdır. Firmamız her 
işyerine / her eve sağlanmak üzere, AB üyesi ülkeler ve diğer ülkeler-
deki kullanılan standart Genişband altyapının KKTC’de oluşması için 
son 6 yıldır uğraş göstermektedir. Fakat ilgili yasaların ve tüzüklerin 
bu yatırıma imkan vermiş olmasına karşın, pratikte gerek bürokratik 
engeller gerekse sık değişen hükümetlerin oluşturduğu ortam, bu 
altyapı yatırımının bugüne dek yapılabilmesi için gereken, olumlu 

yöndeki ortam değişikliğini maalesef sağlayamamıştır.Bu altyapı sağ-
lıklı ve güvenilir bir şekilde oluşur ise, yürütmekte olduğumuz Nesne-
lerin Interneti (IoT) alanındaki uygulamalarımızı tüm işletmelere ve 
topluma yaymayı planlıyoruz.

Soru:Kablosuz ağlar, bilgisayar programları, danışmanlık gibi ver-
diğiniz hizmet alanlarında yürütülen çalışmalarınızda nasıl bir de-
ğişim oldu

Kansu:Genel anlamda AB ülkeleri ve diğer ülkeler dahil dijitalleşme 
her türlü iş alanını doğrudan etkilemiş ve iş dünyasında daha demok-
ratik ve açık bir ticari iklim yaratılmıştır.

‘‘Dijital ekonomi güçlendirmeli’’

Soru:Dijitalleşme ekonomimizi nasıl etkileyecektir? 

Kansu:Dijitalleşme sonucunda tek başına “Ekonomi”den bahsede-
meyiz. Artık Ekonomi evrilerek “Dijital Ekonomi” oluşmakta ve her 
geçen gün geleneksel Ekonominin yerini almaktadır. İşletmeler dijital-
leşip, “Dijital Ekonomi” ye yöneldikleri oranda rekabet etme şansları 
artacaktır. Aksi durum ise ya yok olmaları ya da rakipleri karşısında 
verimsiz bir uğraş yapıyor olmaları anlamına gelecektir.

Soru:Dış pazarda erişim artacak mı? Şirketlerin bu konuda kazancı 
ne olacak?  4.0 hangi alanlarda fark yataracak?

Kansu:Gerek Dış Pazarlara gerekse İç Pazarlara erişimin artması bü-
yük oranda rekabet gücünün artması ile ilgilidir. Şirketler bu nokta-
da dijitalleştikleri oranda rekabet güçlerinin artması ve Dış Pazarlara 
erişim olasılıklarının artması da mümkündür.Burada en önemli adım; 
KKTC ile TC’nin hemen şimdi “Dijital Tek Pazar”  standart ve koşulları-
nı yerine getiren bir anlaşmaya girmeleri, ticari ortamın paydaşlarına 
gelecek için güzel bir kazanım sağlayabilir.Ancak dijitalleşme haliha-
zırda, tarımdan inşaata, eğitimden sağlığa her noktada fark yaratma-
ya tüm dünyada başlamış olup, gerisinde kalmamak elzemdir.

Hilmi KANSU
 ComTech Ticaret Ltd Direktörü

Reklamlarınız için 
Mesarya Ajans İletişim

Adres:1.Sok.No:41, Taşkınköy

Tel: 0 392 225 65 95  - 0548 855 00 41

E-mail: mesarya.ajans@gmail.com
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 Dr. Prof. SERKAN ABBASOĞLU
 UKÜ Rektör Yardımcısı Sürdürülebilir 

Enerji Araştırma Merkezi Müdürü

Yenilenebilir enerji konusunda, ülkemizin 
için en uygun olan enerji kaynağının, gü-
neş enerjisi olduğunu söyleyen Abbasoğlu, 
ülkede, bulutsuz olan günlerin çok fazla ol-
ması sebebiyle güneş enerjisinden fayda-
lanmanın en mantıklı seçim olduğunu ifade 
etti.

Ülkemizdeki yenilenebilir enerji tesisleri-
nin yüzde 99’unun, güneş enerjisi üzerine 
kurulduğunu anımsatan Serkan Abbasoğlu, 
söz konusu tesisler kurulurken, uzmanlar-
dan görüş alınması gerektiğinin önemine 
değindi.

Yenilenebilir enerji konusunda, izinlendi-
rilmiş kapasitenin 70 megawatt olduğunu 
söyleyen Abbasoğlu, söz konusu oranın 
yaklaşık 20 megawattının, hali hazırda ku-
rulmuş olduğunu belirterek yaz mevsimine 
kadar yüzde 40 oranına çıkılabileceğini ön-
gördüğünü kaydetti.

Ulaşılan noktada, atılması gereken ilk adı-
mın şebeke analizleri yapmak olduğunu 
söyleyen Abbasoğlu, bu anlamda, ülkemiz-
de bulunan şebeke uzmanlarından destek 
alınması gerektiğini vurguladı. 

“Güneş enerjisini, şu anda en yaygın olan 
fotovoltaik sistemle değerlendirebiliriz.  Bu 
anlamdaki talepler de çok yoğundur.  Çünkü 
bir bilinç oluşmuş durumdadır.  Güneş ener-
jisini, 1960 yılından beridir su ısıtma amaçlı 
kullanıyoruz.  Bu durum, bizim için yeni bir 
şey değil.”

Soru:  Kendinizi tanıtır mısınız?

Abbasoğlu:1976 Lefkoşa doğumluyum.  İlk 
ve Orta öğretimi burada tamamladıktan son-

ra  İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mü-
hendisliği Bölümü’nü bitirdim.  Yüksek lisan-
sımı da yine aynı okulda yaptım ve yaklaşık 
iki yıl orada çalıştım.  1999 yılında ise adaya 
geri döndüm.  Doktoramı Doğu Akdeniz Üni-
versitesi’nde tamamladım.  Doktora sürecin-
de yaklaşık bir yıl gibi bir süre Almanya’da 
misafir araştırmacı olarak bulundum.  2006 
yılında ise doktoramı tamamladım.  Bu süre 
içerisinde, 2004 yılında Amerikan Enerji 
Ajansı’nın, burada yürütülen bir projesi çer-
çevesinde Enerji Etütçüsü Sertifikası’nı aldım.  
Ve sertifikalı Enerji Verimliliği Uzmanı olarak 
görev yapma hakkını kazanmış oldum.  Bu 
bağlamda, aynı kurumun desteklediği proje 
çerçevesinde bir uygulama gerçekleştirdik.  
Yaklaşık 20 adet tesisimizin, enerji verimlili-
ği analizini yaparak, bu konuda alınabilecek 
önlemler üzerine çalışmalar yaptık.  2004 yı-
lından itibaren enerji konusunda aktifolarak 
çalışmaya başladım.  Söz konusu proje, 2007 
yılına kadar sürdü.  Enerji üretimi, Makine 
Mühendisliği’nin de bir parçası. Dolayısıyla, 
enerji konusuyla her zaman ilgileniyordum.  
2007 yılında doktoramı tamamladıktan sonra 
üniversiteden ayrıldım ve Uluslararası Kıbrıs 
Üniversitesi’ne geldim.  Bir yıllık askerlik ara-
sından sonra 2008 yılında,okulda  aktif olarak 
görev almaya başladım.  

“Sistemi tanıdık”

2009 yılında Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölümü’nü kurduk ve bölümün ilk başkanlık 
görevini ben yürüttüm. Bölüm, eğitim haya-
tına bir öğreni ile başlamıştı.  İki öğrenci ka-
yıt yaptırmış, ancak biri devam etmemişti.  
Eğitim hayatına bu şekilde başlamış oldum.  
2011 yılında bölümün master ve doktora 
programlarını açtık ve öğrenci sayılarımız da 
düzenli şekilde artmaya başladı.  Yine aynı 
yılda Sürdürülebilir Enerji Merkezi adı altında 
bir enerji merkezi kurduk ve araştırmalarımı-
zın uygulama kısmını, söz konusu merkezde 
yürütmeye başladık.  Bu arada, 2010 yılın-
da küçük bir tesis kurarak, sabit ve hareketli 
olmak üzere güneş takip eden iki panelden 
oluşan güneş enerjisi üretme konusundaki ilk 
yatırımımızı yaptık.  Tesis, sistemi öğrenmek 
adına atılan ilk adımdı.  Bu konu, adamızda 
neredeyse hiç bilinmiyordu.  Sadece, Avrupa 
Birliği’nin desteklediği ve proje yürütmesi-
ni Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 
üstlendiği güneş enerjisi santrali yatırımının 
projelendirme aşaması devam etmekteydi.  
Biz de kendi içimizde bu çalışmalara başla-
dık.  Bu çalışma, yaklaşık iki buçuk üç yıl de-
vam etti. Çalışmalar kapsamında veriler aldık, 
performans analizleri yaptık ve iki yüksek li-
sans öğrencimizi mezun ettik.  Dolayısıyla, biz 
de sistemi tanıdık.  Ben debu sayede enerji 
verimliliği alanından, enerji üretimi alanına 
geçmiş oldum. Öten yandan, 2008 yılından 

itibaren yaklaşık iki buçuk, üç yıl de Ekonomi 
ve Enerji Bakanlığı adı altında kurulan Enerji 
Verimliliği Ajansı’nda görev aldım.  Burada, 
Enerji Verimliliği Yasası hazırladık.  Fakat, 
yasa hayata geçmedi.  Ancak, biz kendi içi-
mizde bu alandaki akademik çalışmalarımızı 
sürdürmeye devam ettik.  Hatta son günlerde 
de bu anlamda ciddi bir proje yürütüyoruz.
“Projeyi, eğitim amaçlı olarak da kullandık”
2013 yılında, fotovoltaik ile ilgili bir kurulum 
yapma kararı aldık.  Mütevelli Heyeti, özellik-
le Mete Boyacı bu konuda ciddi anlamda bize 
destek oldu.  Böylelikle, adanın en büyük te-
sisini kurmuş olduk.  Bizden önce kurulan tek 
tesis ise KIB-TEK’in, Avrupa Birliği desteğiyle 
kurduğu tesisti.  Biz, ondan da büyük bir tesis 
kurduk.  Çok özel bir tesis kurduk.  Çünkü, te-
sisimiz tek bir noktaya değil, kampüs içerisin-
deki otoparklara, çatılara ve belli bir miktar 
araziye kuruldu.  Bu bizim için çok önemliydi.  
Çünkü, bu proje ülkemiz için de güzel bir ör-
nek oluşturuyor. Bu alanda, dünya sıralama-
larında ilk beş içerisinde yer alan iki dergide 
yayın yaptık.  Tesisin kurulum aşamalarını, bir 
rehber haline getirerek 2016 yılında yayınla-
dık.  Çalışma çok değerli ve hala ilgi gören bir 
çalışma özelliğini taşımaktadır.  Söz konusu 
yayının akabinde ise simülasyonlar, hesapla-
malar ve gerçek verileri karşılaştırdığımız bir 
çalışma yaparak, bu çalışmayı da yayınladık.   
Dolayısıyla, projemiz, üniversitenin hem araş-
tırma işine hem de kamuoyuna örnek olma 
görevine hizmet etti.  Ayrıca, projeyi eğitim 
amaçlı da kullandık.  Çünkü iki doktora, iki de 
yüksek lisans öğrencimiz, bahse konu olan 
proje çerçevesinde çalışarak eğitimlerini ta-
mamladı.  Buna bağlı olarak, biz de sistemi 
öğrenmiş olduk.  
Tesisimiz, 2015 yılından beri sağlıklı bir şe-
kilde çalışmaya devam etmektedir. Bu çalış-
maların dışında, birçok tesisin danışmanlık 
görevini üstlendim ve bu danışmanlıkların 
pek çoğunu da gönüllülük esasına dayalı ola-
rak yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. 
Günümüzde de yine birçok çalışmaya birlik-
te devam ediyoruz ve  çalışmalarımıza, bir-
kaç enerji kaynağı daha ekledik.Dolayısıyla, 
2018’e kadar olan çalışmalarımız, güneş ağır-
lıklı idi.  Güneşle ilgili, kendi yapabileceğimiz 
çalışmalarımızı neredeyse tamamladık.  Ça-
lışmalarımızı daha ileriye götürmek için çok 
ciddi, farklı yatırımların yapılarak, farklı bir 
vizyon izleyerek, malzeme üretme kısmına 
geçmemiz gerekiyor.  Fakat, bu konu, bizim 
güncel hedeflerimiz arasında değil.
2017 yılında profesörlüğümü enerji üzerine 
aldım.  Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik dö-
nemlerimde yine bu alanlarda çalıştım.  İdari 
hayatım, Enerji Mühendisliği Bölüm Başkan-
lığı ile başladı.  Bu görevi beş yıl yürüttüm.  
Ardından Rektörlük Koordinatörü olarak ça-
lışmaya başladım.  Son dört yıldır ise Rektör 
Yardımcısı olarak görev yapmaktayım.  Bunla-

Uluslararası Kıbrıs Ünivesitesi (UKÜ) Rektör Yardımcısı 
ve Sürdürülebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. 
Dr. Serkan Abbasoğlu, yenilenebilir enerji konusunda, 
ülkemizde yaşanan gelişmeleri ve gelinen noktayı anlattı

Abbasoğlu:  Şebeke
analizleri, ivedilikle 
yapılmalıdır
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rın yanı sıra 2011 yılından beri Sürdürülebilir 
Enerji Merkezi yöneticisiyim.  Aynı zamanda 
Mühendisler Birliği’nde de aktif olarak gö-
rev yapmaktayım.  Yönetim Kurulu üyesiyim.  
Anlatmış olduğum işlerin birçoğunu ben tek 
başıma yapmadım.  Bunlar, ekip işleridir.  Bu-
rada bir ekip oluşturmaya çalıştık ve artık bir 
ekibimiz var.

“Ülkemiz için en uygun enerji kaynağı,  
güneştir”

Soru: KKTC için en uygun Yenilenebilir Enerji 
Kaynağı (YEK) sistemi nedir? 

Abbasoğlu:Rüzgar, sürdürülebilir bir enerji 
kaynağıdır.  Gece de gündüz de her zaman 
rüzgar var.  Ancak, güneş öyle değil.  Güneş-
ten, sadece gün içinde faydalanabiliyoruz.  
Fakat, rüzgarın bir sürekliliği yok.  Bölgemiz-
deki rüzgar ölçümlerine baktığımız zaman ise 
rüzgar hızlarının yatırım yapmaya çok elveriş-
li olmadığını görüyoruz.  Adamızın, özellikle 
Kuzey Kıbrıs’ın bir rüzgar haritası yok.  Biz, 
bu konuda da çok çalıştık.  Bakanlık nezdinde 
de çalışarak belirli bir noktaya geldik.  Fakat, 
geri adım atıldı.  Çünkü çok ciddi bir bütçe 
gerekiyordu.  Dolayısıyla, adamızdaki rüzgarın 
sürekliliğinin olmaması ve mevcut rüzgar hız-
larının da yetersiz olması, bu konuda yatırım 
yapmak için elverişli değil.  İstisnai noktalar 
yok değil ancak orada da lojistik sorunları var.  
Yani, rüzgar konusu, ileriki zamanlarda ada 
genelinde çalışılabilecek bir konudur.  Ancak 
şu an için çok mantıklı bir yatırım gibi görün-
müyor.  Bunun yanında, offshore diye tabir et-
tiğimiz, deniz içerisine kurulan rüzgar tirbün-
leri seçeneği de var.  Özelikle, Sadrazamköy 
ve civarı bu yatırım için uygun olabilir ve bu 
yöntem denenebilir.  Fakat bu seçeneğin de 
yatırım maliyeti oldukça yüksektir.  
Her iki alternatifi değerlendirdiğimiz zaman, 
bizim için en uygun olan seçeneğin güneş 
olduğunu görüyoruz.  Güneş enerjisi, bizim 
için çok yüksek potansiyelli bir enerji kayna-
ğıdır.  Güneşimiz çok kıymetlidir.  Avrupa’nın 
en yoğun güneş enerjisine sahibiz.  Işığımız, 
çok yüksek ve bulutsuz günlerimizin sayısı, 
çok fazladır.  300’e yakın güneşli günümüz var.  
Dolayısıyla, günde ortalama sekiz buçuk do-
kuz saate yakın güneş ışığı alan bir ülkede, gü-
neş enerjisini kullanmak, en mantıklı opsiyon-
dur.  Güneş enerjisini, şu anda en yaygın olan 
fotovoltaik sistemle değerlendirebiliriz.  Bu 
anlamdaki talepler de çok yoğundur.  Çünkü 
bir bilinç oluşmuş durumdadır.  Güneş ener-
jisini, 1960 yılından beridir su ısıtma amaçlı 
kullanıyoruz. Yani, bu durum bizim için yeni 
bir şey değil.  O tarihlerden beridir, güneş ısı-
sından faydalanıyoruz.  Elektrik üretmek için 
ise ışığından faydalanıyoruz.  Fotovoltaik sis-
temlerin piyasadaki yer ve maliyetlerine  bak-
tığımız zaman güneş enerjisi üretmek için en 
uygun sistem olduğunu söyleyebilirim.

“Yenilenebilir enerji alanında, statik 
kontrol yapılmıyor”

Soru:Yenilenebilir enerji sistemi kuracak 
olanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Nelere dik-
kat edilmeli?

Abbasoğlu:Yenilenebilir enerji için altı kaynak 
vardır.  Bunlar, rüzgar, su (hidrolik veya deniz), 
güneş, jeotermal ve biogazdır.  Ülkemizde, 
kurulmuş olan yenilenebilir enerji tesislerin 
yüzde 99’u güneş üzerinedir.  
Bu sistemi kuracak olan kişilerin, öncelikle bu 
işin temel bilgilerini okumuş olmaları, önem-
lidir. Bu bilgilere ulaşmak çok kolaydır.  Söz 
konusu sistem konut için kurulacaksa, dikkat 
edilmesi gereken konular, panelin açısı, yönü 
ve panellerinüzerine herhangi bir şekilde göl-
ge düşmemesidir.  Bu unsurlar, sistem hizmeti 
alacak olan kişinin gözle kontrol edebileceği 
basit şeylerdir.  Bu anlamda, konut için ku-
rulacak güneş sistemleriyle ilgili büyük sıkın-

tılar yaşanacağı düşüncesinde değilim.  Bu 
işi yapan ve ön planda olan 20’nin üzerinde 
firmamız vardır.  Söz konusu işi yoğun şekilde 
yapan firmaların, teknik bilgisi de oluşmuş du-
rumdadır.  Dolayısıyla, bu firmalardan destek 
alınabilir.  Dikkat edilmesi gereken konular, 
güneş paneli sistemlerinin olmazsa olmazı-
dır.  Panelin yönü, güneyden farklı bir yerde 
ise enerji üretimi düşecektir. Buna ek olarak, 
kullanılan açının, 30 derece olması gerekmek-
tedir.  Bu unsurlarda herhangi bir noksanlık 
ve/veya sapma olursa, kurulan sistem küçük 
olsa dahi ciddi ölçüde enerji kaybı yaşanacak-
tır. Bu bağlamda, gölge ve temizlik konusu da 
önemlidir.  Konutlar için kurulan sistemlerde, 
kullanılan panel sayısı az olduğu için temizlik 
konusu çok büyük bir sorun değildir. Fakat 
gölge konusu çok önemlidir.  Çünkü, bir pane-
lin üzerine devamlı surette gölge düşüyorsa, 
bu durum panelin yanmasına bile neden ola-
bilir.  Bu anlamda,panelin üzerine mümkünse 
hiç gölge düşmemesi gerekiyor.  Çünkü, pa-
nele gölge düştüğü zaman bu durum panelin 
verimli çalışmamasına neden olur.  Söz konu-
su sistemlerde, güvenlik konusu da önemli 
bir yere sahiptir.  Bu işler, konstrüksüyonlarla 
yapılıyor.  Ancak, kullanılan profil kırılırsa, ko-
parsa veya oradaki kaynak yetersiz olursa, bü-
yük sıkıntı yaşanır.  Dolayısıyla, işin, uzmanları 
tarafından yapılması gerekiyor. Ülkemizde, bu 
konuda denetim yapılmamaktadır.  O tür me-
kanizmalarımız, ne yazık ki henüz oluşmadı.  
KIB-TEK  gelip kontrol yapıyor ancak bu sade-
ce elektrik kontrolüdür.  Yani, statik kontrol 
yapılmıyor.  Bu, önemli ve hassasiyet gösteril-
mesi gereken bir konudur.
Gelişen teknolojilerle birlikte panellerin dev-
rede kalması sağlanabiliyor.  Ancak, yüzde 
10’luk bir gölge düşümü, yüzde 30 oranında 
performans kaybına sebebiyet verir.  Adamız-
daki uygulamaları incelediğimizde ise bu üç 
konuda ciddi sıkıntılar yaşandığını görmekte-
yiz.

“Büyük tesislerin temizliği, çok önem-
li”

Konut dışı büyük kurulumlarda ise konutlarda 
gözetilmesi gereken unsurların yanında ta-
sarım konusu ön plana çıkmaktadır.  Tasarım 

konusu çok önemlidir.  Çünkü, tasarı-
mın yanlış yapılması, büyük kayıplara 
sebebiyet verecektir.  Bu yüzden, mümkünse 
bir danışmandan hizmet alınması gerekmek-
tedir.  Yine aynı şekilde, proje konusunda da 
bir uzmandan destek alınmalıdır.  Büyük ku-
rulumlarda, çok fazla detay, çok sayıda panel 
ve inverter diye tabir ettiğimiz elektriği kulla-
nılabilir formata dönüştüren ciddi bir ünite 
var.  Bu bağlamda, ünitelerin doğru şekilde 
seçilmesi ve panellerin kaç tanesinden bir sıra 
oluşturulacağına doğru şekilde karar verilme-
si lazım vs. Yani,  bu tür kurulumlarda ciddi 
projelendirmelerin yapılması şarttır.  Ayrıca, 
büyük kurulumların temizlik konusu da çok 

önemlidir. Bizim yaptığımız çalışmalara göre, 
özellikle yaz dönemlerinde tozdan kaynak-
lanan enerji kaybı yüzde beş civarındadır ve 
bu çok ciddi bir rakamdır.  Büyük tesis kurulu-
mu, önemli ve ciddi bir konudur.  Bu noktada, 
üniversite olarak da şahsen ben de her türlü 
yardım ve desteğe açığız.  Uzmanlardan des-
tek alınmazsa, tesis kurulduktan sonra geriye 
doğru adım atmak çok zor olacaktır.  Çünkü, 
söz konusu tesisler, çok büyük yatırım gerekti-
ren kurulumlardır.
Bizim bu konuda yapmış olduğumuz çalışma-
lar ve yayınlar mavcuttur.  Bu yayınlar, tablo-
laştırılarak, basit hale getirilmiştir.  İstenmesi 
ve bize ulaşılması durumunda, tablolar bizim 
tarafımızdan sağlanabilir.  

“Avrupa Birliği’nin hedefine ulaşmış 
durumdayız”

Soru:  Ülkemizdeki kapasitenin/kotanın ne 
kadarı doldu?

Abbasoğlu:Ülkemizdeki toplam elektrik yatı-
rımımız şu an için 405 megawatttır.  Bunlar, 
Teknecik ve Kalecik’te bulunan tribünleri-
mizdir.  Biz, kuruldayken, adalarda yüzde 20 
gibi bir kota hedeflemiştik.  Yani, 2017 yılının 
başında 70 megawattlık yenilenebilir enerji 
kapasitesinin, bizim için uygun olduğunu var-
saymış ve bunu hedef olarak belirlemiştik.  Bu 
konuda KIB-TEK ile de hemfikirdik.  Şu anda 
izinlendirilmiş kapasitemiz ise yaklaşık olarak 
70 megawatttır.  Bunun da 20 küsu megawattı 
kurulmuş durumdadır.  Bu rakamın, yaz or-
tasına kadar 40’a çıkacağını düşünüyorum.  
Dolayısıyla, ciddi anlamda bir kurulum yapıl-
dığını söyleyebilirim.  En son kurulan ev sayısı 
1750 idi.  Yıl sonuna kadar 2500’e yaklaşaca-
ğımızı tahmin ediyorum.  Çünkü, bu konuda, 
ciddi bir talep ve ilgi var.  Bunun, ihtiyaç oldu-
ğu ve yapılabileceği konusunda bir farkındalık 
oluştu.  Ancak, yanlış uygulamalar konusunda 
henüz bir bilinç oluşmadı.  Bu konuda, biz bir 
telefon kadar uzağız.  Bize ulaşarak, bilgi al-
mak isteyen olursa, seve seve yardımcı olaca-
ğız.  Bunu, özellikle konutlar için söylüyorum.  
Çünkü, büyük kurulumlar, daha ayrıntılı ve 
çok uzun süreli işlerdir.  Konut bazlı çok yoğun 
tesisimiz var. 

  Güneş enerjisini, şu anda en yaygın olan fotovoltaik sistemle değerlendirebiliriz.  Bu anlam-
daki talepler de çok yoğundur.  Çünkü bir bilinç oluşmuş durumdadır.  Güneş enerjisini, 1960 
yılından beridir su ısıtma amaçlı kullanıyoruz.  Bu durum, bizim için yeni bir şey değil.
‘‘

‘‘
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“KIB-TEK, süreci destekliyor” 

Biz, koyduğumuz yüzde 20’lik hedefe ulaşabi-
liyoruz.  Gelinen noktada ivedilikle yapılması 
gereken en önemli şey şebeke analizidir.  Ku-
zey Kıbrıs’ın elektrik şebekesinin durumunun 
ne olduğunu incelememiz ve söz konusu ka-
pasiteyi, tam olarak netleştirmemiz gerek-
mektedir.  Bugüne kadar varsayımlarla hare-
ket ettik.  Bu varsayımın, biimsel bir gerçekliği 
vardı; Söz konusu kotayı, adalarda yapılan 
uygulamaları baz alarak belirlemiştik.  Ancak, 
ben bir şebeke uzmanı değilim.  Ülkemizde, 
benim tanıdığım iki şebeke uzmanı akademis-
yen vardır.  Şebeke analizinin, bu insanlardan 
destek alınarak, acil şekilde yapılması gereki-
yor.  Hangi noktalara ne kadar kapasite bağ-
lanabileceğinin araştırılması elzemdir ve KIB-
TEK, bu konuda çok hassastır.  Önceleri karşı 
çıkılsa da  KIB-TEK, günümüzde güneş enerjisi 
sürecine destek vermektedir.
Önümüzde 70 megawattlık bir rakam varsa, 
bunun 45-50’si şebekeye yansımaktadır.  Bu 
veriler, KIB-TEK’in ölçümleri sonucunda orta-
ya çıkan rakamlardır.  Dolayısıyla realize olma-
mış bir potansiyelimiz var. Mevcut şebekeye, 

düzgün bir şekilde analiz yapılırsa, 70 me-
gawattlık rakam, 100 megawatta çıkarılabilir.  
Ancak, şu anda bir risk var ve bu riski daha 
da büyütmemek gerekiyor.  Yani, aslında biz 
hedefimize ulaştık gibi görünüyor.  Dünyaya 
baktığımızda, Avrupa Birliği’nin, yenilenebilir 
enerji konusunda, 2020 yılı için yüzde 20 ora-
nında bir hedef koyduğunu görüyoruz.  Yani, 
biz Avrupa Birliği’nin hedefine de ulaşmış du-
rumdayız.  Bu, büyük bir başarıdır.  

“Ülkemizin enerji ihtiyacı, her yıl ar-
tıyor”

Soru:Bu işlerin önü bir süre sonra kapana-
cak mı?

Abbasoğlu:Öncelikle, ülkemizin bir enerji 
politikası olması gerekiyor.  Enerji politika-
sında da şöyle bir öncelik sırası olmalıdır:  
Hedefimizin ne olduğuna karar vermeliyiz.  
Yani, Avrupa Birliği, yenilenebilir enerji kay-
naklarından yüzde 20 enerji üreteceğini söy-
ledi.  Bu, AB’nin aynı zamanda 2020 yılında 
yüzde 20 oranında enerji tasarufu yapacağı 
anlamına gelir.  1990 yılında yüzde 90 ener-

ji harcanıyorsa artık yüzde 20 oranında daha 
az elektrik harcanacaktır.  Enerji verimliliğin-
deki hedef, konfor şartı değiştirilmeden, aynı 
aydınlık miktarının daha az enerjiyle sağlan-
masıdır.  Enerji verimliliğindeki amaç, aynı 
konforu, daha az enerjiyle sağlamaktır.  AB, 
bu hedefi koydu ve hedefine ulaştı.  Bizim de 
bu hedefi gerçekleştirmemiz gerekiyor.  Ülke-
mizde enerji verimliliği sağlandığı zaman üç-
dört yıl boyunca enerji yatırımı yapmaktan 
kurtulacağız.  Çünkü, söz konusu yatırımın 
maliyeti, en az 50 milyon dolardır.  Ülkemizin 
enerji ihtiyacı, her yıl ortalama yüzde beş ora-
nında artıyor.  Dolayısıyla bir talep artışından 
bahsetmek mümkün.  Bu talep artşını, enerji 
verimliliği yaparak azaltabiliriz.  Artış, engel-
lenemez ancak,  yavaşlatılabilir.  Bu durum da 
devletin direkt olarak santral yatırımı yapması 
yerine okaynağı başka bir yerde kullanması-
na yarayabilir.  Bu kaynağın bir kısmı, enerji 
verimliliği teşviği için kullanılırsa, hem enerji 
verimli binalarımız olur ve/veya insaları buna 
teşvik ederiz, hem de bir sonraki yatırımı çok 
rahat şekilde doğru olarak planlayabiliriz.
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