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Ülkemizin öndegelen eğitim kurumlarından Girne Amerikan 
Üniversitesi (GAÜ) tarafından organize edilen ve Avrupa İş 
Kulübü (EBCA) ile Türkiye Uluslararası Diplomatlar Birliği 
(DMW) tarafından aktif biçimde desteklenen “BARIŞA 
GİDEN YOLDA KIBRIS ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM 
ZİRVESİ”, bizim hükümetimizin de manevi himayesine 
sahiptir. Gerek kapsamı, gerek katılımcıları, gerekse amacı 
açısından büyük adım sayılması icap eden bu zirve toplantısı, 
Kuzey Kıbrıs’a yeni yatırım olanakları sunma ve küresel 
dünyayla bütünleşme umudu veriyor.

Bilindiği gibi, ortak ekonomik girişimler hem adamızda hem 
de dünyamızda halklar arasında işbirliğini ve dolayısıyla 
barışçı ilişkileri teşvik eden temel unsurlardan biridir. Aynı 
zamanda bu ortak ekonomik ve ticari zemin, barışçı ilişkilerin 
sürekliliğini, istikrarını, derinliğini ve genişliğini de gerekli 
kılıyor. Bir anlamda güven altına alıyor. Dünyamızın çeşitli 
köşesindeki insanlar bu şekilde birbirine yakınlaşırken, 
bizim küçük adamızdaki iki toplumun da karşılıklı yarara 
ve güvene dayalı bir anlayış birliğine varabilmesi, büyük 
oranda ortak girişimlerden geçiyor. Kıbrıs’ın coğrafyası ve 
uluslararası bağlantılarıyla da paralel giden ticari konumu, 
öte yandan doğal zenginlikleri, bizlere farklı ekonomik ve 
sosyal bakış açılarıyla yeni işbirliği ağları yaratma olanağı 
sunuyor. İki toplumun önündeki bu olanaklar, uluslararası 
yatırımcıların ve bölgesel aktörlerin de devreye girmesiyle 
çok daha sağlıklı bir çerçeve oluşturabilir. Bugüne kadarki 
en geniş siyasal konsensüsü yansıtan hükümetimiz, kuruluş 
bildirgesinde bir “REFORM HÜKÜMETİ” olduğunu özellikle 
vurgulamıştır. Bundan amaç, hem yukarıda vurguladığım 
ekonomik ve sosyal yenilenme ve düzenlemeleri, hem de 
dünyaya uyumlu bir barış ve işbirliğini öngörmüş olmamızdır.

Dolayısıyla, düzenlenen zirve toplantısı hükümetimizin 
çalışmalarıyla paraleldir. Bu duygu ve düşüncelerle toplantıyı 
düzenleyen ve katılanlara başarılı çalışmalar diliyor, Kuzey 
Kıbrıs halkı adına herkesi selamlıyorum.

On the Path to peace Cyprus International Cooperation and 
Investment Summit, supported by the Europe Club of ISAD 
(EBCA) and Turkey International Diplomats Association (DMW), 
organised by Girne American University (GAU) one of the leading 
educational institutions of our country,is under the spiritual 
protection of our government. This summit meeting is giving 
a hope about integrating with the global world and about 
providing new investment oppurtunities in Northern Cyprus 
with its scope, participants and its purpose.

As its known, mutual economic attempts are one of the main 
facts both for our island and the collaboration of societies in 
our world and on account of encouraging peaceful relations. At 
the same time this kind of mutual economic and commercial 
base is requiring the continuity of peaceful relations, stability, 
depth and width. In a sense it is securing. When the people all 
over the world are closing up to each other like this, we need the 
joint venture in order to reach to mutual benefit and trust of the 
two communities in our small island. The geography of Cyprus 
and the commercial position that is parallel to the international 
links, natural riches, are giving us the chance to create new 
colloboration networks with the different economic and social 
visions. The oppurtunities in front of the both communities, 
can create a better environment by the time the international 
investors and regional actors interfere. Our government which 
has been reflected the largest consensus so far, emphasized that 
it is a “Reform Government” in the establishment declaration. 
The purpose of this, both the economic and social renewings 
and corrections as I mentioned above, and our foreseeing the 
peace and cooperation which is compatible to the world.

Due to this, the summit meeting is parallel to the works of our 
government. With these feelings and thoughts I am wishing 
success to the participants and organisers of the meeting, 
and also I am greeting you on behalf of the Northern Cyprus 
community.

Ömer KALYONCU
KKTC Başbakanı / Prime Minister of TRNC

Ferhat BOZÇELİK
Uluslararası Diplomatlar Birliği DMW Türkiye Başkanı

Chairman of DMW Turkey
Doğu Akdeniz Enerji Havzası içindeki Kıbrıs’ta yeni bir 
“Döneme” giriliyor. Siyasi çözüme yönelik müzakerelerin 
yeniden başladığı, barışa ise bir adım daha yaklaşıldığı böyle 
bir iklimde, Kıbrıs’ta Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi 
yapıyor olmak heyecan verici.

Kıbrıs bir yandan adil ve kalıcı siyasi çözüm yolunda 
ilerlerken, bir yandan da ekonomik büyümeyi öncelik haline 
getirmiştir. Yeni dönemde yaratılacak ekonominin, Kıbrıs’taki 
toplumların entegre olmasına doğrudan etki yapacağına 
inanıyoruz.

Kıbrıs’ta enerji, sulama, tarım, inşaat, eğitim, sağlık, havacılık, 
liman işletme, boru hatları, atık bertarafı, bankacılık ve finans 
gibi sektörlerde yatırım fırsatları vardır. AB’ye entegrasyon 
sürecini de göz önüne aldığımızda, yatırımların büyük bir 
hızla artacağı, yatırımcıların da ilgilerinin çok yoğun olacağı 
aşikardır.

Kıbrıs ekonomisinin, global dünya ekonomisi ile bütünleşme 
sürecine katkı sağlayacak olan bu Zirve, barışa giden yola 
da önemli katkılar sağlayacaktır. Her ne kadar barışa giden 
yol engebeli olsa da unutmamak gerekir ki “savaşlar masa 
başında çözülür.”

We are entering to a new “era” in Cyprus which is in the energy 
basin of the Eastern Mediterranean. Having an International 
Collaboration and Investment Summit in Cyprus is very exciting 
in the time of beginnig the new negotiations regarding the 
political solutions and in the time of being one step closer to 
the peace.

On one hand Cyprus is progressing in equal and permanent 
political solutions, on the other hand making the economic 
growth a priority. We believe that the economy that will be 
created in the new period of time will have a direct effect on the 
integration of the societies in Cyprus.

There are investment opportunities in the sectors of energy, 
irrigation, agriculture, construction, education, healthcare, 
aviation, port management, pipelines, waste disposal, banking, 
finance. When we take into consideration of the time of 
integration to EU, it is obvious that investments will increase 
and the attention of investors will be intensive.

The summit, that will contribute to the process of integration 
of Cyprus economy with the global world economy, will make 
an important contribution in the path to peace. Although the 
path to peace is rugged we should not forget that “battles are 
resolved at the table”.



Zibigniew ROCH
Avrupa İş Kulübü (EBCA) Başkanı

Chairman of EBCA

Serhat AKPINAR
Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkanı

Chancellor of GAU
EBCA, 40 yılı aşkın süredir bölünmüş adayı barış girişimiyle 
birleştirmek ve dinamik bir şekilde gelişen politik ve 
ekonomik durumun ada içinde geniş ikili işbirliklerinin yanı 
sıra Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer bölgelerden şirketlere 
katkı sağlamasını desteklemek amacıyla ‘’Mavi İnci’’ ismini 
anımsatan bu tarihi toplantıya ev sahibi olmaktan onurluyuz.

Bu isim adanın gelecekteki görünüşünü belirlemektedir. 
Toplantının amacı Kıbrıs’ın modern altyapı, inşaat, yenilebilir 
enerji, merak uyandıran çeşitlilikteki eğitim olanakları, 
güçlü bilimsel araştırma merkezi ve turizmin yerel koşullara 
uyarlanmasıyla alakalı olarak uzmanlar tarafından 
geliştirilen bu kavramları uluslararası yatırımcılara resmi 
olarak tanıtmaktır.

Bilgi transferi,teknoloji ve sermaye konularında destek veren 
uzmanlar AB kalkınma programlarının uygulanmasında 
deneyim sahibidirler,uluslararası fonlar ve geliştirici gruplarla 
işbirliği bu değişikliklerin anahtarı olmalıdır.Ancak olumlu 
sosyal ve siyasal iklim ile adada yaşayan her iki topluluğun 
barış süreci girişimini ve ekonomik açılımları sürdürme 
kararlığı bu dönüşüm için katalizör olacaktır. Şimdiki Rum 
ve Türk kesiminin devlet görevlilerinin bu değişikler için 
vakıfların kurulmasını desteklemelerini takdir ediyor, bu 
toplantıya bizi davet etmelerinden onur duyuyoruz.

Burada sunulan sermaye bağlantılı projelere ve buraya 
katılan şirketlerin performans kapasiteleri Kıbrıs’ın 
Akdeniz’in ‘’Mavi İncisi’’ olarak önemli değişimine daha da 
yakınlaştırmaya yardım edeceğine gerçekten inanıyoruz.

For more than 40 years, and the dynamically developing political 
and economic situation that contributes to a broader bilateral 
cooperation within the island, as well as between companies 
from Turkey, the EU and other regions, the EBC was honoured 
to co-host the historic Congress under the evocative name of 
“Blue Pearl”. 

This name identifies the visions of the future visage of the 
island. The purpose of the Congress is to introduce officially 
to the international group of investors the concept developed 
by a group of experts related to the transformation of Cyprus 
into a dynamically growing economic region with modern 
infrastructure, ecological construction, renewable energy, an 
attractive range of educational offer, a strong scientific research 
centre, and tourism adapted to local conditions. While preparing 
this project, a particular emphasis was put on innovation, but 
also on the preservation of this area identity, together with its 
historical heritage, traditional agriculture, and environmental 
protection. 

The transfer of knowledge, technology and capital, supported 
by the experts experienced in the implementation of the EU 
development programmes, the cooperation with international 
funds and developer groups should be the key of these changes. 
However, the positive social and political climate and the 
determination of both communities, inhabiting the island to  
continue the peace process initiated and the economic opening 
associated with it are the catalysts for this transformation. We 
highly appreciate the contribution of the current Greek-Cypriot 
and Turkish-Cypriot ruling elites to the construction of the 
foundations for these changes, and we are honoured to invite 
you to the congress. 

We are deeply convinced that the projects presented here in 
conjunction with the capital declared for these purposes and 
the performance capacity of the companies which participate  
will help to move the island closer to the significant change of 
Cyprus into an ecological “Blue Pearl” of the Mediterranean Sea.

Modernleşme sürecini geride bırakan ve günümüzde 
başdöndürücü bir şekilde hızla küreşelleşme dinamiklerinin 
günden güne ekonomi, uluslararası ve yerel pazarlar, siyaset 
, sosyal hayata hükmettiği ve küresel iletişim ağları ile 
Marshall Mcluhan’ın yüzyılın ilk yarısında öngördüğü “küçük 
küresel bir köye” dönen dünyamızın gelişim sürecine yön 
vermek noktasında uluslararasılaşma olgusu hem bir araç 
hem de amaç olarak en temel bir gereksinimden öte küresel 
dünyanın bir zorunluluğu olarak durmaktadır. Uluslararası 
düzeyde ilişkiler, etkileşimler işbirlikleri ve paylaşımlar her 
sektörde stratejik bir önemi doğururken Uluslararasılaşma 
kavramının entegre olmadığı bir duruş küresel dünyadaki 
yapıların dinamizmden kopmasını, küresel dünya vizyonunun 
gerisine düşmesini ve sonuç olarak küresel dünyanın bir 
aktörü olma pozisyonunu kaybetme riskini doğuracak 
önemli olumsuz sonuçları da beraberinde taşımaktadır. 

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği (Dmw Türkiye) & 
Avrupa İş Kulübü (EBCA) & Girne Amerikan Üniversitesi’nin 
Birlikte Düzenlediği Barışa Giden Yolda “Kıbrıs Uluslararası 
İşbirliği ve Yatırım Zirvesi” Kuzey Kıbrıs’a gelecek olan 
küresel dünyanın kanaat önderleri ve yatırımcı gruplara 
sunacağı zeminden hareketle vizyonu ve misyonu ile küresel 
dünyaya farklı perspektifler ile yön vermeye çalışan küresel 
aktör ve paydaşları bir araya getirme ve ortak paydalarda 
buluşabilme imkanı sağlayacak olması açısından son derece 
önemli bir başlangıca tanık olmamızı bizlere sunarken, 
küresel dünyanın biz paydaşlardan beklediği yeni bir 
birlikteliği de misyon olarak ortaya çıkarmaktadır. 

Adamızın yatırımcıları ile bir araya gelecek olan yabancı 
yatırımcılar için bu buluşmanın her iki tarafa da büyük 
getirileri olmasının yanı sıra, Kuzey Kıbrıs’ın potansiyelinin 
küresel dünya için öneminin ve rasyonelitesinin bir kez daha 
vücut bulacak olması yanında gelecek projelerin de doğuş 
anına tanıklık edecektir. 

Şahsım DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Girne Amerikan Üniversitesi Yöneticiler 
Kurulu Başkanı sıfatıyla bu zirveye katkı koymaktan onur 
duyduğumu belirtirken zirveye katkı koyan herkese ülkem 
adına en içten teşekkürlerimi arz ederim.

Internationalisation is more than a necessity and more of 
an obligation in today’s “small global village” as depicted by 
Marshall McLuhan at the first half of the century. With the 
unprecedented development of economics, international 
and local markets, politics and communication networks, 
international relations has indeed been transformed into more 
strategic way in all sectors. Not integrating with this notion of 
internationalism could bear the risk of lagging behind from the 
global world vision, global dynamics and as a result, from global 
actorhood on the global scene.

On the Path to Peace Cyprus International Cooperation and 
Investment Summitorganized in cooperation with the Girne 
American University, Dmw International Diplomats Union &  
European Business Club Association (EBCA), will provide the 
opportunity to bring together the actors and stakeholders of 
the world who will lead the way to the world through their 
diversified perspectives of vision and mission on the sound 
ground of this organization and as well generates a new mission 
of  cooperation of which we await as the shareholders of this 
global world. 

Besides that this meeting shall generate benefitsfor the 
investors on the both sides of our country and also to the 
foreign investors.theparticipants will witness the positive 
potential of North Cyprus  and will catalyze the future projects 
to be established.

As a Member of the Board of the DMW International Diplomats 
Union and also as the Chancellor of Girne American University, 
I feel honoredfor contributing to this summit.On behalf of my 
country,I would also like to present my profound thanks, to 
those who have contributed to the making of this summit.



-VİZYONUMUZ-
Barışa Giden Yolda, Kıbrıs’a Destek Sağlamak

-OUR VISION-
To Support Cyprus On The Path To Peace

-MİSYONUMUZ-
Kıbrıs’ın Yatırım Adası Olması Konusunda

Yatırım Argümanları Oluşturmak

-OUR MISSION-
To Create Investment Arguments In Order To Make

Cyprus An Investment Island



Doğu Akdeniz Enerji Havzası içindeki Kıbrıs’ta yeni bir “Döneme” giriliyor. Siyasi çözüme yönelik müzakerelerin 
yeniden başladığı, çözüme ise bir adım daha yaklaşıldığı böyle bir iklimde Kıbrıs’da Uluslararası İşbirliği ve 
Yatırım Zirvesi yapılıyor. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ömer Kalyoncu’nun himayelerinde; DMW Uluslararası 
Diplomatlar Birliği (DMW Türkiye) - Avrupa İş Kulübü (EBCA) - Girne Amerikan Üniversitesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği Barışa Giden Yolda “Kıbrıs Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi” 28 Kasım 2015 tarihinde, Girne’de 
yapılacaktır. 

Kıbrıs, uluslararası su yollarının önemli geçiş noktası olan Akdeniz’de jeo-stratejik öneme sahip bir Ada’dır. Kıbrıs 
son dönemde ise Doğu Akdeniz enerji koridoru içinde yer alması ve çıkarılması muhtemel enerji kaynaklarının 
varlığı sebebi ile daha da önem kazanmıştır. 

KKTC’de böyle bir İşbirliği ve Yatırım Zirvesi’nin yapılması, dünya kamuoyunda dikkatleri KKTC’nin üzerine 
çekecektir. Zira Ticaret, para ve sermaye global dünyada sınır tanımamaktadır. 

Kıbrıs bir yandan adil ve kalıcı siyasi çözüm yolunda iken, bir yandan da ekonomik büyümeyi öncelik haline 
getirmiştir. Yeni dönemde yaratılacak ekonomi, Kıbrıs’taki toplumların entegre olmasına doğrudan etki 
yapacaktır. 

Ayrıca Avrupa Birliği tarafından verilen 290 Milyon Euro’luk I. Mali Destek Programı’nın İkincisi de (300 Milyon 
Euro) yakında AB tarafından enerji, eğitim, altyapı, tarım, geri dönüşüm ve diğer alanlarda serbest bırakılacaktır. 

Zirveye katılacak Avrupa Birliği üyesi Ülkeler , Mısır, Katar, Çin, Kazakistan, katılacak yatırımcılarla ikili görüşme 
imkanı olacaktır. 

Yatırım Konuları;

• Devam Eden Barış Süreci Işığında Kıbrıs’taki Siyasi Ve Ekonomik Durumun Analizi.
• Akdeniz’de Keşfedilen Doğalgaz Ve Ham Petrolün Müşterek Yönetiminin Tartışılması.
• 50 Milyar $ Tutarında Planlanan Yatırımların Arka Planindaki “Maraş” Bölgesinin Canlandırılması 
 Vizyonu.
• Finans Ve Yatırım Güvenliği, AB Kalkınma Programları Ve Adanın Yeniden Birleşmesi Kapsamında 
 Bankacılık Sektörünün Gelişimi.
• Kuzey Kıbrıs Gelişim Programının Tanıtımı, Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Dikkate Alınması.
• Altyapı, Yol, Telekomünikasyon, Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri Ve Atık Projeleri,
• Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Kaynakları
•  Hibrid Ve Elektrikli Tahrik Araçlar Odaklanarak Taşıma,
• Bir Kıbrıs Türk Boru Hattı İle Bağlantılı Olarak Su Temini
• Tıbbi Bakım Gelişimi
• Ekolojik İnşaat
• Okul Araştırma Merkezleri İle Birlikte Eğitim, Yenilik Ve Uygulama Merkezleri Ve Bilgi Ve Teknoloji 
 Transferinin Geliştirilmesi,
• Yeni Nesil Turizm
• Tarımsal Üretimde Yenilikler Ve İhracatın Optimizasyonu
• Çevre Koruması Ve Kültürel Miras

KIBRIS’DA İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM ZİRVESİ

We are entering to a new “era” in Cyprus which is in the energy basin of the Eastern Mediterranean. We 
are having an International Cooperation and Investment Summit in Cyprus in the time of beginnig the new 
negotiations regarding the political solutions and in the time of being one step closer to the solutions.

There will be In the path to peace Cyprus International Collaboration and Investment Summit on the date 
of 28 November 2015 in Girne, with the joint venture of International Diplomats Association (DMW Turkey), 
European Business Club Assosiation- EBCA and Girne American University under the auspices of Prime 
Minister of Turkish Republic of Northern Cyprus Ömer Kalyoncu.

Cyprus is an island which has an geostrategic importance in the Mediterranean Sea, an important crossroads 
of waterways. Recently Cyprus is becoming more important because of being in the Eastern Mediterranean 
energy corridor and having the potential of removing energy sources.

Doing a this kind of Cooperation and Investment Summit in the Turkish Republic of Northern Cyprus, will 
attract all the attention of the world public opinion to Cyprus..

On one hand Cyprus is progressing in equal and permanent political solutions, on the other hand making the 
economic growth a priority. The economy that will be creatednin the new period of time will have a direct 
effect on the integration of the societies in Cyprus.

Besides, the second of I. Financial Support Program given by European Union with the amount of 290 Million 
Euro (which is 300 Million Euro) , will be released by the EU for infrastructure, agriculture, recycling and other 
fields.

The countries that will participate to the summit will have the oppurtunity to have bilateral talk with the 
participants from European Union countries,Egypt, Qatar, China, Kazakhistan

Investment Topics;

• Analysis Of The Political And Economic Situation İn Cyprus İn The Light Of The Ongoing Peace Process.
• Discussion On Joint Management Of Natural Gas And Crude Oil Discovered İn The Mediterranean Sea.
• Vision Of “Varosha” Area Revitalization At The Background Of İnvestments Planned At The Amount Of $  50 Billion. 
• Financial And İnvestment Safety, The EU Development Programmes And The Development Of The Banking Sector İn 

The Context Of The Reunification Of The İsland.
• The Presentation Of The Programme For The Development Of Northern Cyprus, The Concept Of Sustainable 

Development Taken İnto Account::
• İnfrastructure And Road, Telecommunications, Sewage Treatment Plants And Waste Disposal Projects,
• Supply Of Energy, Based On Renewable Sources,
• Transport With A Focus On Hybrid And Electric Drive Vehicles,
• Water Supply İn Connection With A Turkish-Cypriot Pipeline Being Started, 
• Medical Care Development, 
• Ecological Construction,
• Development Of School Education İn Conjunction With Research Centres, İnnovation And İmplementing Centres And 

Those Of Knowledge And Technology Transfer, 
• Tourism Of New Generation, 
• İnnovations İn Agricultural Production And Optimization Of Export,
• Environmental Protection And Cultural Heritage.

COOPERATION AND INVESTMENT SUMMIT IN CYPRUS



EBCA Avrupa iş dünyası, bilim ve diplomasinin girişimi olan uluslararası sivil toplum kuruluşudur. 
Bu kar amacı gütmeyen birliğin ana amacı ekonomik işbirliğini,bilimsel araştırma, teknoloji 
transferi ve sermaye yatırımlarının gelişmesini desteklemek ve birlikte biçimlenen siyasi ve yasal 
koşulları varsayımlar olarak hayata koyarak teşvik etmektir. Bizim faaliyetimizin en önemli kısmı 
olan eğitim işlerinin yanı sıra gelişme programları alanındaki sosyal ve insani yardımları kapsar. 
Hedeflerimizi takip ederken, sadece ulusal ve uluslararası sosyal ve özel kuruluşlarla değil, aynı 
zamanda Avrupa Parlamentosu ve Komisyonuna üye ve bağımsız devletler ile işbirliği yapıyoruz.
Üstlendiğimiz çalışmalar sonucunda Birleşmiş Milletler resmi danışman statüsü ile UNIDO ve 
UNESCO’ya akredite olunmuştur.

Avrupa’da ekonomik gelişmeye aktif biçimde tesir etme ve Avrupa kıtasının ötesine ulaşma 
hırsındaki önemli şirketleri ve başarılı insanları bir araya getiren saygın elit bir kulübüz.

Club of Europe, Polonya İşadamları Kulübü ve Connecting Europe gibi kuruluşların 30 yılı aşkın 
geleneklerinden günümüze ulaşan kulübün prestijli ödülü olan ‘’European Victoria’’ insani faaliyetler 
ve barış girişimlerini destekleyen,uluslararası işbirliği alanında önemli şahsiyetlere liyakat olarak 
verilir.Hans Dietrich Genscher, Jimmy Carter, Javier Solana, Margaret Thatcher, Mihail Gorbachov, 
Ronald Reagan, Lech Walesa, Percy N. Barnevik ve Papa II. John Paul bu ödülü kazanan şahsiyetler 
arasındadır.

EBCA is an international non-governmental organization (INGO), an initiative of the European 
business, scientific world and diplomacy. The main objective of this non-profit association is to 
promote economic cooperation, development of scientific  research, technology transfer and 
capital investment, and to co-shape political and legislative conditions so as to foster putting these 
assumptions into life. An important part of our activity encompasses educational tasks, as well as 
social and humanitarian aid, in particular, in the area of development programmes. To pursue our 
goals, we cooperate not only with national and international social or private organizations, but 
also with governments of individual states, and the European Parliament and  Commission, with 
which we are registered. We undertook endeavours to be awarded  a formal consultative status 
at the United Nations, and the accreditation to UNIDO and to UNESCO.

We are an elite club highly regarded in Europe, which brings together important companies 
and successful people whose ambition pushes them to try to influence actively the economic 
development also in the dimension, reaching beyond the European continent.

A prestigious club reward of “European Victoria” is given to prominent personalities of particular 
merit in the field of international cooperation, of support to peace initiatives and humanitarian 
activities and is derived from over 30 years’ tradition of such organizations as the Club of 
Europe, Polish Business Club and Connecting Europe. The winners of these awards were among 
other persons: Hans Dietrich Genscher, Jimmy Carter, Javier Solana, Margaret Thatcher, Mihail 
Gorbachov, Ronald Reagan, Lech Walesa, Percy N. Barnevik, but also Pope John Paul II.

Kıbrıs`ın ilk üniversitesi olan Girne Amerikan Üniversitesi 1985 yılından bu yana yenilikçi ve çağdaş 
yaklaşımı ile sürekli gelişmekte ve eğitim standartlarını yükseltmektedir. 10.000` i aşkın öğrencisi 
ile büyük GAÜ Ailesi, “WELCOME TO ONE, BE ONE “ felsefesi ile öğrencilerini de GAÜ Ailesinden 
bir birey olarak görmektedir.

Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başta olmak üzere, tüm dünyada tanınan GAÜ, 27 ayrı 
akreditasyona sahip olmakla, bulunduğu coğrafyanın “diploması en geçerli” üniversitesidir.

Uluslararası üyelik ve akreditasyonları olan bir diploma sahibi olmanın avantajlarını, tüm dünyada 
yaşayan GAU Öğrencileri, aynı zamanda GAÜ Paralel Eğitim Sistemi ile, Girne, Washington, 
Canterbury, Karpaz, İstanbul kampüslerimizde eğitimlerini sürdürebilmektedirler.

GAÜ, 1995 yılı itibarı ile Hindistan, Kazakistan, Pakistan, Sri Lanka, Kırgızistan, Türkiye, 
Polonya, Rusya, Beyaz Rusya, ABD, Birleşik Krallıklar, Çek Cumhuriyeti ve Hong Kong’da eğitim 
ortaklıkları kurmuştur. Bu ortaklıklar, öğrencilerin farklı kültürleri tanıma ve öğrenme deneyimleri 
kazanmalarına imkan sağlamak için, öğrenci ve fakülte değişimlerini kapsamaktadır.

Kurucuların hedefi, topluma bilgili, yetenekli, yaratıcı ve eğitimli bireyler kazandırmaktır. GAÜ, 
İşletme ve Ekonomi, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, İletişim, Beşeri Bilimler, Eğitim, Sağlık , 
Denizcilik ve Havacılık alanlarında uzman akademik kadrosu ile eğitim vermektedir.

Girne American University was founded in 1985 and has grown from its small beginnings to 
being a very strong university with 15,000 students. Girne American University is a truly global 
university, continuously expanding its partnerships, programs and campuses abroad. In the 
spirit of globalization, GAU has no borders and has established study abroad campuses in three 
different continents with its UK, Hong Kong, Washington DC and Istanbul campuses. GAU is a 
university which provides high standards of education for the students of over 103 different 
countries and also it is the first university in North Cyprus that had been granted the accreditation 
of the academic programs from the world wide recognized accreditation institutions.

Girne American University provides American Education Model to the students with a mission 
of innovative, success oriented and technologically compatible academic programs to be one of 
the most important universities in the world. GAU is an international university which conveys 
important messages to the world about its international campuses, academic programs, public 
oriented projects and also higher education system.

The most visible specifications which form the International Identity of GAU are its accreditations 
and international memberships. GAU is recognized by the Higher Education Council of Turkish 
Republic of Northern Cyprus and Higher Education Council of Turkey. The Business Faculty of 
the university is accredited by the International Business Education Assembly, USA (IACBE) and 
European Council Business Union (ECBE).

Avrupa İş Kulübü (EBCA) 

European Business Club Assocation (EBCA) 

Girne Amerikan Üniversitesi

Girne American University



International Diplomats Association DMW Turkey, is a non-governmental organization (NGO) 
which was founded in 12.12.2012 by the union of business people, politicians, academicians. Also 
it is an organisation which is non-partisan and working independently.

The purpose of DMW Turkey is to contribute to the formation on peaceful and united Europe and 
working for the people’s welfare and stable togetherness. Also, to finalize the full membership of 
Turkey which is ongoing since 1963 and to do efforts to make it a respected member of EU.

DMW Turkey is supporting the European wide collaborations of EU society, economy, social and 
cultural environment. In addition to this, it is working on education, science, health, enviorment, 
art, culture and business world. Also it is active in preventing the main problems like disagreements 
and crisis. At this point it is respected and appreciated internationally with the works that has 
been done and the reports has been published.

Esteemed members of DMW Turkey, effort for human security and peace. They mediate 
international social projects, work for the collaborations, fusing the communities, cultural, social 
dialogue and mutual investments and effort to create a public opinion.

DMW Turkey active in organizing meetings and seminars, commercial investment and 
collaborations, panel, conference and developing social projects. Also endevours in human 
development, vocational training , research and development and collaborates and communicates 
with so many international NGOs, governmental organisations,universities and business world.

Since the time that it was founded, DMW Turkey, has attracted the attention of public opinion with 
the works has done in the field of diplomacy, politic, social and economics. So many meetings was 
done first with the Ministry for EU Affairs, so many ministers and after that political party leaders, 
deputies, bureaucrats, governors, municipalities, universities and with NGOs. Also collaborates 
with the Member States of the European Union (such as Germany, Poland, Hungary).

The offical grand opening of the Representative Office in Ankara was done by Speaker of the Turkish 
Grand National Assembly Cemil Çiçek in April, 2015. Also since 2015, it has been implemented 
two major projects which will be the pride of Turkey in international arena.

• International Cooperation and Investment Summit 
• International Victoria Award (in Turkey “Liyakat Ödülü)

Istanbul International Cooperation and Investment Summit, was held on 30 May 2015, has been 
instrumental in many successful results. 33 foreign companies from 7 countries announced that 
they are ready to make investments in Turkey.

DMW International Diplomats Association (DMW Turkey)

Uluslararası Diplomatlar Birliği DMW Türkiye; Diplomatların, İş İnsanlarının, siyasetçilerin, 
akademisyenlerin bir araya gelerek 12.12.2012’de kurduğu Sivil Toplum Kuruluşu (NCO)’dur. Ayrıca 
Partiler üstü ve bağımsız çalışan bir örgüttür. 

DMW Türkiye’nin amacı; barışçı ve birleşmiş bir Avrupa’nın oluşumuna katkı sağlamak, huzurlu, 
istikrarlı bir birliktelik ve insanlığın refahı için çalışmaktır. Ayrıca, Türkiye’nin 1963’den bu yana 
süregelen tam üyeliğinin nihayete erdirilmesi ve AB’nin saygın bir üyesi olması yolunda çaba 
harcamaktır. 

DMW Türkiye, AB toplumlarının, ekonominin, sosyal ve kültürel çevrenin, Avrupa çapında 
işbirliklerini desteklemektedir. Bununla birlikte eğitim, bilim, sağlık, çevre, sanat, kültür ve iş 
dünyasına yönelik çalışmalar da yapmaktadır. Uyuşmazlık ve kriz gibi temel sorunlarda önleyici 
faaliyetlerde de bulunmaktır. Bu noktada yaptığı çalışmalar ve yayınladığı raporlarla uluslararası 
bir saygınlık ve takdir kazanmıştır.

DMW Türkiye’nin saygın üyeleri; insanlığın güvenliği ve barışı için çaba harcar. Uluslararası 
toplumsal projelere aracılık eder. Toplumların birbirleriyle kaynaşması, kültürel, sosyal diyalog, 
ortak yatırımlar ve işbirlikleri için çalışır. Kamuoyu oluşturmaya çabalar.

DMW Türkiye, ticari yatırım ve işbirliği, sosyal projeler geliştirme, konferans, panel, seminer gibi 
toplantılar düzenleme gibi faaliyetlerde bulunmaktadır. İnsani gelişim, mesleki eğitim, araştırma-
geliştirme konularında da çaba harcamakta ve uluslararası pek çok NCO’larla, devlet kurumlarıyla, 
üniversitelerle ve iş dünyası ile iletişim ve işbirliği halindedir. 

DMW Türkiye, kurulduğu günden bu yana siyasi, sosyal, ekonomik ve diplomasi alanında yaptığı 
çalışmalarla kamuoyunun oldukça dikkatini çekmiştir. Öncelikle Avrupa Birliği Bakanlığı başta 
olmak üzere, pek çok Bakanımızla görüşmeler yapılmış, daha sonra Siyasi Parti Başkanları, 
Milletvekilleri, Bürokratlar, Valiler, Belediyeler, Üniversiteler, STK’lar ziyaret edilmiştir. Avrupa 
Birliği üyesi ülkelerle de (Almanya-Polonya-Macarsitan gibi) yakın işbirliği halindedir. 

Nisan 2015’de Ankara Temsilciliği açılmış, Resmi Açılışı TBMM Başkanı Sayın Cemil Çiçek yapmıştır. 
2015’den itibaren Türkiye’nin uluslararası arenada yüz akı olacak iki önemli projeyi de hayata 
geçirmiştir.

• Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi 
• Uluslararası Victoria Award Türkiye’deki Adıyla; “Liyakat Ödülü” 

30 Mayıs 2015’de gerçekleştirdiği İstanbul Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi çok başarılı 
sonuçlara vesile olmuştur. 7 ülkeden gelen 33 yabancı şirket, Türkiye’de yatırım yapmak için hazır 
olduklarını beyan etmişlerdir.olduklarını beyan etmişlerdir.

DMW International Diplomats Association (DMW Türkiye)



Katılımcı Şirketler / Kuruluşlar*
Participating Companies / Organizations*
• Alman Ekonomi Meclisi Türk Alman Ekonomik İlişkiler Temsilciliği 

Turkish German Economic Relations Representative of German Economic Council 
• Altınbaş Holding - Altinbas Holding
• Arab Türk İş Konseyi - Arab Turkish Business Council
• Asel Grup - Asel Group
• Aşçıoğlu İnşaat - Ascioglu Building
• Atlas Global - Atlas Global Company
• BİRKONFED Birleştirici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu 

Assemblers Business Women’sand Businessmen’s of Confederation
• Cp-Bau A.Ş. - Cp BauCompany
• Çelik İhracatçıları Birliği – Steel Exporter’s Association
• DEIK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu -  Foreign Economic Relations Board
• Diplomatik Konsey - Diplomatic Council 
• Doğa Holding - Doga Holding
• Doğa Kolejleri - Doga College’s
• Ekinciler Holding – Ekinciler Holding
• Ekonomi Gazetecileri Derneği- Economic Journalists Association
• EMG Grup - EMG Group
• Eziç Ltd. - Ezic Company
• IKV İktisadi Kalkınma Vakfı- Economıc Development Foundatıon
• Kadooğlu Holding - Kadooglu Holding
• Kazakistan İnşaat Malzemeleri Sanayi Derneği - Kazakh Association of Industry of Construction Materials
• Kıbrıs Türk Ticaret Odası - Turkish Cypriot Chamber of Commerce
• Kıbrıs Rum Ticaret Odası - Greek Cypriot Chamber of Commerce
• Lucas-Nülle - Lucas-Nülle GmbH
• Max Plan Gayrimenkul A.Ş – Max Plan Real Estate Company
• Oceal Grup - Oceal Group
• Öztürk Holding - Ozturk Holding
• Profus Yönetim Grubu - Profus Management Group
• Sky Teknoloji - Sky Technologies LLP
• Şahinler Holding - Sahinler Holding
• Taşyapı A.Ş - Tasyapi Company
• TAV Havalimanları Holding - TAV Airport’s Holding
• Türk Hava Yolları - Turkish Airlines
• Türk Çin İş Konseyi – Turkish Chinese Business Council
• Türk Avustralya İş Konseyi - Turkish Australia Business Council 
• Türkiye Müteahitler Birliği – Turkish Contractors Association
• TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu - Turkısh Enterprıse and Busıness Confederatıon

* Alphabetical Order - Alfabetik Sıraya Göre Sıralanmıştır.



Açılış Konuşmacılar / Opening Remarks

Kemal DÜRÜST   
(KKTC Milli Eğitim Bakanı 

Ministry of National Education TRNC) 

Birikim ÖZGÜR   
(KKTC Maliye Bakanı 
Ministry of Finance)

Sunat ATUN  
(KKTC Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı

Economy Industry and Trade Minister of TRNC)

Emine ÇOLAK  
(KKTC Dışişleri Bakanı

Foreign Minister of TRNC)

Açılış Konuşmacılar / Opening Remarks

Ömer KALYONCU   
(KKTC Başbakanı

Prime Minister of TRNC)

Tuğrul TÜRKEŞ   
(TC Başbakan Yardımcısı

Deputy Prime Ministerof Rupublic of Turkey

Fuat NAMSOY   
(Lapta Belediye Başkanı - Lapta Municipality)  

Abdülkadir ÖZKAN   
(Başbakanlık Başmüşaviri

Chief Advisor of the Prime Minister)



Açılış Konuşmacılar / Opening Remarks

Tarkan KADOOĞLU 
(TÜRKONFED Türk Girişim ve İş Dünyası

Konfederasyonu Başkanı - Chairman of TURKONFED 
urkısh Enterprıse and Busıness Confederatıon)

Serhat AKPINAR    
(GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkanı

Chancellor of GAU)

Zbigniew ROCH  
(Avrupa İşadamları Kulübü Başkanı

Chairman of the EBCA Europe Business Club)

Ferhat BOZÇELİK  
(DMW Türkiye Başkanı

Chairman of the DMW Turkey)

Katılımcı Konuşmacılar / Participating Speakers 

Phidias PİLİDAS   
(Kıbrıs Rum Ticaret Odası Başkanı

Chairman of the Greek Cypriot
Chamber of Commerce)

Fikri TOROS   
(Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı
Chairman of the Turkish Cypriot

Chamber of Commerce)

Ayhan ZEYTİNOĞLU  
(İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı 

Chairman of the Economıc
Development Foundatıon)

Mohamed YOUSEF    
(Büyükelçi. Arab Türk İş Konseyi Başkanı - Ambassador. 

Chairman of Arabic-Turkish Business Council)

Maral TOMPIEV     
(Kazakistan İnşaat Malzemeleri Sanayi Derneği 

Başkanı President of Kazakh Association of Industry of 
Construction Materials)

Prof. Dr. Erden KAJIBEK     
(Uluslararası Türkoloji Merkezi Başkanı ve Kazak Dil Kurumu Bşk. Yrd. 
- President of Center for International Turcology and Vice President 

of Kazakh Language Institute)



Katılımcı Konuşmacılar / Participating Speakers Katılımcı Konuşmacılar / Participating Speakers 

Vakkas ALTINBAŞ   
(Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

President of Altinbas Holding)

Namık Ekinci   
(Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı 

President of Steel Exporter’s Association)

Fethi ŞİMŞEK  
(DoğaHolding Yönetim Kurulu Başkanı 
President of Doga Holding Company)

Yaşar AŞÇIOĞLU  
(Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

President of Ascioglu Building)

Murat ERSOY   
(Atlas Global Yönetim Kurulu Başkanı

President of Atlas Global)

Yusuf ÖZTÜRK   
(Öztürk Holding Başkanı

President of Ozturk Holding Company) 

Emrullah TURANLI   
(Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı 

President of Tasyapi)

Kemal ŞAHİN  
(Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı 

President of Sahinler Holding)

Marek PROFUS   
(Profus Yönetim Kurulu Başkanı

President of Profus Management)

Erkin ZADAULY    
(Sky Teknoloji CEO 

Sky Technologies LLP  CEO)

Zajec MARTINE 
(Oceal Grup Başkanı 

President of Oceal Group)

Marek KRETEK   
(EMG Genel Müdürü 

General Manager of EMG)



Katılımcı Konuşmacılar / Participating Speakers Katılımcı Konuşmacılar / Participating Speakers 

Michal NIEWODCKI    
(EMG İş Geliştirme Avrupa Yönetimi 

Development of EMG Presentation of the 
European Management Group)

Bünyamin ÇELİKTEN    
(CEO of Doğa College)

Tayfun OCAKSÖNMEZ
(Cp-Bau Genel Müdürü - 

General Manager of Cp-Bau)

Mehmet EZİÇ    
(Eziç Ltd. Direktörü 

Director of Ezic Company)   

Zuhal MANSFIELD
(DEİK Türk Avusturalya İş Konseyi Başkanı

President of the TurkishAustralia Business Counci)

Yavuz ONAY
(Türk Çin İş Konseyi Başkan Vekili

Vice President of the Turkish
Chinese Business Council)

Doç. Dr. Asım VEHBİ   
(GAU Yöneticiler Kurulu Başkan Yrd.

Vice Chairman of GAU Board of Governors) 

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER   
(Arel Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Arel University Chairman of Department İnternational Relations)

Musa KARADEMİR  
(AB ve Proje Döngüsü Yönetimi Uzmanı

EU and Project Cycle Management Specialist)

Osman ÜNSAL    
(BİRKONFED Birleştirici İş Kadınları ve İş Adamları 

Konfederasyonu Başkanı 
Chairman of BİRKONFED Assemblers Business Women’s 

and Businessmen’s of Confederation)

Atay Cafer ÜREL    
(Asel Group Yönetim Kurulu 

Başkanı President of Asel Group)   

Mehmet KÖKSAL 
(Alman Ekonomi Meclisi Türk Alman Ekonomik İlişkiler Temsilcisi 

Turkish German Economic Relations Representative of
German Economic Council)





Sunum Yapan Şirketler / Presentations Companies

Ş imdi Değ iş im Zaman ı



Ferhat BOZÇELİK (Başkan / Chairman)

Zbigniew ROCH (Başkan Yardımcısı / Vice Chairman)

Serhat AKPINAR (Başkan Yardımcısı / Vice Chairman)

Musa KARADEMİR (Yürütme Kurulu Başkanı / Chairman of Executive Board)

Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK Gi(Girne Amerikan Üniversitesi / Girne American University )

Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR (İstanbul Üniversitesi / Istanbul University) 

Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL(Girne Amerikan Üniversitesi / Girne American University )

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi / Cyprus-American University) 

Olgun ÜSTÜN (Girne Amerikan Üniversitesi / Girne American University )

Reinhard PAUL European Media Communication 

Manfred HELLWIG- European Business Communication 

Davut Yasin BİLEN- Sponsor Relations 

Hakan KAYASLAN- Sponsor Relations 

Gökay CAKO- Desibel Agency Media Communication 

Burak KORUCU- Desibel Agency Organization Management

Mahmut ÖZEN- Macro Mice Organization Management 

İlker DÖNMEZ- Macro Mice Organization Management 

Görkem KARAGÜLLE- Yöneticiler Kurulu Asistanı - PA Chancellor

Feride VARDARLI- Kıbrıs Halkla İlişkiler - CyprusPublic Relations

Ahmet YILMAZ- Tasarım ve Grafik Grubu - Design and Graphics Group

Alice ROCH- Europe Secretariat 

Görkem KARAGÜLLE- Cyprus Secretariat 

Zühre BOZÇELİK- Turkey Secretariat 

Işıner GÜNGÖR- Project Assistant 

Berkay KARADEMİR- Project Assistant 

Kemal ŞİMŞEK Proje Asistanı / Project Assistant 

Gözde YALÇIN- Project Assistant 

İrem ÖZAYCAN Proje Asistanı / Project Assistant 

Organizasyon Komitesi / Organization Commitee

ORGANİZASYON KOMİTESİ / ORGANIZATION COMMITTEE ORGANİZASYON KOMİTESİ / ORGANIZATION COMMITTEE

Prof. Dr. Kutsal ÖZTÜRK- Girne American University 

Prof. Dr. Muzaffer YAŞAR- Istanbul University 

Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL- Girne-American University 

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER- Cyprus- American University 

Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL- Turkey Representative of the Diplomatic Council 

Musa KARADEMİR- Chairman 

Gökay CAKO- Desibel Agency Media Communication 

Burak KORUCU- Desibel Agency Organization Management 

Mahmut ÖZEN- Macro Mice Organization Management 

İlker DÖNMEZ- Macro Mice Organization Management 

Görkem KARAGÜLLE- Yöneticiler Kurulu Asistanı - PA Chancellor

Feride VARDARLI- Kıbrıs Halkla İlişkiler - CyprusPublic Relations

Ahmet YILMAZ- Tasarım ve Grafik Grubu - Design and Graphics Group

Alice ROCH- Europe Secretariat 

Zühre BOZÇELİK- Turkey Secretariat 

Işıner GÜNGÖR- Project Assistant 

Berkay KARADEMİR- Project Assistan

Kemal ŞİMŞEK Project Assistan

Gözde YALÇIN- Project Assistant

İrem ÖZAYCAN Proje Asistanı / Project Assistant

Akademik Danışma Kurulu / Academic Advisory Board

Yürütme Kurulu / Executive Board



PROGRAM AKIŞI / PROGRAM FLOW

28 Kasım 2015-Kıbrıs Uluslararası İşbirliği Ve Yatırım Zirvesi 
28 November 2015 - Cyprus International Cooperation and Investment Summit

09:30-10:00  Kayıt - Registration

10:00-12:30  Açılış Konuşmaları / Konuşmacılar - Opening Remarks / Speakers

12:30-13:30 Lunch - Öğle Yemeği

13:30-15:30  Katılan Şirketlerin Tanıtım ve Sunumları - Promotions and Presentations of Participating Companies

15:30-15:45   Kahve Arası - Coffee Break

15:45-17:45  Katılan Şirketlerin Tanıtım ve Sunumları - Promotions and Presentations of Participating Companies

19:30  Gala Yemeği - Gala Dinner *

*Gala Yemeği, Misafirler Onuruna, KKTC Başbakanı Sayın Ömer Kalyoncu tarafından verilecektir.



Destekçilerimiz / Our Supporters Destekçilerimiz / Our Supporters

Ş imdi Değ iş im Zaman ı



BARIŞA GİDEN YOLDA 
“KIBRIS ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM ZİRVESİ”

KKTC BAŞBAKANLIĞI HİMAYESİNDE

ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ (DMW TÜRKİYE)
AVRUPA İŞADAMLARI KULÜBÜ (EBCA) 

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (GAÜ)


