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V

B
u rapor, yazarlardan bir tanesinin zihnini çok uzun süredir meşgul eden bir fikirdi ve

Uluslararası Barış Araştırma Enstütüsü, Oslo (PRIO) ve onun Kıbrısʼtaki merkezi (PRIO

Cyprus Centre-PCC)ʼin desteği olmasaydı mümkün olmayacaktı. Özellikle PRIO Kıbrıs

Merkezi yöneticisi Arne Strandʼin konuyu hızlı bir şekilde kavraması ve bu fikrin iki, üç hafta

gibi kısa bir sürede canlı bir projeye dönüşmesini sağladığı için kendisine teşekkürü borç biliriz.

Aynı zamanda bize detaylı ve ayrılmış veri sağladıkları ve sabırla sorularımızı yanıtladıkları

için Bank of Greeceʼe, Kıbrıs Merkez Bankasına, Kıbrıs Türk Devlet Planlama Örgütüne,

Turizm Planlama ve İstatistiki Hizmet Birimine teşekkür ederiz. Yine, bu kurumlarda ve

Eurostatʼdaki birçok istatistikçiye, özenle topladıkları veriler sayesinde yapılan bu ekonomik

analizi mümkün kıldıkları için teşekkür ederiz. Diğer taraftan bize ücretsiz olarak Türkiye

hakkındaki öngörüler, Kıbrısʼın İş Çevresi Sıralaması ve raporda adı geçen diğer ülkeler için

önemli konumda olan bölgelerle ilgili ticaret bilgilerini sağlayan Economist Intelligence Unitʼe

teşekkür ederiz.

Son olarak, çözüm sonrası iş fırsatları hakkında bizlerle görüşlerini paylaşan iş adamlarına

teşekkür ederiz. Bizim bu çalışmamızın ticaretle uğraşan daha nicelerinin öne çıkıp adanın

birleşmesinin karlı bir girişime daha başka nasıl dönüşebilir konusunda fikir alışverişinde

bulunmaları için teşvik etmesini, açık yüreklilikle umuyoruz.

Lefkoşa

Ocak 2008 

TEŞEKKÜR 





1

ÖZET

Y
unanistan ve Türkiye arasındaki yakınlaşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ani

artışına yol açtı. Bu artış Yunanistanı, Türkiyeʼdeki en büyük on yabancı yatırımcı arasına

yerleştirirken Türkiyeʼyi de Yunanistan için en hızlı büyüyen pazarlardan, özellikle

turizm pazarlarından biri haline getirdi. İki ülke arasındaki mal ve hizmet ticareti 2000-06 yılları

arasında yılda ortalama % 25 artarken, turizm sektörü ise yılda ortalama % 275 gibi muazzam

bir oranda büyümüştür.

Ticaretteki bu muazzam artış gösteriyor ki, yüzyıllara dayanan karşılıklı düşmanlıklara

rağmen, politik şartlar düzeldikçe, iş çevreleri güvensizlik duygularını hızlı bir şekilde aşabiliyor.

Bu gelişmeler, Kıbrısʼın küçük ölçeğiyle birleşince, gösteriyor ki bir anlaşmadan sonra Kıbrıs

işletmeleri ve daha geniş çaptaki tüm kamu için en karlı fırsatlar adanın ötesinde, adlandıracak

olursak Türkiye ile iş yapmakta yatıyor.

Adadaki Kıbrıslıları bu fırsatların parasal değerleri hakkında bir fikir sahibi yapmak adına,

önemli sektörler için hem birleşme sonrası hem de bölünmüşlüğün devamı senaryosu üzerine

tahminler yaptık. Bölünmüş Kıbrısʼı birleşmiş Kıbrıs senaryosundan çıkartarak, her sektör için

yıllık barış kazanım payını hesaplayabiliriz. 

Benimsediğimiz metodolojide, temel kılavuz olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki mal ve

hizmet ihracatının büyüme oranları ve aynı zamanda Kıbrısʼın her iki tarafındaki son zamana

ait makroekonomik ve sektörel eğilimler dikkate alındı. Özellikle üstünde durduğumuz sektörler,

bir anlaşma sonrası Türkiye ile iş yapmaktan ve adadaki gelişmelerden en çok kazanç sağlayacak

sektörlerdir. Bu sektörler, turizm, taşımacılı, inşaat ve gayri-menkul, yüksek öğrenim ve muhasebe

ve hukuk hizmetleridir. 

Belirli bir çözüme ilişkin ekonomiden bilinçli bir şekilde kaçınarak çok basit bir varsayım

yaptık: her iki toplumun çoğunluğunun desteğini kazanan çözüm politik ve ekonomik olarak

sürdürülebilir bir çözümdür. 

Hesaplarımıza göre, eğer Kıbrıs birleşmiş olsaydı, birleşmeden sonraki ilk yedi yılda ortalama

olarak Kıbrıslı işletmelerin yıllık olarak kazanımları:

� 510 milyon AVRO Türkiyeʼye yapılacak ek mal ve hizmet ihracatından olmak üzere –

bunun 385 milyon AVRO tutarındaki kısmı turizm, 22 milyon ise taşımacılıktan

� 618 milyon AVRO Türkiye ile mal ve hizmet ticareti olarak toplam ek ticaretten 

� 393 milyon AVRO Kıbrıslı inşaat şirketlerine gelecek yeni işlerden 

� 155 milyon AVRO Kıbrıslı emlak şirketlerine gelecek yeni işlerden

� 316 milyon AVRO Kıbrıslı turizm işletmelerine (Türkiyeʼden gelecek yeni işler hariç)

gelecek yeni işlerden.
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� 162 milyon AVRO Kıbrısʼtaki yüksek öğrenim sektörüne

� 103 milyon AVRO Kıbrıslı muhasebe ve hukuk şirketlerine

� 184 milyon AVRO Kıbrısʼa gelecek yeni doğrudan yabancı yatırımlardan (DYY) – inşaat

ve emlak sektörlerinde halihazırda mevcut önemli miktardaki yatırım buna dahil değil

� İşletmelere sağlayacağı yıllık kazanım – yıllık barış kazanım payı – bir yılda 283 milyon

AVROʼdan 3.9 milyar AVROʼya yükselir, ya da başka bir deyişle yedinci yıla kadar

GSYİHʼnın %10

� Barış kazanım payı ortalama olarak yılda 1.8 milyar AVROʼya eşittir (yani 1milyar KL

veya 3 milyar YTLʼnin üzerinde).

� Hane halkı geliri cinsinden ifade edildiğinde, Kıbrısʼta aile başına yıllık barış kâr payı

yaklaşık 5,500 AVROʼya gelir. Bu miktar adanın güneyindeki ortalama gelirin %20ʼsine

ve adanın kuzeyindeki ortalama gelirin %40ʼına karşılık gelmektedir. 

Bu hesaplama aslında en fazla kazanç sağlayabilecek sektörlere odaklandığından dolayı

raporun vardığı sonuç da, öngörülecek en azı yansıtmaktadır. Üstelik, Baku-Ceyhan petrol boru

hattından doğacak yeni iş olanakları (1.3 milyar AVRO) ve Ankara Protokolüʼnün yürürlüğe

girmesi (187 milyon AVRO) gibi önemli bölgesel gelişmeler de göz önünde tutulursa, hesaplanan

bu barıştan elde edilecek kazanım payı nerdeyse ikiye katlanabilecektir. 



Özet 3

ÖZET TABLO 2008* 2009* 2015* Annual Bonus per
YENİDEN BİRLEŞMİŞ KIBRIS: Yıl 0 Yıl 1 Yıl 7 bonus household
İŞLETMELER İÇİN YİNELENEN KÂR PAYI AVROm AVROm AVROm AVROm** AVROm**

Türkiye ile yeni ticaret

1. Türkiyeʼye mal ihracatı 0.0 6.4 106.1 46.3 139.2

2. Türkiyeʼye hizmet ihracatı 0.0 53.4 1,116.9 463.7 1,392.5

3. Türkiye ile yeni ticaret kâr payı(1+2) 0.0 59.8 1,223.0 510.1 1,531.7

Yeni inşaat ve gayri-menkul işleri 

4. Yeni inşaat işleri 0.0 62.3 746.2 392.6 1,179.1

5. Yeni gayri-menkul işleri 0.0 29.5 290.3 155.3 466.4

6. Yeni inşaat ve gayri-menkul işleri kâr payı (4+5) 0.0 91.7 1,036.5 548.0 1,645.5

Diğer ek iş alanları

7. Yeni turizm geliri 
(Yukarıda bahsi geçen hizmetlerdeki Türkiye hariç) 0.0 67.3 597.7 315.6 947.8

8. Yeni eğitim geliri 
(Yukarıda bahsi geçen hizmetlerdeki Türkiye hariç) 0.0 12.5 440.1 161.7 485.5

9. Yeni muhasebe ve hukuk hizmetleri 0.0 19.3 206.9 103.3 310.3

11. Diğer ek iş alanları kâr payı (7+8+9) 0.0 99.2 1,244.7 580.6 1,743.6

Doğrudan yabancı ek yatırım (inşaat/gayri menkul hariç) 

12. Yeni doğrudan yabancı yatırım 0.0 32.0 379.5 183.9 552.2

13. Yeni doğrudan yabancı yatırım kâr payı (12) 0.0 32.0 379.5 183.9 552.2

14. Barışla elde edilen toplam kâr payı (3+6+11+13) 0.0 283.0 3,884.0 1,823.0 5,474.0

Birleşmiş GYİMHʼnın % 0.0 1.4 10.3 – –

Nazım Hesaplar: Diğer potansiyel gelirler

Taşımacılık: Ankara protokolunun yürürlüğe girmesi 0.0 161.1 215.8 187.3 562.6

Bakü-Ceyhan boru hattından taşımacılık ve depolama geliri 0.0 250.0 2,000.0 1,321.4 3,968.3

Olası Nakliyat ve petrol taşımacılık kâr payı 0.0 411.1 2,215.8 1,831.5 5,500.0

* * Beklenen ihracatlar / sermaye devri / gelir. ** Çözüm sonrası yıllık (ortalama) yeni iş. 

Temel öngörülerin kaynağı:Yazarların öngörüleri Yunanistan ve Türkiyeʼnin gelişmesi ile Kıbrısʼın son zamanlara ait
makroekonomik performansı.  
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1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

B
u çalışma Kıbrıs sorununa, ya da adadaki herhangi bir siyasi parti veya harekete bir

çözüm önermeyi hedeflemekte değildir. Projedeki üç araştırmacının her biri kişisel yetki

alanlarında faaliyet gösteriyorlar. Araştırmamızın konu başlığında da ifade edilği gibi,

bu çalışma çözümden sonraki gün hakkındadır. Herhangi bir çözüm türünün kısa vadeli

ekonomik etkileri önemli bir husus olmasına rağmen, bu husus kısa çalışmanın kapsamını

aşan çok daha geniş bir konudur. Oysa bizim çalışmamız Kıbrıs sorununun çözümünden sonra,

uzun vadede, yineleyerek ortaya çıkacak iş imkanlarını odak alır. Bir ya da bir başka çözüm

türünün ekonomisi tarafıdan hedefimizden şaşırtılmadan – çözümü takip eden fırsatlara

odaklanabilmek için – çok basit bir varsayım yapıyoruz: her iki toplumun çoğunlu ğunun desteğini

kazanan çözüm, mükemmel olmasa bile, politik ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir çözümdür.

Başlangıç hipotezimiz, esas olarak, uzun-vadeli fırsatların ada dışında, yani Türkiye ile (mal

ve hizmet ticaretinde) iş yapmakta olduğudur. Türkiye, hem nüfus olarak hem de ekonomik

büyüklük olarak bizim en büyük komşumuzdur. Üstelik, nüfusundan dolayı dünyada ümit

vadeden gelişen pazarlardan biridir. İzlanda, Malta, Estonya ve Slovenya gibi diğer küçük

nüfuslu Avrupa ülkelerinde görüldüğü gibi, normal şartlar altında bir ülkenin en büyük komşusu

o ülkenin en büyük ihracat pazarıdır.1 Fakat şu anda adanın sadece üçte biri (ya da tüm-ada

ekonomisi bazında değerlendirilirse, adanın bir bölü yedisi) Türkiye ile iş yapıyor. Kıbrısʼta

tuhaf olan bir durum ise Güney Kıbrısʼın en büyük ihracat pazarının Yunanistan değil 3,200

kilometre mesafede olan Birleşik Kraliyet olmasıdır.

Güney Kıbrıs ile Türkiye arasında ticari ilişkilerin her zaman kötü olacağına dair kalıcı bir

inancı sürdürmek cezbedicidir: hatta, bir çözümden sonra bile güvensizlik o denli derin olur ki

hiçbir Kıbrıslı Rum, bir Türk ile ticaret yapmaz. Dolayısıyle, bu karamsar teoriyi sınayabilmek

için, ikinci bölümde, ilk önce, (ilişkilerin zayıf olduğu) 1996ʼdan itibaren Yunanistan ve Türkiye

arasındaki ticari gelişmeyi ve makroekonomik ilişkileri inceledik daha sonra da iki ülke arasında

yakınlaşmanın başladığı 1999 ve sonrası dönem incelendi. Bu durum bize aynı zamanda

yeniden birleşmiş bir Kıbrıs ve Türkiye potansiyelini düşünebilmemiz için zemin hazırlamıştır.

Üçüncü bölümde, Kıbrıs ile Yunanistan ve Kıbrıs ile Türkiye arasındaki son ticari ilişkileri

inceleyeceğiz. Bu gelişmeler bize birleşmiş bir Kıbrıs ile Türkiye arasındaki iş potansiyeli

hakkında bir fikir verebilir. 

1 Sözkonusu ülkelerin en büyük ihracaat pazarları hakkındaki veriler Economist Intelligence Unitʼden tedarik edimiştir.
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Dördüncü bölümde, Türk ekonomisini anlamak ve Kıbrıs işletmeleri için potansiyeli ölçebilmek

amacıyla Türkiyeʼnin son dönem makroekonomik performansına bakacağız. Aynı zamanda,

Kıbrıslı yatırımcıların özellikle ilgisini çekebilecek emlak gibi büyümeye yatkın yatırım alanları

üzerinde durarak, gelecekle ilgili beklentilerin analizini yapacağız.

Beşinci bölümde, yine Kıbrısʼta anlaşma sonrası fırsatları ölçebilmek için, Kıbrısʼın her iki

taraftaki ekonominin analizini yapacağız. Bunu, son makroekonomik performansın göstegesi

doğrultusunda adanın en çok ümit vaad eden beş hizmet sektörü olan: turizm, gayri menkul,

yüksek eğitim, nakliye, ve muhasebe ve hukuk hizmetlerine odaklanarak yapacağız. Yine aynı

zamanda, Yeşil Hat dahil olamk üzere, mal ticaret gelişmelerini inceleyeceğiz.

Yunanistan ve Türkiye arasında ve Kıbrıs ile Yunanistan/Türkiye arasındaki iş ilişkilerinin

nasıl geliştiğine baktıktan sonra, Türkiyeʼdeki büyüme potansiyelini inceledikten sonra, Kıbrıs

adasındaki başlıca sektörlerin güçlü ve zayıf yanlarını tanımladıktan sonra altıncı bölümde

birleşmiş Kıbrısʼın yıllık ve yinelenen “barış kazanım” miktarını Avro olarak belirleyceğiz. 

En nihayet, yedinci bölümde “açık bir gökyüzü” düşüncelerini: yani, her iki ülkede, kalkınma

konusunda ticari ilişkileri gerçekten tetiklemede yardımcı olabilecek fikirleri ortaya koyacağız,

ve son olarak sekizinci bölüm ise tüm bu çalışmalarımızın sonuç bölümüdür. 
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2. 1999 İTİBARİYLE YUNANİSTAN-TÜRKİYE
ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER 

Yakınlaşma ticari ilişkilerde canlılık yarattı. 
İlişkiler bakımından 1999 yılı, Türkiye ve Yunanistan için, hem tarihi, hem de ekonomik açıdan
önemli bir olaydı. 1996ʼda Ege adaları yüzünden nerdeyse her iki ülke de savaşa gitmek
üzereyken, Ağustos ve Eylül 1999ʼda İzmit ve Atina depremlerini takip eden karşılıklı yardım -
laşmalar dahil olmak üzere, bir dizi hadise 1999ʼun sonlarına doğru “buzların benzeri görülmemiş
bir şekilde erimesine” yol açtı.2

Bu devam eden yakınlaşma durumu ticari ilişkilerde de ani artışa sebep oldu. Yunanistanʼın
ödemeler bilançosu verileri, Yunanistanʼdan Türkiyeʼye olan hizmet ihracatının 1999 ile 2002
arasında dört kat arttığını gösterirken, 2002 ile 2006 arasında ise nerdeyse iki kat arttığı
gözlemlendi. (Bakınız: Ek Tablo 1). Ancak, olumlu ticari sonuçlar yalnız Yunanistan tarafından
hissedilmemiştir. Benzer bir durum da Türkiyeʼden Yunanistanʼa olan hizmet ihracatında yaşandı
ve 1999 ile 2002 yılları arasında Yunanistanʼa hizmet satışı dört kat artarken, 2002 ile 2006
arasında ise bir buçuk kattan fazla bir artış kaydedildi. Sonuç olarak, Yunanistan ile Türkiye
arasındaki dış ödemeler işlemlerinin toplamı yükselişe geçerek, 1996ʼda sadece 20.4 milyon
AVRO iken, 1999ʼda 46.1 milyon AVROʼya, 2006ʼda ise 332.9 milyon AVROʼya yükseldi. 1999
ile 2006 yılları arasında Yunanistan ile Türkiye arasındaki hizmet ticaretinde yıllık ortalama
artış %36.1 di. Karşılaştırıldığı zaman, aynı dönemde bu ülkelerden dünyanın diğer ülkelerine
yapılan hizmet ihracatındaki yıllık artış ortalama olarak %10 du ( Bakınız: Ek Tablo 2).

Hizmet ticareti yedi kattan fazla arttı 

Not: 1997-1998 verileri mevcut değil
Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece.

2 Ker-Lindsay, Crisis and Conciliation (Kriz ve Uzlaşı): Türkiye ve Yunanistan arasında yakınlaşma yılı, 2007, sayfa xi. 
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Mal ticareti de benzer bir çizgiyi takip etti. 1999 ile 2006 yılları arasında hem Yunanistanʼdan

Türkiyeʼye, hem de Türkiyeʼden Yunanistanʼa mal ihracatı dört kattan fazla arttı. Bundan dolayı

iki ülke arasındaki mal ticareti 1996 yılında 133.8 milyon AVRO ve 1999ʼda 357.0 milyon

AVROʼdan 2006ʼda 1,446.7 milyon AVRO (yani 1.4 milyar AVRO)ʼya –yine dört kat– yükseldi.

1999 ile 2006 yılları arasında Yunanistan ile Türkiye arasındaki mal ticareti ortalama olarak

yılda %23.2 arttı. Karşılaştırıldığı zaman, aynı dönemde bu ülkelerden yapılan toplam hizmet

ihracatındaki yıllık artış ortalama olarak %15 di. Başka bir deyişle, yakınlaşma her iki ülke için

güçlü bir barış kazanım payı yarattı. ( Bakınız: Ek Tablo 3).

Mal ticareti dört kattan fazla arttı 

Note: 1997-98 not available.
Sources: Eurostat, Bank of Greece.

Turizm pazarı karşılıklı olarak yükselişte
Türkiye ve Yunanistan arasındaki yakınlaşmadan en kazançlı çıkan sektörlerden biri de

hizmetlerin alt katagorilerinden, turizm sektörü oldu. Yunanistanʼın Türkiyeʼden gelen seyahat -

lardan kazanımı 13 kattan fazla arttı. 1999ʼda 5.1 milyon AVROʼdan, 2006ʼda 69 milyon AVROʼya

ulaştı. Benzer bir şekilde, Türkiyeʼnin Yunanistanʼdan olan seyahat geliri (Yunan verilerine

göre), 1999ʼda 3.6 milyon AVROʼdan 2006ʼda 70.2 milyon AVROʼya çıkarak nerdeyse 20 kat

arttı. Toplam seyahat pazarı yılda %275 oranlık şaşırtıcı bir hızla, 1999ʼda 8.7 milyon AVROʼdan

2006 yılında 139.2 milyon AVROʼya çıktı. ( Bakınız: Ek Tablo 4).

Dahası, Yunanistan hakkındaki verilere göre yeni ilişkilerden ticari turizmi de en az eğlence

turizmi kadar fayda sağlamaktadır. 2006 yılında Yunanistanı ziyaret eden Türklerin harcadıkları

69 milyon AVROʼdan 32.3 milyonu iş seyahati dolayısıyle harcanan miktarken, bunun 35.5

milyon AVRO tutarındaki miktar ise tatilcilerin bıraktıkları miktardır.



92. 1999 itibariyle Yunanistan-Türkiye arasındaki  ticari ilişkiler

Not: Türkiyeʼnin Yunanistanʼdan kazanımları verileri, Yunanistanʼın Türkiye ile borçlar verilerinden tedarik edilmiştir. 
Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece. 

Yunan yük taşımacılığı fayda sağlamışa benziyor 
Apaçık bir şekilde fayda sağlayan bir başka hizmet sektörü de taşımacılık. Yunanistanʼın

Türkiyeʼden elde ettiği taşımacılık geliri 1999-2006 arası her yıl ortalama %32.2 oranında

artarken, Türkiyeʼnin Yunanistanʼdan elde ettiği taşımacılık geliri aynı dönem içinde ortalama

%35.7 oranında arttı. Taşımacılık hizmetlerinden dolayı Yunanistanʼın geliri 1999ʼda 8.2 milyon

AVROʼdan 2006 yılında 50.2 milyon AVROʼya yükseldi. Elde edilen verilere göre bu kazancın

çoğu deniz yolu yük taşımacılığından kaynaklanır – 2006 yılında bu rakam 41.4 milyon

AVROʼdur. Yunanistan dünyanın beşinci büyük deniz taşımacılığına sahiptir. 

Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece. 
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1999 İTİBARİYLE YUNANİSTAN-TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ
İLİŞKİLER: SONUÇLARI
Yunanistan ve Türkiye arasında yakınlaşma yılı olan 1999ʼdan sonra mal ve hizmet ticaretindeki

ani artış güçlü bir kanıt olarak gösteriyor ki, iki ülke arasında politik düzeyde gelişme olduğunda,

ticaret de hızlı bir akışa geçerek gelişen ilişkilerden kazanç sağlayabiliyor. Üstelik her iki ülkenin

birbirleriyle yaptıkları mal ve hizmet ticaretindeki büyüme, diğer ülkelerle yaptıkları ticaretteki

büyümenin çok ilerisindedir.

Daha açık ifade edecek olursak, Yunanistanʼın Türkiyeʼden mal alımı yine Türkiyeʼye olan

mal satımından oldukça daha fazla olduğu için, Türkiye ile cari açığı vardır. Diğer taraftan hizmet

ticareti aşağı yukarı dengededir. Ancak, Türkiye ve Yunanistanʼın kazanımları, net bakiyelere

makroekonomik perspektiften bakıldığı zaman daha geniş bir şekilde hissedilmektedir. Bunun

sebepleri ilk önce, ithalatın aynı zamanda nakliyatçılara, ithalatçılara, sigortacılara, bankacı ve

dağıtımcılara da iş imkanları sağlamasıdır. İkinci ve daha önemli olarak da, Türkiye ile politik

ve ekonomik ilişkilerdeki gelişmeler, her iki ülkenin trans-Avrupa enerji ve yol ağı merkezleri

konumuna girmeleri, Yunanistan ile Türkiyeʼye dünyanın diğer ülkelerinden yapılacak yatırım

imkanlarını genişletti. Yunanistan ve Türkiye biribirleriyle ne kadar daha çok iş yaparlarsa,

dünyadan da ülkelerine bir o kadar çok yatırım çekmektedirler. 1999 ve 2006ʼda Yunanistanʼa

yapılan doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) 8 kat artarken, Türkiyeʼye yapılanlar 19 kat arttı,

Kıbrıs için ise bu rakam sadece 1.6 da kaldı. Bu konu ise 5.inci bölümde ele alınacaktır. Türkiye

ile yakınlaşmayla Kıbrısʼın yatırım ve yeni iş imkanları konusunda nasıl fayda sağlayabileceği

ile ilgili bilgiler 6.ıncı bölümde yer alacaktır. 
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3. KIBRIS VE YUNANISTAN/TÜRKİYE
ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER 

GÜNEY İLE YUNANISTAN ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER 
1999 Yunanistan Türkiye yakınlaşmasından sonra gelişen ticari ilişkilerin yanısıra, bir taraftan

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki ticari ilişkiler, diğer taraftan ise Kuzey Kıbrıs ile Türkiye

arasındaki ticari ilişkiler, birleşme sonrasında, birleşmiş bir Kıbrıs ile Türkiye arasında ilişkilerin

nasıl gelişebileceği konusunda bize örnek teşkil edebilir. Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki

ticaret 2002ʼden itibaren hızlandı (elimizdeki en son veriler). Güney Kıbrısʼtan Yunanistanʼa

hizmet ihracatı dört yılda nerdeyse dört kat arttı, özellikle de ABʼye girişten sonra daha da

hızlandı. 2004-06 döneminde hizmet ihracatı yıllık ortalama olarak %47.4 oranda arttı. 

Kıbrıs (güney): Yunanistan ile ticari akışlar
KL m 2002 2003 2004 2005 2006
Mal, ihracat 42,5 43,8 65,0 82,0 86,1

değişim oranı % 3,1 48,4 26,2 5,0
Mal, ithalat 237,3 275,8 405,6 506,8 559,8

değişim oranı % 16,2 47,1 25,0 10,5
Hizmet, ihracat 73,6 84,8 112,8 159,2 271,8

değişim oranı % 15,2 33,0 41,1 70,7
Hizmet, ithalat 121,0 187,5 240,8 296,8 321,8

değişim oranı % 55,0 28,4 23,3 8,4
Toplam mal ve hizmetler
İhracat 116,1 128,6 177,8 241,2 357,8
İthalat 358,3 463,3 646,4 803,5 881,6
Net -242,3 -334,7 -468,6 -562,3 -523,8

Kaynaklar: Kıbrıs Merkez Bankası, İstatistik Servisi. 

Büyüme, genellikle nakliye, finansal ve diğer iş hizmetlerinin ani artışından meydana gelir.

Seyahat ise bu toplamın önemli bir oranını elinde tutmaktadır. 2006ʼda ihracatın %34ʼü nakliye,

%20ʼsi seyahat, yine %20ʼsi diğer iş hizmetleri (genellikle muhasebe, hukuk ve ticari satış

hizmetleri) ve %15ʼi ise finansal hizmetleri yansıtmaktatır. Türkiye ile yakınlaşmada en çok

kazanım elde edecek sektörler arasında bu hizmet sektörlerinin yer alacağı beklenilir.
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Kaynaklar: Kıbrıs Merkez Bankası, İstatistik Hizmetleri. `

KUZEY İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLER
Beşinci bölümde de değinildiği gibi, 1994 yılında Avrupa Adalet Divanıʼnın Kıbrısʼın kuzeyine

alternatif ihracat pazarlarını kapatma kararını takiben Kıbrısʼın kuzeyi ile Türkiye arasında ticari

ilişkilerde daha da yakınlaşma oldu. Toplam ihracatının yarısından fazlası Türkiyeʼye gitmektedir.

Kuzey Kıbrısʼın en büyük ihraç ürünü (yılda toplam 28 milyon ABD doları tutarında) işlenmiş

tarım mamülleridir, bunu (20 milyon ABD doları ile) narenciye ve (10 milyon ABD doları ile)

konfeksiyon takip etmektedir. Turistlerin %80ʼi ve yabancı öğrencilerin üçte ikisi Türkiyeʼden

gelmektedir. Ancak, şu anda bu durum bir bağımlılık yansıması olsa da, ortak dil unsuru ve de

tüm ada çapından doğacak ihracat imkanları ve bunların yanısıra diğer pazarlara nazaran

Türk pazarının nisbeten daha hızlı büyümesi de göz önünde bulundurulduğunda, birleşme

durumunda önemli bir avantaj olabilir.

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü. 



133. Kıbrıs Ve Yunanistan/Türkiye Arasında Ticari İlişkiler 

KIBRIS VE YUNANISTAN/TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ
İLİŞKİLER: SONUÇLAR
Birleşik bir Kıbrıs için bir dizi sonuçlar çıkarmaya çalışırsak, Türkiye ile mal ticaretinde Kıbrıs

açısından bariz bir şekilde, kesinlikle bir açık beklenmelidir, diğer taraftan Kıbrısʼın hizmet

sektörünün büyüme ve ihraç potansiyeli olduğundan dolayı(şu an Kıbrısʼın güneyinin dünyanın

diğer ülkeleriyle olan olumlu konumunu) Türkiye ile ilişkilerinde de hizmet sektörü hususunda

artıda kalması beklenmektedir. Aslında, Kıbrısʼın her iki tarafında, hizmetten yaratılan gelir,

ödemeler bilançosunu stabilize etmek için önemli bir rol oynamaktadır.
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4. TÜRKİYEʼDE BAŞLICA BÜYÜME
FIRSATLARI 

Y
unanistanʼın Türkiye ile yakınlaşmasından sonra yadsınamaz faydalar sağladığı gibi,

birleşmiş bir Kıbrısʼın da ne tür kazanımları olabileceğini belirleyebilmek için, şimdi

Türk ekonomisinin orta vadedeki beklentilerini inceleyeceğiz. Şu anda, Türk pazarının

Kıbrısʼın güney kısmı ile hiç bir bağlantısı yoktur. Oysa, 2006ʼda, Güney Kıbrısʼın 14.5 milyar

AVRO ve Kuzeyin 2 milyar AVRO olan gayri safi yurtiçi hasılası ile, Türkiyeʼnin 403 milyar ABD

doları (314 milyar AVROʼluk) gayri safi yurtiçi hasılası karşılaştırıldığında, 73 milyon nüfuslu

Türk ekonomisi, büyük bir pazardır. Dünya Bankasının 2006 global değerlendirmesine göre,

Türk ekonomsi Avrupaʼda Rusya dahil 8.inci büyük ekonomi olarak yerini alırken, dünyada en

büyükler arasında 17.nci sırada yer alıyor. 

Türkiyeʼnin ekonomisi istikrara kavuştu 
Son yıllarda Türk ekonomisi yükselen piyasasından dolayı bir başarı öyküsü örneği ile

kaçınılmaz olarak bir çok yatırımcının ilgisini çekmiştir. Parasının %50 devalüasyonuna, banka

sektörünün çöküşüne, reel gayri safi yurtiçi hasılanın %6.7 küçülmesine, %70 enflasyona ve

gayri safi milli hasılaya oranla %90ʼı aşan net kamu borcuna yol açan 2001 krizinden sonra

Türkiyeʼnin makroekonomisi son derece istikrar kazanmıştır. Krizden dolayı, hükümet 2002-

2004 dönemi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası gözetiminde bir reform

programı benimsedi. Bu reformlarla, reel gayri safi yurtiçi hasılanın büyümesi hızlanarak 2005

yılında %7.4 ve 2006ʼda ise %6.1ʼe ulaştı.

Güçlü büyümenin arkasındaki başlıca sebep, kamu maliyesindeki önemli gelişmelerin

yanısıra, güçlü mali performansdır. Örneğin, devlet bütçe açığı 2002ʼde gayri safi yurtiçi

hasılaʼnın %13.6ʼsı iken, 2005ʼde devlet bütçesi küçük de olsa %0.2 oranında artıya geçti (ya

da AB tanımlamalarına göre 2006ʼda %0.4 olmuştur.) Bir başka önemli faktör de Aralık 2004

de ABʼnin katılım müzakereleri başlatma kararı almasıydı ve Ekim 2005ʼde müzakereler başladı.

Tüm bunlar Türk ekonomisi üzerinde olumlu gelişmelere yol açarak iş alanlarında güvenin

artmasından dolayı hem yerli hem de yabancı dolaysız yatırımın büyük dalgalar halinde

gelmesine imkan tanıdı—aşağıya bakınız. Üstelik bu güçlü büyümenin devam edeceğine dair

fikir birliği vardır. 



16 Ertesi Gün 

Türkiye: Makroekonomik tahminler                                     2005 2006 2007 2008 2009

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Reel büyüme (% değişimi) 
IMF Ekim 2007 7,4 6,1 5,0 5,3 n.a.
Avrupa Komisyonu Kasım 2007 7,4 6,1 5,1 5,8 6,5
Economist Intelligence Unit Kasım 2007 7,4 6,1 5,2 5,1 5,4
Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı Aralık 2007 7,4 6,1 5,0 5,5 5,7

Tüketici fiyat enflasyonu (% değişim) 
IMF Ekim 2007 8,2 9,6 8,2 4,6 n.a.
Avrupa Komisyonu Kasım 2007 8,1 9,3 7,6 5,9 5,0
Economist Intelligence Unit Kasım 2007* 10,1 10,5 8,5 6,1 4,4
Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı Aralık 2007 7,7 9,6 6,6 4,1 4,1

(GSYİHʼnın %) Bütçe dengesi 
IMF Ekim 2007 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Avrupa Komisyonu Kasım 2007 -0,3 0,4 -0,7 0,2 1,3
Economist Intelligence Unit Kasım 2007 -1,7 -0,7 -2,8 -2,7 -2,6
Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı Aralık 2007 0,2 -2,8 -2,2 -1,6 -2,7

(GSYİHʼnın %) Cari işlemler dengesi
IMF Ekim 2007 -6,2 -7,9 -7,5 -7,0 n.a.
Avrupa Komisyonu Kasım 2007 -6,7 -7,8 -7,9 -6,8 -9,3
Economist Intelligence Unit Kasım 2007 -6,2 -7,9 -7,3 -7,4 -6,4
Türkiye Devlet Planlama Teşkilatı Aralık 2007 -6,4 -8,2 -7,4 -7,5 -7,2

* 2000=100 fiyat endeksi baz alınarak. 
Kaynaklar: IMF veritabanı; Avrupa Komisyonu Sonbahar tahminleri; 
Economist Intelligence Unit  Ülke tahminleri Kasım 2007; 
Devlet Planlama Teşkilatı Katılım-Öncesi Program 2007

IMFʼnin, Avrupa Komisyonuʼnun, the Economist Intelligence Unit (EIU)ʼnın ve Türkiye Devlet

Planlama Örgütü (DPT) ʼnın tahminlerine göre, 2008-2009 döneminde reel GSYİHʼnın %5ʼin

çok üzerinde büyüyeceği yönündedir. Enflasyonun ise 2001 kriz döneminin çok altında olması

bekleniyor, %4 ile %6 arası. Bu çok önemli bir gelişmedir çünkü tecrübe diyor ki herhangi bir

ekonominin makroekonomik istikrarındaki anahtar unsur enflasyonu frenlemekten, kontrol altına

almaktan geçer. Cari hesap açığı3, GSYİHʼnın 3 katı olarak, 2008-09ʼda %7 ile %7.5 civarında

kalmaya devam edeceği beklenmekte olmasına rağmen, bu durum eskiden istikrarsızlık faktörü

olarak görülürken, Doğrudan Yabancı Yatırımlar (DYY) şeklinde döviz girdilerinin akışı (aşağıya

bkz) istikrarsızlık tehditini azaltmaktadır. 

3 Cari-hesaplar bilançosu mal ve hizmetlerin net ithalatı, faizden olan net gelir, kâr ve kazanım payları ve transferlerdir (ör: gurbetçilerin eve
para göndermeleri)



174. Türkiyeʼde Başlıca Büyüme Fırsatları 

Türkiye mal ve hizmetler için büyük bir pazar 
Bu dönemde Türkiye, dış ticarette güçlü performans izledi, özellikle ihracatta. Dünya Ticaret

Örgütüʼne4 göreTürkiye 2006 yılında ihtacatta en hızlı büyüme gösterenler arasında beşinci

sırada yer aldı. 

Türk İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiyeʼnin ihracatı 2005 yılında 73.5 milyar ABD

dolarından 2006 yılında 85.5 milyar ABD dolarına yükseldi, ya da başka bir değişle dolar

olarak %16 yükseldi. Türk ihracatında AB payı %56 dır. Başı çeken Pazar Almanya, ve onu

Birleşik Kraliyet, İtalya ve Amerika takip etmektedir. (Ek Tablo 6ʼya bkz.)

Bu denli geniş bir nüfus ile,Türkiye aynı zamanda başka ülkeler için de çok önemli bir

ihracat pazarı olmuştur. Dış ödemeler bilançosu verilerine göre, Türk ithalatı 2002 ile 2006

arasında yılda ortalama (dolar olarak) %28.7 oranında artı. 2005ʼde 116.8 milyar ABD dolarından

2006 yılında 139.5 milyar dolara yükseldi. Türkiye ithalatının %40ʼını esas sağlayıcı olan

ABʼden tedarik etmektedir. Dünya Ticaret Örgütüʼnün Ticaret Profiline göre, 2006 yılında pazar

sıralamasında Türkiye malların pazarında 22.inci, hizmet pazarında da 41.inci en büyük pazar

olarak yerini almıştır. 

Kaynak: Türk İstatistk Kurumu. 

YDY hızlı adımlarla yükseliyor
Türkiyeʼnin yapısal reformları yürürlüğe sokması, makroekonomik istikrarı ve güçlü ekonomik

performansı, özellikle 5 Haziran 2003ʼde yeni, Yabancı Doğrudan Yatırımcı Yasasının yürürlüğe

girmesinden sonra yabancı yatırımcılar için birçok imkanlar yaratılmıştır. Bu yasanın esas

amacı yatırım ortamını iyileştirerek yabancı yatırımcıları teşvik etmek ve bürokratik işlemleri en

aza indirmek. Yeni yasadan önce yabancı doğrudan yatırıma (YDY) bir dizi bürokratik kısıtlamalar

ve idari engeller vardı. Bu yüzden yasanın yürürlüğe girmesi yabancı yatırımlar için yepyeni bir

çağın başlangıcı oldu. Yeni yasanın önemli bir özelliği de yabancı yatırımcılarla yerli yatırımcıların

eşit muameleye tabi tutulmalarından ve, YDY alanında sistemin izin ve onay sisteminden

bilgilendirme sistemine geçmesi idi. Yasanın en önemli özellikleri aşağıdaki gibidir:

4 Dünya Ticaret Örgütü, Yıllık Rapor 2006
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� YDY-bağlantılı tüm eski izin, onay, hisse devri ve asgari sermaye kuralının ortadan

kalkmasıyle özgürce yatırım yapılabilmesi 

� Eski kanun kapsamındaki yabancı yatırımcılara kazanılmış haklarının saklı olduğunun

güvencesini veren anlaşılır ve sabit bir belgenin verilmesi

� “Yabancı yatırımcı” ve “yabancı doğrudan yatırımın” tanımlanmalarıyla, uluslararası stan-

dartları kabullenerek çıtanın yükseltilmesi.

� Büyüme ve kalkınma adına yatırımcı-dostu bir ortamı sürekli kılmak için önceden kontrol

politikasından, özendirme ve kolaylaştırma yaklaşımına geçilmesi ve izleme minimum

düzeyde tutularak kazanılmış hakların korunması.5

Bunlar ve bunlara benzer birçok başka reformlardan dolayı, ve belkide aynı zamanda AB

katılım müzakerelerinden dolayı6, YDY çarpıcı bir şekilde, özellikle 2004ʼden beri yükselmiştir.

1996 ile 2004 arası artan (kümülatif) YDY 13.2 milyar ABD dolar iken, sadece 2006 senesinde

YDY 20.1 milyar ABD dolarına ulaştı. Bu miktarın ortalama 2.6 milyar ABD dolar (2.0 milyar

AVROʼnun az üstündeki) tutarı Yunanistanʼdan geldi. Bunun da sebebi National Bank of

Greeceʼin (Yunanistan Ulusal Bankasıʼnın) Türkiyeʼnin Finansbank hisselerinin %46 gibi bir

oranda stratejik bir alım yapmış olması. Gazete haberlerine göre, anlaşmanın değeri 2.4 milyar

ABD dolarıydı. Aslında, ülkelere göre yabancı hisse senedi yatırımında (birikmiş yabancı

yatırımda), Yunanıistan Türkiyeʼdeki yabancı yatırımcılar arsında ilk onda yerini almış durumda. 

Kaynak: Türkiye Merkez Bankası. 

Yabancı yatırım stratejisi kapsamında Türk hükümeti “Yatırım ortamını iyileştirmek üzere

bir Koordinasyon Kurulu” kurdu. Kurul, ilgili makamlar, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum

örgütleriden oluşmuştur. Kurulun başlıca amacı yabancı yatırımcının karşılaştığı bürokratik

engelleri ortadan kaldırmaktır. Yatırımcı Danışma Konseyi adında başka bir birim, Başbakanın

başkanlığında çalışmaktadır. Bu Konsey, uluslararası şirketlerin başkanları, Türkiyeʼde önde

gelen dört ticari birlikler, IMF ve Dünya Bankası temsilcileri ile oluşmuştur. 

5 Yabancı Yatırımlar Genel Müdürlüğü Hazine Müsteşarlığı.
6 ʻABʼye katılım beklentilerinin, orta ve doğu Avrupa ülkelerine giren YDY üzerindeki etlisiʼ, Bevan ve diğerleri, 2001.



194. Türkiyeʼde Başlıca Büyüme Fırsatlar  

7 http://www.invest.gov.tr/ 

Türkiye: Ülkeler bazında hisse senedine yapılan Yabancı Doğrudan Yatırım 
ABD Doları m                                                                                                 2000 2006
Hollanda                                                                                                      7.500 18.538
Birleşik Krallık                                                                                             1.949 7.349
Fransa                                                                                                         1.608 7.332
Almanya                                                                                                        2.189 7.239
Belçika                                                                                                            223 5.794
Finlandiya                                                                                                        34 5.715
ABD                                                                                                                2.245 4.541
İtalya                                                                                                                      998 4.412
Yunanistan                                                                                                               10 2.832
Lüksemburg                                                                                                           239 2.010
Toplam                                                                                                          19.209 86.818
Toplamda Avrupa Payı                                                                                15.850 69.482

Kaynak: Türk �statistik Kurumu.

Koordinasyon Komitesi kamu ve özel ortaklarından faydalanarak yatırım ortamı ile ilgili

sorunları giderir. Konsey ise uluslararası bir platformdur ve belirlediği önceliklerin gidişatını

değerlendirmek üzere senede bir kez toplanır. Her iki kurumun esas amacı ülkeye yatırımı

çekmek için değinilmesi gereken öncelikli hususları tanımlamaktır. Yine önemli bir gelişme de

Türkiye Yatırıma Destek ve Tanıtım Ajansıʼnın oluşturulmasıdır.7

Son olarak, 21 Haziran 2006ʼda yeni Kurumlar Vergisi Yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte

aynı yılda, Türkiyeʼde kurumlar vergisi oranı %30ʼdan %20ʼye indirildi. Türkiye, A.T. Kearney

YDY 2005 Güven Endeksiʼne göre ülkeler sıralamasında 25ʼin altında yerini alırken, 2005 yılında,

o yılın en cazip pazarları arasında 13.üncü sıraya atladı. Özet olarak, tüm hükümet katmanları

YDYʼyi ülkeye çekmek için seferber olmuş durumdadırlar. Cari hesap açıklarının büyük olduğu

Türkiye (ve Kıbrıs) gibi ülkeler için YDY en istikrarlı para kaynağı olarak kabul görür.

Gayri menkule yeni merak 
Büyük yatırımcıların bankacılık ve haberleşme (telekom) sektörlerine duydukları ilginin yanısıra,

hızla büyüyen sektörlerden biri olan emlak sektörü daha küçük yabancı yatırımcıların ilgisini

çekmektedir. Türkiye Merkez Bankası verilerine göre, emlak, kira ve ticari faaliyetler bağlantılı

YDY hisseleri 2003 ile 2005 yılları arasında neredeyse ikiye katlanarak, 2003ʼde 93 milyon

ABD doları 2006 yılında 4.1 milyar ABD doları (3.2 milyar AVRO) oldu. Yunanlıların da emlak

yatırımları hızla fakat dikkat çekmeden, artmaktadır. Bank of Geece verilerine dayanarak, Yunan

yatırımcının Türk emlağına yaptığı yatırım 2005ʼde 0.2 milyon AVROʼdan 2007ʼnin ilk dokuz ayı

içerisinde 3.4 milyon AVROʼya çıktı. Yukarıdaki verilerin doğrultusunda, tahmin ediyoruz ki 2007

yılında Yunanistanʼın Türkiyeʼye yapacağı kümülatif emlak yatırımı, aynı dönemde Türkiyeʼye

yapılan tüm yabancı emlak yatırımlarının aşağı yukarı %10ʼnunu teşkil edecektir.
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Kaynak: Türkiye Merkez Bankası. 

Sahildeki kira getirilerinin çok yüksek olduğu söyleniliyor 
Yabancı yatırım rejimi rahatlatıldıktan sonra Türk emlağına yüksek ilginin sebeblerinden biri de

kira getirilerinin yüksek olmasıdır. Global Gayrimenkul Emlak Danışmanlığıʼnın verilerine göre

Türkiye sahil şeridi üzerindeki emlağın kira getirileri %12.6 ile %16.0 arasındadır. Bu oran

Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanyaʼnın benzer bölgeleriyle karşılaştırıldığında çok daha

yüksektir. Bu fırsat zaman içinde,Türkiye fiyatlarının rakip destinasyonlarla eşitlenince, değer

kaybedecek bir fırsattır. 

Kıyaslamalı yıllık kira getiri oranı (% olarak) 
Turkiye
Sahil 12.6 - 16.0 
Ankara kenar mahalleleri 11.5 - 12.0 
Ankara merkez             7.0 - 9.5 
Istanbul kenar mahalleleri      7.5 - 8.8 
Istanbul merkez 6.0 - 7.6 

Romanya 
Bükreş kenar mahalleleri    8.2 - 10.6 
Bükreş merkez 7.8 - 8.4 
Arazili Evler 9.8 - 10.3 

Bulgaristan
Sofya Merkez 5.9 - 7.0 

Yunanistan
Başlıca Ada mülkler 5.1 - 6.0 
Atina kenar mahalleleri 6.0 - 6.6 
Atina 5.5 - 6.9 

Kıbrıs (güney) 
Limasol  4.3 - 5.5 
Larnaka 3.8 - 4.6 
Baf 4.5 - 5.5 

Kaynak: Global Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı. 
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Daha fazla Türk seyahat ediyor
Yunanistan ile Türkiye arasında seyahat pazarının bu denli büyümesi, Türkiyeʼde büyüyen orta

sınıfla bağlantılıdır. Orta sınıfın maaşları, makroekonomik istikrar ve güçlü ekonomik büyüme

ile destelenerek bu gerçekleşmiştir. Bu durum yurtdışına çıkan turist istatistiklerine yansımıştır,

bu da 2001 yılı itibariyle yurtdışına daha fazlaTürkʼün çıktığını gösterir. Kriz yılı olan 2001ʼde

turist olarak yurt dışına çıkanların sayısında %8 düşüş gözlemlenirken, 2002ʼde bu rakam

%5.6 ya çıkmış ve 2004ʼde ise 23.7% sıçramıştır. 2006 yılına geldiğimizde yurtdışına çıkanların

sayısı 8 milyona ulaştı. Verilere göre, Türk seyahatçıları için en gözde yerler, AB ülkeleridir.

Kaynak: Türk İstatistik Kurumu.

TÜRKİYEʼDE BAŞLICA BÜYÜME FIRSATLARI: SONUÇLAR
Açıkcası, Türkiye pazarında yabancı yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bireysel olarak harcan -

abilecek gelirlerin artmasından dolayı, Türkiye ile orta vadede iş yapmak isteyenler için çok

çeşitli fırsatlar mevcuttur. Ancak, artık Yunan iş adamlarının da bildiği gibi, yeni oluşan bir

pazardaki büyük kazanımlar her zaman için ilk dönemde gerçekleşir. Örneğin, Türk kira getirileri

şu an oldukça yüksek görünse de, zaman içinde onlar da Avrupadaki seviyelere uyumlanacak.

Genelleyecek olursak, Türk ekonomisi olgunlaştıkça, ekonomik büyüme de yavaşlayacaktır ve

Türkiye ile iş yapanın veya Türkiyeʼde yatırım yapanın kâr artışı de yavaşlayacaktır, ançak bu

inişe geçecek anlamına gelmez. Özet olarak, Kıbrıslı iş adamlarının Türkiye ile ne kadar erken

ticarete girerlerse, elde edecekleri kazanımları da bir o kadar daha yüksek olacaktır.
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5. KIBRISʼTA BAŞLICA SEKTÖREL EĞİLİMLER

A. MAKROEKONOMI 
Çözüm-sonrası Kıbrısʼın iş potansiyelini ölçebilmek için, şimdi de Kıbrıs ekonomisini incele -

yeceğiz. Adanın her iki tarafının makroekonomilerine baktıktan sonra, son zamanlardaki

makroekonomik performanslarının öngördüğü, adanın ümit vadeden 5 hizmet sektörü üzerinde

yoğunlaşacağız. Bunlar turizm, gayri menkul emlak, yüksek eğitim, nakliyat, muhasebe ve

hukuk hizmetleri. Bunların yanısıra, mal ticaretindeki gelişmelere de değineceğiz.

Güneyin makroekonomisi istikrarlıdır 
Güneyʼin makroekonomisi istikrarlıdır, yürürlüğe girdiği 1992ʼden Ocak 2008ʼde avroʼya geçiş

kabul edilinceye kadar (daha önce ecu-avrupa para sistemiydi)Kıbrıs lirası veya poundu

avroʼya sabitlenmiştir. 2002-06 arasında reel GSYİH büyüme oranı yılda %3.2ʼdi, bu da

kredilerin hızlı büyümesiyle, çoğunlukla güçlü yurtiçi talebin artmasından kaynaklandı. İstatistiki

Hizmet Biriminin tahminlerine göre reel GSYİH büyüme 2007 yılında %4.4ʼe ulaştı. Kamu

sektörü açığı da küçülmektedir. 2002-03 döneminde kamu sektörü harcamasındaki ani

yükselişten sonra, hükümetin bütçe açığı o dönemden sonra her yıl küçülmüştür, ve 2007

yılında GSYİHʼın %1.5 oranında artı olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2004-06

döneminde enflasyon %3ʼün altında seyretmekteydi (oysa yükselişe geçti ve 2007 sonunda

%3.9ʼa ulaştı). Bu gelişmeler Kıbrısʼın Temmuz 2007ʼde avroʼya geçme iznini alabilmesini

sağladı ve 1 Ocak 2008ʼde ulusal para birimi olarak avro yürürlüğe girdi.

Ancak, ithal mallarına artan güçlü talep yanısıra turizm gelirinin düşüşü (GSYİHʼın bir oranı

olarak), 2003 yılından bugüne cari hesap açığını aniden artırmıştır. 2003ʼte GSYİHʼın %2.2

oranından 2006ʼda GSYİHʼın %5.9 oranına yükselmiştir ve bu oran 2007ʼde %7ʼnin üzerine

çıkabilir. Cari hesap açıkları ülkeye giren döviz ile finanse edilmelidir, bu ya portföy yatırımı

olarak (ör: hisse ve bono satın alımları), ya yabancı doğrudan yatırım olarak (fabrikalara veya

büyük miktarda şirket hisselerine yatırım yaparak), ya da banka mevduatları gibi başka

girdilerle yapılmalıdır. Bu güne kadar, adanın güneyindeki cari hesap açığı büyük oranda

sürekli ikamet etmeyenlerin (geleneksel offshore sektörüʼnün) net banka mevduat girdileriyle

kapatılmıştır.
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Ancak yabancı doğrudan yatırım beklenenden daha düşük bir
performans segiliyor
Durum böyle olunca, ekonomisinin şu an istikrarına rağmen, cari hesap açığının yükselişte

olması, adanın güney kısmının büyümesinin uzun vadedeki sürdürülebilirliği konusunda soru

işaretleri doğurmaktadır, özellikle de bu açığın finanse edilmesi için daha güvenli sayılan

yabancı doğrudan yatırımlar yerine (YDY), kolaylıkla çekilebilecek olan banka mevduatlarına

bağlı olması. YDY Kıbrıs girdilerini, Türkiye ve Yunanistan girdileriyle karşılaştırıldığı zaman,

Kıbrısʼın YDYʼyı adaya çekmekte düşük performans sergilediğini görebiliriz. 1999-2006

döneminde Yunanistanʼa yapılan yatırım 8 kat, Türkiyeʼye ise 19 kat artarken, aynı dönemde

Kıbrısʼa yapılan yatırım sadece 1.6 kat artı.

Elbette adanın bölünmüşlüğü yatırımcıların bakış açılarını etkileyecektir. Economist

Intelligence Unitʼnin yabancı yatırımcılar için iş çevresinin çekiçiliğini ölçen Business Environment
Rankings raporunda 18 Avrupa ülkesi arasında Kıbrısʼı 15.inci sıraya yerleştirdi. Buna açıklama

olarak gösterilen sebeplerden bir tanesi de “Orta Doğunun en yakın, en büyük ve en kazançlı

pazar olma potansiyeline sahip olanTürkiye pazarına girişi yok” 8. Aynı zamanda, adanın

bölünmüş olmasından dolayı, Avrupa üye ülkeleri arasında Kıbrısʼa politik risk olarak en

düşük puan verildi. 

Yabancı doğrudan yatırım 
AVRO myr 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 7 yıl  

içinde artış
Yunanistan 0.5 1.2 1.8 0.1 1.1 1.7 0.5 4.3 x 8.1
Türkiye 0.8 1.0 3.9 1.0 1.4 2.1 8.2 15.2 x 19.1
Kıbrıs 0.8 0.9 1.0 1.1 0.8 0.9 0.9 1.2 x 1.6

Kaynaklar: Bank of Greece; Kıbrıs Merkez Bankası; Türkiye Merkez Bankası. 

Ve uzun vadede sürdürülebilirlik sorgulanmakta 
Yükselen cari hesap açığı ve YDY alanında sergilediği düşük performansdan dolayı, uzun

vadede ekonomik büyümesinin sürdürülebilirliği sorgulanmaktadır. Yukarıda da bahsedildiği

gibi, son yıllardaki büyüme, turizm veya ihracat yerine daha çok tüketici harcamalarına ve

gayri menkul alımlarına dayanmaktadır. Örneğin, perakente satış hacmi yıllık bazda 2006

8 Economist Intelligence Unit, Cyprus Country Forecast [Kıbrıs Ülke Tahmini](ana rapor), Mayıs 2007, safa11. 

Kıbrıs (güney): Temel makroekonomik göstergeler 
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Reel GSYİH büyüme (%) 4.0 2.0 1.8 4.2 3.9 3.9
Tüketici fiyat endeksi, enflasyon (%) 2.0 2.8 4.1 2.3 2.6 2.5
Bütçe açığı (GSYİHʼnın % si) -2.2 -4.4 -6.3 -4.1 -2.3 -1.5
Cari hesap bilançosu (GSYİHʼnın % si) -3.3 -3.7 -2.2 -5.0 -5.6 -5.9

Kaynak: İstatistiki Hizmet Birimi. 
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yılında %8.1 artarken, 2007ʼnin ilk 9 ayında %7.5 artmıştır. İnşaat izinleri yıllık bazda 2006

yılında %8.1 artarken 2007ʼnin ilk 8 ayında %17.3 artmıştır. Fakat, aynı dönemde, ihracata

yönelik bazı önemli sektörler de gerilemiştir. Örneğin adaya gelen turistler yıllık bazda 2006ʼda

%2.8 azalırken, 2007ʼnın ilk 11 ayında sadece %0.5 arttı. Mal ihracatı 2006 yılında (değer

olarak) %9.5 düşerken ve 2007 Ocak-Ağustos döneminde de %2.1 düşüş kaydederken, yerel

olarak üretilmiş ihraç ürünleri, güçlü eczacılık sektörü sayesinde, artış kaydetmiştir.

Tüketici harcamaların arkasındaki itici güç borç vermenin hızla büyümesidir. Özel sektöre

verilen banka kredileri yıllık bazda 2006 yılında %13.1 artarken, 2007ʼnin ilk 11 ayında %25.8

arttı, oysa 2005 ile karşılaştırıldığında bu artış sadece %6.2ʼdi. Bu harcamalara kaynak

bulmak için, bankalar yurt dışından da sağlam borç aldılar. Dolayısıyle, son birkaç yıl içinde

Kıbrısʼın güneyindeki büyüme kredilerdeki ani artış ile açıklanabilir. Ancak, ödünç para alanlar

ödemelerde zorlanıp yine borçlanmaya baş vurdukça, borç vermedeki büyüme de

durulacaktır. Üstelik, ticari bankaların borçlanma maliyetini yükselten ABDʼnin yüksek faizli

ipotek (mortgage) krizinin global etkisini yerli bankalar da hissettikçe, gelecek aylarda kredi

verme istemleri olumsuz bir şekilde etkilenecktir.

Uzun vadeli bir başka endişe de, düşük vergi rejimine rağmen, Kıbrısʼın güney tarafı rekabet

edebilirlik yeteneği konusunda kötü puana sahip. Dünya Economik Forumʼun Global Rekabet

edebilirlik 2007-2008 Raporunda 27 AB üye ülkeler arasında 23.üncü sırada yer alırken, 131 ülke

içinde ise 55.inci sırada gösteriliyor, üstelik bir önceki yıl 49.uncu sırada iken. Avroʼnun dolar ve

sterling karşısında yükselen değerinden dolayı ihracat ve turizm önümüzdeki 18 ay içerisinde

yine darbe yiyebilir ve ekonomisinin rekabetedebilirliği daha da zayıflar. Rus yatırımlarının

çoğu dolar bazlıdır ve adanın güneyine turizm amaçlı gelenlerin çoğu da İngilteredendir.

Son olarak, İş Gücü Araştırmasının açıklamaları kapsamında, Avrupa standartlarına göre

Güney Kıbrısʼın 2006 yılında toplam işsizlik oranının %4.8 gibi düşük bir seviyede olması

sevindirici gibi görünsede, aynı yılın gençler arasındaki işsizlik oranı bu rakamın iki katının

üzerinde olup %10.1ʼde seyretmektedir. Üstelik 2007 yılının ilk yarısında toplam işsizlik oranı

%4.1ʼe gerilerken 15-24 yaş gurubu arasındaki işsizlik oranı aynı hızla düşmeyip %10ʼda kalmıştır.

Kuzeyʼin, GSYİH büyümesi çok hızlı gelişti 
Son yıllarda Kıbrısʼın kuzeyindeki ekonomik büyüme güneye kıyasla daha hızlı olmuştur. Reel

GSYİHʼdaki büyüme oranı 2002-2006 yılları arasında yıllık ortalama olarak %13.0ʼdü. Güney

ile karşılaştırıldığı zaman güneydeki (reel GSYİH büyüme) sadece %3.2 olarak kaydedildi.

Adanın iki tarafındaki farklı gelir düzeylerinden dolayı büyük oranda kuzeyde gelir

yakınsaması oldu. 2002ʼde Kuzeydeki gelirler güney gelirinin %30ʼunun altındaydı. Ancak

2006ʼya gelindiğinde bu oran %50ʼye yaklaştı. (Bkz Ek Tablo 8)

Büyümeyi, üç değişik alandaki gelişmeler tetikledi. İlk olarak, Türk lirasının 2001 başlarında

büyük oranda devalüasyona uğramasından sonra, istikrara kavuşup enflasyonun etkilerini

azaltması, büyümede itici bir güç oldu. Kuzeyʼde Türk lirası fiilen kullanılan para birimi olup,

2002ʼden bugüne dolara karşı takdir edilecek şekilde kıymet kazanmıştır. Geçmiş yıllara

nazaran, Türk lirası Avroʼya karşı da istikrarını korumaktadır. Para birimi değer kazanınca, bu

her bir dolarlık ithal mal için daha az yerli para birimine ihtiyaç olduğu anlamına gelir ve
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fiyatların aşağıya çekilmesine neden olur. Büyümeyi tetikleyen ikinci unsur da, BMʼnin Nisan

2004 de önerdiği yeniden birleşme planının hem öncesi hem de sonrasındaki inşaat patlamasıydı.

Kıbrıs Türk idaresi altında kalmaya devam edecek olan gayri menkuller referandumdan9 bile

önce değer kazanırken, diğer taraftan Kıbıslı Rumların planı reddetmeleri ile bir çoğu adanın

bölünmüşlüğünün kalıcı olduğuna kanaat getirdi ve bu yaklaşım da Kıbrıs Rum koçanlı gayri

menkullerinin satış ve restorasyonunu teşvik etti. Güçlü büyüme oranına gösterilen üçüncü

sebep10, kamu harcamalarındaki istikrarlı büyümenin yanısıra güçlü eğitim sektörü de

(aşağıya bkz) rol almıştır. 

GSYİHʼnın %50ʼsinden fazlasını hizmet sektörü oluşturur. Son yıllardaki ticari ve cari hesap

açıkları turizm ve yüksek eğitimin yarattığı net gelirlerle denkleştirildi.

Kaynaklar: İstatistiki Hizmet Birimi,Devlet Planlama Örgütü. 

Fakat birçok yapısal sorun var
Son yıllarda gösterdiği güçlü büyüme oranlarına rağmen, adanın kuzey kısmındaki

ekonominin hem uluslararası ticarete konulan engellerden kaynaklanan hem de içsel yapısal

sorunlardan dolayı bazı ciddi handikapları olması, bu büyüme oranlarını nereye kadar muhafaza

edebileceği husunda endişeler vardır. Dış işlemlere gelince, adada Ercan, Gazimağusa ve

Girne limanlarının uluslararası bir ünvana sahip olmamalarından dolayı tüm mal ve hizmet

ticaretinin Türkiye üzerinden gerçekleşmesi, mal ve hizmet maliyetini oldukça yükseltmektedir.

Bu durum yıllar geçtikçe ülkeyi Türkiyeʼye daha da bağımlı kılarak fiyatlar üzerinde de ikincil

etki yapmıştır. Aynı zamanda Kuzeyʼin, Türkiye ve Güney Kıbrısʼın son yıllarda yaşadıkları

deneyimler gibi (AB tam üyeliği veya IMF desteği gibi) herhangi bir reform yapması için güçlü

bir özendirmesi mevcut değil. Böylece, ekonomisi reformsuz ve yetersiz bir kamu sektörünün

harcamalarına bağımlı kaldı.11 Vergi tahsilatlarının yaptırımı zayıf olduğu için, kamu sektörü

harcamaları büyük çoğunlukla Türkiye tarafından sübvanse edilmektedir. Ekonominin yapısal

sorunlarının bir yansıması da oldukça büyük ve büyümekte olan cari hesap açığıdır. 

9 Bir Kıbrıs anlaşmasında Mülkiyer Rejimi [The Property Regime in a Cyprus Settlement], Platis, Orphanides ve Mullen, PRIO, Oslo, 2006.
10 “Kıbrıs Türk ekonomisinde çağdaş mevzular” [“Contemporary issues in the Turkish Cypriot economy”], konuşmacı: Vargin Varer,

düzenlenerek Economic Perspective in Cyprus : The Path Towards Reunification ʻda yayınlanmıştır, PRIO Cyprus Centre, Nicosia, 2007.
11 Dünya Bankası, Kıbrısʼın Kuzeyinde Sürdürülebilirlik ve Ekonomik Büyümenin Kaynakları [Sustainability and Sources of Economic Growth

in the Northern Part of Cyprus,] Haziran 2006.
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Rekabetsizlik fiyatları yüksek tutuyor 
Genel kanı, adanın kuzeyinde maaşlar ortalama olarak güneye göre daha düşük olduğundan

dolayı, tüketici mallarının fiyatlarının da daha düşük olması beklenilir. Ancak, gerçekte durum

böyle değil. Kuzey Kıbrısʼın uluslararası ticaretine getirilen ambargolardan dolayı, kuzeydeki

işletmeler dünya pazarlarına ulaşabilmek uğruna gösterdikleri çabalar sonunda büyük

zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Dolayısıyle ticaret birkaç ithalatçı firma ile sınırlı sayıda

ihraç pazarıyla kısıtlı olduğundan rekabet ortamı da yok denecek kadar azdır. Küçük ada

ekonomisi olduğu için kuzey aynı zamanda, istikrarsız fiyatlara sahip hammadde de ithal

etmek durumundadır. Durum böyle olunca, kuzeyle ticaret yapan firmalar risk faktörlerini telafi

edebilmek için karlarını maksimuma çıkartıp, rekabet de sınırlı olduğu için yüksek kâr marjını

uygulamaktadırlar. Bu sebepten dolayı Kuzey Kıbrısʼa mal ithal etmek komşu ülkelere nazaran

çok daha pahalıdır. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) Merkezinin son yaptığı

araştırmaya göre kuzeyde navlun bedelleri güneydekinden %30 daha yüksektir.12 Dış işlemler

üzerindeki kısıtlamalar ulaşım sektörünü de etkilemektedir. Kısıtlı ulaşım seçeneği, yerel

üretim maliyetinin yükselmesine sebep olur. Sonuç olarak, özellikle mallar üzerindeki tüketici

fiyatları, güneye nazaran genellikle daha yüksektir.

Yerli Pazar içerisinde de rekabet eksikliği mevcuttur. Serbest pazar ve devlet yardımını

ayarlayan rekabet politikası ve yasası olmadığı zaman, özel sektör işletmelerinin rekabete

girerek kendilerini gösterebilme şansları da ellerinden alınmış olur. Bu durum pazarda

çarpıklıklar yaratır ve ekonomideki yüksek fiyatların da sebebidir. Kuzeydeki ekonominin

yüzyüze kaldığı yüksek fiyat ve diğer olumsuzluklar, tüketicinin son zamanlarda Güney

Kıbrısʼa yönelmesine sebep oldu. Merkez Bankasının kredi kartı harcamaları üzerinde yaptığı

çalışmaya göre, Kıbrıslı Türkerlerin güneyde kredi kartı ile yaptıkları harcamalar ortalama

olarak ayda 5 milyon ABD doları tutarındadır – bu meblağ nakit harcamayı içermemektedir.

Kıbrıslı Rumların kredi kartı ile kuzeyde yaptıkları harcamayı karşılaştırdığımız zaman, ayda

sadece 1 milyon ABD doları kadardır. 

12 Benter, Selcuk, Kıbrısʼta Ulaşım [Transportation in Cyprus], KOBI Center, June 2006. 

Kıbrıs (kuzey): Başlıca makroekonmik göstergeler                                                                        
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Reel GSYİH büyümesi (%) -           -0.6 -5.4 6.9 11.4 15.4 13.5 7.8 
Tüketici fiyat enflasyonu (%) 53.2 76.8 24.5 12.6 11.6 2.7 19.2
Bütçe açığı (GSYİHʼnın  % si) - -6.6 -2.5 -2.4 0.4 0.6 1.4 -2.5
Cari hesap bilançosu (GSYİHʼnın  % si) - -3.2 -1.9 1.5 1.5 -0.8 -11.9 -10.7

Kaynak: İstatistiki Hizmet Birimi. 



28 Ertesi Gün 

B. TURİZM 

Güney turizmi zor durumda
Kıbrısʼın Güneyʼi 2002ʼden beri turizm sorunu yaşamaktadır. Adaya gelen turist sayısı ve gelir

genel olarak düşüştedir ve henüz 2001ʼde ulaşılan seviyeye tekrar ulaşılamadı. 2006 yılında

adaya gelenlerin sayısı (2.4 milyon), 2001 sayısının (2.7 milyon), %10 altında seyrederken,

gelir de %19 daha düşüktü. 

Kaynak : Statistik Hizmer Birimi. 

Gelir GSYİH % oranında iniştedir.
Gelir, nominal anlamda zaten iniş eğiliminde olduğu için GSYİHʼnın yüzdesi olarak da ani bir

düşüş kaydetmiştir. Genel olarak 2001-2002 den beri sektörün katma değere olan katkısı

düşüştedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu durum da cari hesap açığını oldukça yüksek kabul

edilemez bir seviyeye taşımış, bu da ekonominin rekabet gücünün azaldığının göstergesidir

(Bkz Ek Tablo 9).

Source: Kıbrıs Merkez Bankası
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Güney turzminde yatırım eksikliği
Kötü performansın başlıca nedenlerinden biri de turistik ürün kalitesinin düşmesi, bunun da

sebebi son 5 yıldır sektör altyapısıda yatırım eksikliği olduğu söylenebilir. Özellikle de turistlerin

ada çapında seyahatlerini kolaylaştıracak (havaalanından dahil olmak üzere) toplu taşıma

araçlarına hiç yatırım yapılmamıştır; Hatta son zamanlara kadar havaalanları bile günün

turistlerinin beklentilerini karşılayacak düzeyde değillerdi.13 Daha fazla harcama yapan turistleri

çekebilmek için (örneğin,marinalar ve golf sahaları yapma) planları, sürekli ertelendi. Kıbrısʼın

kurak bir ada olmasından dolayı, ve su kaynaklarını geliştirmek adına herhangi bir yatırımın

yapılmamasından dolayı golf sahaları zaten arzu edilmediği için yapımları da hep engellenmiştir.

Adanın sadece iki tane denizsuyu arıtma tesisi mevcuttur (Üçüncüsü de İngiliz üslerindedir),

ancak sayısız kez söz verilmesine rağmen, son beş yıl içinde yeni bir denizsuyu arıtma tesisi

yapılmamıştır. Toplu taşımacılık ve güneş enerjisine yatırım eksikliği, trafik tıkanıklığına, kazalara

ve hava kirliliğine yol açarken, ekonomiyi elektrik üretimi için pahalı ithal yakıtlara bağımlı kılar.

Bu da tabii, zaten zor durumda olan turistik ürünün rekabet edebilirliğini de zedeler.

Ancak, bu hususlar hükümet tarafından ele alınsa bile, adanın şu andaki fiili bölünmüş hali

turizm sektörünün performansını ciddi bir şekilde zedelemekte olduğu çok açıktır. Ziyaretçilere

sunulan ürünün coğrafi olarak sınırlı olması ürünü daha az çekici kılarken, altyapının gelişimi

ve turistik ürünün içeriği konusunda her iki toplumun bölünmüşlüğü ve koordinasyonsuzluğu,

kaliteyi düşürdüğü gibi, çekiciliği de ortadan kaldırıyor.  

Gerekli olan adanın tarihi ve kültürel mirasını, doğal çevre özellik ve aktivitelerini geleneksel

deniz ve güneş unsurları dışında çeşitlendirerek, değişik yaş ve gelir düzeylerine hitap edebilecek

turistik ürünün yeniden tanımlanmasıdır. Birleşmiş ada senaryosunda turizm sektörü için

beklentiler detaylı olarak 6.ıncı bölümde ele alınacaktır.

Kuzeyʼde turizm çok hızlı büyümektedir
Adanın güneyine gelen turist sayısında 2001 yılından beri azalma kaydedilirken, kuzey için ise

tam tersi geçerlidir. Adanın kuzeyine doğrudan uçuş olmayıp hem maliyeti hem de uçuş süresi

Türkiye üzerinden geldiği için artmasına rağmen, adaya gelen turist sayısı 2002ʼde 435,556

iken 2006ʼda 715,749 oldu. Kuzeye tek, doğrudan uçuşu olan, ve adanın ana turist pazarı olan

ülke Türkiyeʼdir. Bu da, artan Türk seyahatçılardan dolayı kuzeyi daha rekabetçi kılar.

13 2004 yılında, Larnaka havaalanı Daily Tegraph tarafından düzenlene 2004 yılının Telegraph Seyehat Ödüllerinde “en düş kırıklığına
uğratan havaalanı”ödülüne laik görülmüştürç. 
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Kaynak: Devlet Planlama Örgütü. 

Yatak kapasitesi yükselişte
Turizmin gelişmesindeki sebeplerden biri de yatak kapasitesinin alt düzeylerden yükselmiş

olması. Kuzeydeki devlet yetkilileri turizm sektörüne yatırımı teşvik edebilmek ve çekebilmek

için bazı önlemler aldı. Bu önlemler doğrultusunda 2001 yılında 10,798 olan yatak kapasitesi

Ağustos 2007ʼde 15,816ʼa yükselerek %46 artmıştır. 

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü. 

Ancak gelir GSYİHʼnın yüzdesi olarak iniş eğilimindedir 
Kuzeyin de turizmde sorunları yok değil. 2004 yılında turizmden elde edilen gelir %61.2

yükselerek 288.3 milyon ABD dolarına (227.5 miyon AVRO), ya da GSYİHʼnın %16.3 oranında

yükselirken, bu tarihten sonra toplam net turizm geliri GSYİHʼnın yüzdesi olarak düşüş eğilimi

gösterdi. 2005 yılında nominal olarak, net turizm geliri 328.8 milyon ABD dolara ulaşmış

olmasına rağmen, GSYİHʼa oranla %14.1 düşüş gösterdi. 2006 yılında bu oran GSYİHʼnın

sadece % 11 oranında olması beklenmektedir. Üstelik ticari açığı kapatan net turizm gelirinin

yüzdesi 2005 yılında %28 iken 2006ʼda %23ʼe inmiştir. 
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Turizm en önemli yabancı gelir kaynaklarından biri olarak konumunu muhafaza ederken,

turizimden olan net gelirin durağan olması, yukarıda belirtilen kapasite artışından dolayıdır. Yeni

oteller yapıldıkça doluluk oranı düşmektedir. Adaya gelenlere oranla, net gelirin düşmesinin bir

başka nedeni de, gelenlerin hepsinin turistik amaçlı değil, adadaki üniversitelerde okumak

amacıyla gelen öğrenciler olmasıdır. 

Türkiyeʼden sonra ikinci büyük pazar olan İngiltereʼden gelen ziyaretçilerin bir çoğunun

kuzeyde ev satın alması, net gelirin gösterdiği düşüşün üçüncü sebebi olarak sıralayabiliriz.

Alınan bu evler ya sahiplerinin kalmaları için kullanılmakta ya da diğer turistlere belirli dönemler

için pazarlanmaktadır. Bu tür evler turizm üniteleri olarak kayıtlı olmadıkları için, yatak kapasitesi

hesaplamasında yeralmamaktadırlar ve aynen güneyde olduğu gibi bu ziyaterçilerin harcamaları

turizm gelir rakamlarında tam olarak yansıtılmamaktadır.

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

C. GAYRİ MENKUL

Güneyde gayri menkul mallara rağbet yükselişte
Son birkaç yıldır, resmi ve ticari faiz oranlarındaki düşüş, daha uzun vadede mortgage geri

ödeme imkanları, büyüyen nüfus ve yabancılar arasında tatil evi alma konusunda artan ilgi

olmak üzere bir dizi kalkınma önlemleri sayesinde, güneyde emlak sektöründe gelişme

gözlemlenebilir. 2008ʼde tahakkuk eden emlak vergilerinin peşin ödenmesi de bu gelişmede

önemli bir faktör olmuştur. Emlak ticaretinin güçlü bir şekilde gelişmesi, 2002-2006 yılları

arasında reel olarak %5.6 büyüme gösteren inşaat sektörünün bir yansımasıdır.
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Fiyatlar hala yükselişte
Gayri menkule olan talebin artması fiyatların da yavaşca yükselmesine yol açtı.

MAP S. Platisʼin hazırladığı, Hedonik Home BuySell (Ev AlımSatım) Fiyat Endeksine göre,

Ocak ile Kasım 2007 arası güneydeki bir evin fiyatı %21.5 oranında arttı.

Kıbrıs (güney): İnşaat istatistikleri 
Yıl bazında oransal değişim 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Reel olarak inşaatta büyüme 
(brüt katma değer)                     -3.0 -0.1 -1.3 -1.2 4.0 5.5 7.0 5.4 5.3 5.0
Onaylanmış inşaat
izinlernin sayısı  -7.6 -0.8 -2.0 -5.2 6.6 5.5 10.1 9.3 10.3 7.7
Onaylanmış inşaat
izinlernin değeri -7.1 3.8 -5.2 7.2 26.1 12.9 17.1 13.3 14.8 8.1

Kaynak: istatistik Hizmetler Birimi

Kaynak: BuySell. 

Fakat sürdürülebilirlik konusunda tartışma var
Kötü global gelişmeler gözönünde bulundurularak fiyatların mevcut hızda artmaya devam

edebileceğine dair süphe ile bakılmaktadır. İnterbank borç faiz oranları (bankalar biribirlerini

borçlandırdıkları zaman kullanılan faiz oran) da yükseliştedir. Bu durumda yerli bankalar

borçlanmakta zorlanacaktır çünkü onlar maliyeti müşterilerine yansıtacak ve bu da (diğer şeyler

sabit kalmak koşuluyla) ipotek (mortgage) faizlerini yükseltecektir. Aynı zamanda, Kıbrısʼın

emlak için en büyük yabancı pazarı İngiltereʼdir. Orada ev fiyatlarının geçen aya kıyasla düşüşe

geçtiğini sergileyen bazı göstergeler vardır. Durum böyle olunca İngiliz alıcılar yurt dışında ikinci

bir ev almak için birinci evlerinin değerini kullanarak borçlanmalarını sınırlayacaktır.

Bu faktörler, emlak fiyatları üzerindeki diğer olumlu faktörlerin etkisini de azaltacaktır,

örneğin resmi faiz oranlarının %4.50 dan %4.00ʼe düşmesi ve Rus pazarınında güçlü petrol

fıyatlarının desteği ile zinde kalmaya devam etmesi gibi.
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Gayri menkul büyüme oranı kuzeyde yavaşlamaya başladı
Kıbrısʼın kuzeyinde, 2000-06 yılları arasında hızla gelişen inşaat sektörü, yılda %27 oranında

reel büyüme gösterdi. Bunun altında yatan önemli sebeplerden biri de Nisan 2004 referandum

sonrası çözüm beklentilerinin azalmasıdır. Tabii çözüm beklentisi azalınca Kıbrıs Rum emlağına

yapılacak olan yatırımla ilgili öngörülen risklerin de azalmasına yol açtı. 2003 yılında inşaat

şirketi sayısı 65 iken, Nisan 2007ʼde bu rakam 1000ʼe ulaştı.14 Ekonomiye katkısı muazzam

oldu, şöyle ki Devlet Planlama Örgütüne göre, inşaat sektörü 27 alt sektörü besliyor.

2001 yılında bu sektörün katma değerinde %20.4 bir düşüşten sonra, inşaat 2005 yılında

reel anlamda %18.9 arttı ve 2006ʼda da %35.2 oranında artması beklenmektedir. İnşaatın

GSYİHʼdaki payı 2005ʼde %9.8 iken bu oranın 2006ʼda %12.2ʼye çıkması beklenmektedir. Bu

güçlü gelişme sayısal olarak inşaat izinlerine yansımış ve 2006ʼya kadar olan süre içinde

artmış ve 2006 yılında %48 artışla toplam izin sayısı 2,914ʼa ulaşmıştır.

Kıbrıs (kuzey): Onaylanmış inşaat izinleri 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Konutlar 528   514 468 471 367 384 593 675 1,019 1,293 
Apartmanlar 796 853 810 686 1,209 694 761 719 945 1,621 
Toplam 1,324 1,367 1,278 1,157 1,576 1,078 1,354 1,394 1,964 2,914 

Kaynak: Devlet Planlama Örügütü. 

Lakin, 2007 yılında inşaat sektörünün ani bir dugunluk yaşadığına dair yaygın bir inanç var.

Kesin olmayan verilere göre inşaattaki sabit sermaye 2006ʼda inişe geçti ve önümüzdeki yıllarda

da büyüme hızı yavaşlayacaktır. Yavaşlamanın arkasındaki esas nedenler şöyle sıralanabilir:

� Aşağıda belirtilen nedenlere ek olarak global gelişmelerden dolayı talebin (özellikle

yabancı talebin) azalması.

� Hükümetin sosyal konut evleri inşa edeceğini açıklaması. Bu durum toplumda (özellikle

dar gelirli kesimde) beklentiye yol açarak talebin düşmesine de etki yaptı.

� İnşaat şirketlerinde aşırı arz ve likidite sorunları.

� Standart ve kontrol eksikliğinden doğan inşaat kalitesinde düşüş

14 Çalışma dairesi
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Kaynak: Devlet Planlama Örgütü

D. EĞİTİM 

Güney Kıbrısʼta yüksek öğrenim gelişmemiştir
Dünya çapında ortak bir dil olduğu kabul edilen İngilizce, özellikle adada da geniş çapta

konuşulurken, yabancılar için yüksek öğrenim sektörü güneyde çok geride kalmıştır. 2005/06

döneminde güneydeki yüksek öğrenim sektörü sadece 5,630 yabancı öğrenci çekebilmiştir.

Bu öğrencilerin sadece 377si devlet üniversitesi olan Kıbrıs Üniversitesine kayıt yaptı.

Sektörün yabancı öğrenci çekememesinin altında hükümetin politikası yatmaktadır. 2007ʼye

kadar özel kolejlere ünüversite statüsü vermeyerek ve daha önceleri de yabancı öğrencilere

Avrupada olduğu gibi okurken part-time çalışma izni vermediğinden dolayı sektör yabancı

öğrenci çekmekte zorlandı. 2006 ödeme bilançosu verilerine göre, eğitimden elde edilen döviz

geliri sadece 8 milyon Kıbrıs Lirası (13.9 miyon AVRO) veya GSYİHʼnın sadece %0.1 di. (Bkz

Ek Tablo 10.)

Kuzey altı kat daha fazla yabancı öğrenci çekmektedir 
Güneye kıyasla, kuzey ekonomisi için yüksek öğrenim can damarlarından biri sayılır ve rolü çok

önemlidir. Kuzeyde faaliyet gösteren 6 üniversite mevcuttur ve 2005/06 akademik yılı itibariyle

yabancı öğrenci sayısı 31,279 olup bunların %90ʼnı Türkiyeʼden gelmektedir. Eğitim dili

İngilizcedir (sadece bir iki bölüm Türkçe tedrisatlıdır). Üniversite Sektörü Avrupa programlarına

entegre olmaya çalışmaktadır ve Bologna sürecinde yer almak için girişimde bulunmaktadır. 



355. Kıbrısʼta başlıca sektörel eğilimler 

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü. 

Kuzeyin eğitimden kazanımı güney kazanımından 18 kat daha fazla 
Kıbrısʼın kuzeyi için üniversiteler, döviz gelirinin ana kaynaklarından biridir. 2005ʼde yüksek

öğrenimden elde edilen net gelir 202.7 milyon Amerikan Doları idi ve bu rakam 2006ʼda 305

milyon Amerikan Doları, ya da GSYİHʼnın %11 kadar olmuştur. Bu demek oluyor ki 2006

yılında eğitimden elde edilen gelir, turizm geliri olan yaklaşık 303.2 milyon Amerikan Dolarıʼnı

aştı. Yüksek öğrenimden kuzeyin elde ettiği gelir güneye göre 18 kat daha fazladır. Üstelik bu

eğilim devam edecektir. Üviversitelerin tahminlerine göre önümüzdeki on yıl içerisinde kayıtlar

iki katına çıkacaktır. (Bkz Ek Tablo 11.)

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü. 
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E. NAKLİYAT

Güneyde nakliyat siliniyor 
Kıbrıs sorununun bir ürünü de Kıbrıstaʼki nakliyat sektörünün işlerini başka ülkelere kaptırıyor

olmasıdır. AB-Türkiye gümrük birliğinin Kıbrıs Cumhuriyetini de içine alacak şekilde genişletecek

olan Ankara Protokolünü, Türkiye bugüne dek yürürlüğe koymadı. Dolayısiyle Kıbrıs Cumhuriyeti

bandıralı gemiler Türk limanlarına yanaşamaz. Bu durum da haliyle Kıbrıslı olmayıp da Kıbrıs

Cumhuriyeti bayrağını kullanan birçok nakliyat şirketleri için son derece olumsuz bir durumdur.

2004 yılında Deniz Ticaret Odasının yapmış olduğu tahminlere göre Protokolun yürürlüğe

girmemesinden dolayı nakliyattan yılda 65 milyon Kıbrıs Lirası (111 miyon AVRO) kayıp söz

konusudur.15 Bir başka deyişle 2004 nakliyat gelirinin %13ʼü ya da GSYİHʼnın %0.9ʼu.

Navlun taşımacılığı beklenenden daha düşük bir performans
sergilemekte
Navlun hizmetleri de son derece etkilenmiş durumda. Nakliyat hizmet gelirleri, düşük verginin

yardımıyle son yıllarda artıdaysa da, navlun taşımacılığındaki büyüme ise 2003 yılından beri

durmuştur. 

Kaynaklar: Kıbrıs Merkez Bankası, Eurostat. 

Müşteriler başka yerlere gidiyor
Ve, Kıbrıs Cumhuriyeti bandıralı gemi sayısı 2,798 olan 1997ʼdeki zirvesinden, 2006ʼya gelinceye

kadar düşüş göstererek 1,826 gemi sayısına indi. Son olarak adanın güney kısmındaki

nakliyat sektörü son yılların en önemli gelişmelerinden biri olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru

hattı projesinden doğacak fırsatların dışında kalıyor. Nakliyat sektörü için bu alandaki iş

potansiyeli muazzamdır (Aşağıda 7.inci bölüme bkz).

15 Deniz Ticaret Odasının sunduğu iç belge verisi. 



375. Kıbrısʼta başlıca sektörel eğilimler 

Kaynaklar: İstatistiki Hizmetler Birimi 

Kuzeyde, nakliyat daha yüksek maliyetli 
Daha önce de bahsettiğimiz gibi, politik koşullar ve ticarete getirilen ambargolar Kıbrısʼın

kuzeyinde ulaşım ve taşımacılığı etkilemiştir. İthalat ve ihracatçılar mallarını Türkiye üzerinden

transit geçirmek zorunda oldukları için taşımacılık maliyeti güneye göre daha yüksektir.

Doğrudan ticarete getirilen kısıtlamaların yanısıra, ölçek ekonomilerin eksikliği, yerli pazarın

küçüklüğü ve limanların yetersiz hizmet ve idaresinden dolayı maliyetin artmasına sebeb olur.16

Transfer maliyetleri, gelen kargoya bağlı olarak 450-800 ABD doları arasında değişir.17

Örneğin, Çinʼden Mersinʼe ve Çinʼden Limasolʼa mal ithal etmenin maliyeti (20 konteynır) 1,800

ABD dolarıdır. Ancak Mersinʼden Kuzey Kıbrıs Magosa Limanına gelen malın 600 ABD doları

ek maliyeti vardır. Böylece, doğrudan ticaret olmadığı için ek maliyetler söz konusu. İhraç

pazarlarına olan navlun maliyetleri de daha yüksektir.

Politik koşullardan dolayı kuzey limanlarına mal getirmeyi kabul eden taşıma ve nakliyat

şirketleri bulma zorlukları, ithal maliyetlerini etkilemektedir. Tüm bu olumsuz faktörlerle başa

çıkabilmek için Kuzey Kıbrıs, nakliyatçıları cezbedecek yüksek navlun ve nakliyat bedellerini

karşılamak ve ödemek zorundadır. 

16 Dünya Bankası,Kıbrısʼın Kuzeyinde Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği ve Kaynakları, Haziran 2006.
17 Selcuk Benter, Kıbrısʼta Ulaşım, KOBİ Merkezi, 2006. 

Kıbrıs Türk navlun maliyetine karşı Kıbrıs Rum navlun maliyeti 
KT nakliyatçılar (ortalama) KR nakliyatçılar (ortalama)

İngiltereʼye (düzenli mesai saatlerinde) $3,155 $2,809 
Avrupaʼya  $5,155 $2,809 
Ciddeʼye $5,100 $3,972 

Kaynak: KOBİ Merkezi, Kıbrısʼta Ulaşım 
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Ceyhan petrol nakli ticaretinde büyük fırsatlar var.
Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs nakliyat işletmeleri için ümit verici bir unsur da Baku-Tiflis-Ceyhan

petrol boru hattıdır. Bu boru hattının Ceyhan terminali 2006ʼnın ortalarında açılarak Azerbeycan

ve Kazakistanʼdan gelen petrolü güneydoğu Anadoluʼda olan Ceyhan üzerinden dünya

pazarlarına ham petrol nakliyatı yapılmaktadır. Ceyhanʼdan yapılan petrol nakliyatından, genel

olarak bölgede ekonomik fırsatların artması ve Kıbrısʼın da (şu anda sadece kuzeyin) artan bu

iş faaliyetlerinden fayda sağlaması öngörülmektedir. Ceyhan petrol nakliyatında tam kapasitede

yılda 40 milyon ton ham petrol taşınması beklenmektedir. Ayni petrol nakli birliği (konsorsiyum)

daha önce 150,000 metrik tonluk tankerlere yükledikleri ham petrolü Karadeniz bölgesinden ihraç

ederken, şimdi ayni ürünü ortalama 300,000 metrik tonluk tankerler kullanarak yapabilecekler.

Bu durum birim maliyetini düşürerek Ceyhan petrol nakli ticaretini Hazar denizindeki iştirakleri

ile karşılaştırıldığı zaman çok daha cazip bir konuma oturtur. Bu büyük tankerler bölgede,

deniz nakliyat sigortası, denizcilik acenta ve petrol depolama gibi denizcilik hizmetlerindeki

faaliyetleri de tetikleyecektir. Boru hattının günlük kapasitesi 900,000 varildir ve bu rakamın

günde 1.6 milyon varile ulaşması beklenmektedir. Bu gelişmelerden Kıbrısʼın payına düşecek

olan gelir miktarı 7.inci bölümde ele alınacaktır.

Kuzey için en önemli fırsatlardan biri petrol depolama olabilir. Uzun sahili ve düşük vergi

oranları ile kuzey çokuluslu petrol firmalarına depolama hizmeti sunabilir. Bu durum muhafaza,

sevk, nakliye acenteleri ve tersane gibi alt sektörlerin gelişmesine yol açar ve ekonomiye büyük

canlılık gelir.

F. TİCARİ HİZMETLER 

Business services are the new growth area for the south
Ticari hizmetler güney için yeni yeni gelişen bir alandır. Son yıllarda güneyde en dinamik

hizmet sektörleri ödemeler bilançosunda “diğer ticari hizmetler” olarak belirtilen muhasebe,

hukuki ve ticari hizmetlerdir. Henüz daha turizm kadar döviz kaynağı olabilecek derecede

önemli değilse de, gelişim hızıyla turizme yetişmek üzeredir. 1996ʼda “diğer ticari hizmetlerden”

olan gelir GSYİHʼnın %6.3 oranında ve seyahat geliri (özellikle turizm) GSYİHʼnın %18

oranındayken, 2006 yılına gelindiğinde “diğer ticari hizmetlerden” olan gelir GSYİHʼnın %9.6

sına (1.4 milyar AVROʼya) ulaşırken diğer taraftan seyahat geliri gerileyerek GSYİHʼnın %18

oranına (1.9 milyar AVROʼya) düşmüştür.
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Kaynak: Central Bank of Cyprus 

Fakat bu çoğunlukla ABD ve İngiltereʼye bağlıdır 
Bu güçlü sektörün bir olası zayıflığı da ABD ve İngiltere pazarlarına bağlı olmalarıdır. 2006 yılında

“diğer ticari hizmetler” gelirinin bir bölü dördünden fazlası birlikte bu iki ülkeden gelmiştir.

Avroʼya karşı ABD Doları ile İngiliz Sterlingiʼnin zayıflamasını göz önünde tutarsak, ticaretin

sadece burada yoğunlaşması riskli olabilir. 

Kıbrıs (güney): 2006ʼda diğer ticari hizmetler (a) 
KIBRIS Kredi Borç Net 

Toplam                      806,658,456        135,084,704      671,573,752 
ABD   125,929,260 6,325,675      119,603,585 
İngiltere 115,615,152 32,346,740        83,268,413 
Almanya 80,872,553 3,351,681 77,520,872 
Yunanistan 54,080,228 18,406,606 35,673,622 
Rusya 49,310,706 24,273,483 25,037,223 
Romanya 41,405,429 1,306,922 40,098,507 
(a) Genellikle, muhasebe, hukuk, legal ve ticari hizmetlerdir. 

Source: Central Bank of Cyprus.

G. MAL TİCARETİ 

Cyprus (south) does sell some goods to Turkey
Güney Kıbrısʼın Türkiyeʼye sattığı bazı malları vardır. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyetini tanımamasına

ve gemilerinin Türk limanlarına yanaşmasına izin vememesine rağmen, çok küçük de olsa iki

ülke arasında mal ticareti vardır. Aslında, 1999 Yunanistan-Türkiye arasındaki yakınlaşmayı takip

eden ilk yıllarda ticarette belirgin bir artış olması, gelecekte de ticarette potansiyel olduğunun

göstergesiydi. Kıbrısʼın güneyinden Türkiyeʼye ihraç edilen mallar 1998ʼde 1.2 milyon Kıbrıs

Lirasıyken 1999ʼda 6.2 milyon Kıbrıs Lirası oldu ve 2000 yılında da 6.4 milyon Kıbrıs Lirasına
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ulaştı Ancak, 2000ʼden sonra Türkiyeʼye olan ihracatta belirgin bir gerileme izlenmiştir. Buna

karşılık Türkiyeʼden ithal eilen mallar, özellikle de 2004ʼde Kıbrıs Cumhuriyetinin ABʼye üye

olmasından sonra artmıştır. Bu gelişme aktarma ticaretinin bir yansıması ihtimali olabilir: yani,

yabancı firmaların başka ülkere mal göndermeden önce güney limanlarını ambar olarak

kullanmasından doğan bir netice. Hal ne olursa olsun, ticaret dengesi açık bir farkla Türkiye

lehinedir. (Bkz Ek Tablo 13 ve 14).

Kaynak: Kıbrıs Merkez Bankası. 

Kuzeyin Türkiye ile ticari bağları çok güçlü 
Sadece Türkiye ile rahat ticaret yababildiği için, Kıbrısʼın kuzeyi ile Türkiye arasındaki ticari

bağların oldukça güçlü olması son derece doğaldır. Dolayısıyle kuzey için Türkiye hem mal

hem de hizmet ticaretinde önemli bir partnerdir (Bkz Ek Tablo 15). Ancak durum her zaman

böyle değildi. Avrupa Adalet Divanının 1994 yılında, kuzeyden gelen malların Uluslararası

tanınmış yetkili kurumlardan alınması koşuluyla bitki sağlık sertifikaları olması gerektiğini beyan

eden kararından önce, AB Kuzey Kıbrısʼın toplam ihracatının %72.8 gibi bir oranla önde gelen

ticari ortağıydı. Avrupa Adalet Divanının kararını takiben, AB ülkeleri ile ticaret hızlı bir şekilde

düşerken aynı oranda Türkiye ile arttı ve 2006ʼda Turkiyeʼnin ihracattaki payı, toplam ihracatın

yaklaşık %50si kadar oldu. İhracatçılar çoğunlukla uluslararası pazarlardan koparılmıştır.

Mal ithalatında, 2005 yılında Türkiyeʼnin toplam ithalattaki payı %65 iken 2006ʼda %69

oldu. Türkiyeʼye hizmet ihracatı da (esasen turizm ve eğitim) oldukça yüksektir. 2006ʼda gelen

turistlerin %80ʼi Türkiyeʼdendi, diğer tarftan 2005 yılında üniversitelere kayıt olan toplam

öğrencilerin %68ʼi de Türkiyeʼdendi. Bir taraftan kuzeyin Türkiye ile yakın ticari ilişkisi, adanın

kuzeyine uygulanan ambargoların bir yansımasıyken, bir çözüm durumunda bu durum adanın

tümü için önemli bir avantaj olabilir(Bkz Ek Tablo 16).



415. Kıbrısʼta başlıca sektörel eğilimler 

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü. 

Yeşil hat ticareti düşük fakat hızla artıyor. 
AB Yeşil Hat mevzuatına göre, Kıbrıslı Türk tüccarları teknik olarak kısıtlı çeşitte ürünü Yeşil

Hat üzerinden ve Larnaka ile Limasol limanlarından AB pazarlarına gönderebilirler. Ancak

bugüne kadar sadece tek bir kez Yeşil Hat üzerinden AB pazarına ihracat (hurda aliminyum)

gerçekleşmiştir. Avrupa Komisyonu Eylül 2007ʼde “Yeşil Hat ticaretinin geliştirilmesi için halâ

çok fazla engel olduğunu”18 rapor etmiştir. Mayıs 2006ʼdan Nisan 2007 kadar olan dönemde

Kıbrıslı Türklerin Kıbrıslı Rumlara yaptıkları satışlar sadece 4.8 milyon AVROʼya ulaştı, bu

rakam 2006 yılındaki Kuzey Kıbrısʼın toplam ihracatı olan 64.9 milyon ABD dolarının (50.8

milyon AVROʼnun) onda birinden de azdır. Yine de artış oldukça hızlı oldu. Kıbrıslı Türklerden

Kıbrıslı Rumlara yapılan satış 2006 yılında %92 ve 2007 yılında %28 arttı. Bu da koşulların

düzelmesine yönelik olarak ticaretin buna çok hızlı uyum sağladığının bir göstergesidir. 

KIBRISʼTA BAŞLICA SEKTÖREL EĞİLİMLER: SONUÇ
Kıbrısʼın hem kuzey hem de güneyi geçmiş dönemlere göre güçlü bir büyümeye şahit olmuştur.

Ancak, her iki ekonominin de geçmişten gelen yapısal sorunları mevcuttur, bu da orta vadede

büyümedeki sürdürülebilirlik konusunda kuşku uyandırmaktadır. Rekabet eksikliği her iki

ekonominin yüz yüze kaldığı bir durumdur ve önlem alınmazsa, uzun vadede büyüme hızı daha

da yavaşlayacak ve işsizlik oranı yükselecektir. Her iki tarafın sosyal ve emeklilik sistemlerinin

ciddi revizyona ihtiyaçları vardır fakat bu konuda gerekli reformları yapabilecek siyasi iradenin

var olup olmadığı konusunda şüphe var. Özet olarak,her iki ekonomi de adanın birleşmesinden

sağlanacak olumlu gelişimlere aldırmayacak kadar sağlıklı bir konumda değildirler.

18 Avrupa Komisyonu, ʻKonsey Mevzuat uygulamasınnın Yıllık Raporu (EC) 866/2004 29 Nisan 2004 ve uygulama sonrası meydana gelen
durumʼ, 20 September 2007, COM(2007)553.
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6. ÇÖZÜMLE GELEN TİCARİ FIRSATLARIN
RAKAMSAL DÖKÜMÜ

T
ürkiye ile Yunanistanʼın yakınlaşmasından sonra mal ve hizmet ticaretindeki hızlı

büyümeyi analiz ettikten sonra, Kıbrısʼın Yunanistan ve Türkiye ile olan ticari ilişkileri

inceledikten sonra, Türkiye için olası büyüme imkanlarını değerlendirdikten ve adadaki

son makroekonomik gelişmelere baktıktan sonra, artık adanın birleşmesi halinde doğacak ana

ticari fırsatlar üzerine ampirik (deneysel) bazı öngörüler yapabiliriz.

Öngörülerimizi ikiye ayırdık. İlk önce birleşmiş bir Kıbrıs ile Türkiye arasında mal ve hizmet

ihracatı ve ithalatından meydana gelecek olan yeni işlerden avro olarak kazanım tahminlerinde

bulunacağız. Buradaki metodolojimizde basit hipotez sistemini benimseyerek birleşmiş Kıbrıs

ile Türkiye arasındaki mal ve hizmet ticaretindeki büyümenin, 1999 yılında Yunanistan ve

Türkiye arasındaki yakınlaşma sonrasında mal ve hizmet ticaretindeki büyüme ile aynı hızda

olacağını varsayıyoruz. Kıbrıs ile Yunanistanın ekonomileri tabi ki tıpa tıp aynı olamaz ancak

her ikisi de turizme oldukça bağlı hizmete yönelik ekonomilerdir. Söz konusu Yunanistan

olunca 2000 senesini birinci yıl olarak baz alıyoruz ve Kıbrısʼın durumunda ise 2009ʼu birinci

yıl olarak varsayıyoruz. 2007-08 yıllarında Kıbrısʼın her iki tarafını ayrı ayrı ele alarak ticaretin

2000-06 yılları arasındaki büyüme oranının aynisi olacağını varsayıyoruz.

Sonuçları çözümsüzlük senaryosuna karşı çapraz kontrol yaptık ve mantıksız sonuçlara

vardığımız zaman (bunu açıklıyoruz), herzaman (genellikle aşağıya doğru) bir ayarlama yaptık. 

Öngörümüzün ikinci bölümünde, aşağıda sırayla belirtilen sektörlerde yeni iş imkanları

doğacaktır: inşaat ve gayri menkul (kapalı Maraş bölgesinin yeniden inşası hariç, bir defaya

mahsus burayı dahil etmedik); turizm (Türkiyeʼden gelen turistler hariç, bunları öngörümüzün

ilk bölümünde dahil ettik);yüksek öğrenim (Türkiyeden gelen öğrenciler hariç); muhasebe ve

hukuk hizmetleri; ve doğrudan yabancı yatırım(daha önce tahminlere dahil edilen inşaat ve

gayri menkuller hariç). Burada uyguladığımız metodoloji daha basit: birleşmiş Kıbrısʼın sinerjisi

iki ayrı bölgeli Kıbrısʼın her yıl oluşturduğu yeni işlerden özellikle de inşaat ve gayri menkul

alanlarında biraz daha fazla iş üretebileceğini varsayıyoruz. 

Herbir madde için bir de çözümsüzlük durumu senaryosu tahmin ediyoruz. Bunu birleşmiş

Kıbrıs senaryosundan çıkartarak, birleşmiş bir Kıbrısʼta her bir sektör için ve de adanın tümü

için yıllık “kazanım payını” hesaplayabiliyoruz .
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A. KIBRISʼTAN TÜRKİYEʼYE İHRACAT TAHMİNLERİ

İlaç ve eczacılık için yeni ihraç pazarı
Bir çözümden sonra, Kıbrıs bandıralı gemilerin Türk limanlarına girmelerine imkan tanıyacak

olan Ankara Protokolu yürürlüğe girebileceği için Kıbrıslı ihracatçılara yeni imkânlar doğacaktır.

Kıbrıs için Türkiye (güney Kıbrısʼın en büyük ihraç ürünü sayılan) jenerik ilaçlar için, (her geçen

gün ihraç oranı hızla artan) güneş enerjisi ile çalışan cihazlar için ve kuzeyin ihraç ettiği

narenciye ve patates gibi ürünler için ana pazar haline gelebilir. Yine güneyin en büyük ihraç

ürünlerinden biri olan hellim için de Pazar olabilir. Kıbrısʼın kuzeyi de limanlarının artık

uluslararası çapta tanınacağı için Türkiye ve Türkiye dışında daha geniş bir yelpazedeki

pazarlara girebilme imkanı doğacaktır ve ithal mallar da 5.inci bölümde bahsedildiği şekilde

pahalıya alınmayacaktır.

İkinci bölümde de belirtildiği gibi Yunanistan ve Türkiye arasında mal ve hizmet ticareti

1999 yılından sonra hızlı bir şekilde gelişti. 2000 yılında (1.inci Yıl) Yunanistanʼdan Türkiyeʼye

mal ihracatı 189.7 milyon AVRO idi ve 2000-06 yılları arasında her yıl ortalama %27.1 oranında

artarak 2006ʼda (7.inci Yıl) 544.1 milyon AVRO oldu.

2006 yılında Kıbrısʼtan (kuzey ve güneyden) genellikle kuzeyden Türkiyeʼye yapılan mal

ticareti 24.2 milyon AVRO idi. 2007-08 ve 2009-15 çözümsüzlük seneryosunda Kıbrısʼın her

iki bölgesi için ayrı tahminlerde bulunacağız, ve Kıbrısʼın her iki tarafın ihraçlarının 2000-06

hızında yükseleceğini varsayacağız.

Çözüm senaryosunda 2009 itibariyle, Yunanistan ileTürkiyeʼnin 2000-06 dönemindeki

%27.1ʼlik büyüme oranını kullanacağız. Kıbrısʼtan yapılacak olan mal ihracatı daha düşük tabanlı

olacağı için, ve belkide Türkiyeʼnin yakınlaşma döneminden sonraki dönemdeki ihracatından

daha da hızlı bir şekilde yükselişe geçebileceği için, bu konuda daha dikkatli olmaya karar

verdik çünkü Kıbrıs küçük bir adadır ve ihraç edilebilecek mallar sınırlı sayıda ürüne dayalıdır.

Türkiyeʼye mal ihracatı: 46 milyon AVRO yıllık kar payı 
Ortalama %27.1 artış senaryosunda, birleşmiş Kıbrısʼtan Türkiyeʼye mal ihracatı 2009 yılında

(1.inci Yıl) 31.9 milyon AVROʼdan, 2015ʼde (7.inci Yıl) 134.5 milyon AVROʼya ulaşır.

Çözümsüzlük senaryosunda Türkiyeʼye mal ihracında 2009 yılında 6.4 milyon AVROʼdan,

2015ʼe kadar 106.1 milyon AVROʼya ulaşacak bir kar payı öngörülür. Bu yılda ortalama 46.3

milyon AVROʼdur. Eğer bir de Türkiyeʼden ithal edilecek malları da ekleyecek olursak, bu da

Kıbrısʼta iş alanları imkanı ve refah getireceği için, bu kar payı yıllık 160 milyon Avroʼya yükselir.
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Hizmet ihracaat potansiyeli çok yüksek
Ada ekonomisinin her iki tarafı da hizmet alanın da yoğunlaştığı için, birleşmiş Kıbrısʼtan

Türkiyeʼye hizmet ihracat potansiyeli oldukça yüksektir. 2006 yılında Kıbrısʼın güneyi Türkiyeʼden

sadece 254 turist çekebildi, komşusu ile karşılaştırıldığı zaman kuzeyʼe gelen turist sayısı 715,749

idi. Yeniden birleşme adanın yüzde ikisinin de kapılarını açarak Türkiyeʼden de yeni turistlerin

gelmesini sağlayacaktır, özellikle de en yakın ve en büyük Pazar konumunda olduğu için.

Birleşme aynı zamanda adanın tümünü kuzeydeki üniversitelerde okuyan 31,000 yabancı

öğrenciye açacaktır. Bu öğrencilerin konaklama, banka ve bilgisayar hizmetlerine v.b hizmetlere

ihtiyaçları vardır. Adanın tümünün ABʼye katılması ile Türkiye ve Orta Doğuʼdan adaya daha

fazla öğrenci çekeceği beklenebilir. Şimdi güneyde de özel üniversiteler olduğuna göre adanın

her iki tarafındaki eğitim kurumları fayda sağlayabilir. ABʼye üye olmuş bir ülke olarak, AB

yolunda ilerleyen Türkiyeʼye danışmanlık hizmetleri satan Kıbrıslı (Rum ve Türk) işletmeler için

firsat doğabilir.

Birleşmiş Kıbrısʼın potansiyelini Yunanistanʼdan görebiliriz. 2000-2006 yılları arasında

Yunanistanʼdan Türkiye ihraç malları yılda %49.1 arttı. 2000 yılında 22.7 milyon AVROʼdan

2006ʼda 147.5 milyon AVROʼya yükseldi. Yunanistan-Türkiye ekonomik ilişkileri ile olası Kıbrıs-

Türkiye ekonomik ilişkilerini karşılaştırırken, orantıdaki farkı da göz önünde bulundurmalıyız.

Yunanistanʼın ekonomisi GSYİHʼya göre Türkiye ekonomisinin %65 kadarıyken Kıbrısʼın

ekonomisi de Türkiye ekonomisinin sadece %4.8 kadarıdır. Bu demektir ki Kıbrısʼın kazanımları

çok daha büyük olacaktır.

Diğer taraftan, birleşmiş Kıbrısʼtan Türkiyeʼye yapılacak olan ihracat daha yüksek bir

tabandan başlamış olacak çünkü hali hazırda Kıbrısʼın kuzeyi Türkiyeʼye turizm ve eğitim

alanında hatırı sayılacak bir hizmet ihraç etmektedir. Birleşmiş Kıbrısʼa %49.1 oranında bir de

büyüme payı verirsek, 2015 yılına dek beklentilerimizin çok üstünde sayabileceğimiz 8 milyar

AVROʼluk bir hizmet ihracatına ulaşılabilir. Dolayısıyle, tahminlerimizde bir ayarlama yaparak,

büyüme hız oranını aşağıya çektik ve Kıbrısʼtan Türkiyeʼye hizmet ihracatının yılda %25

oranında artacağını varsaydık. Bu, kuzeyin son zamanlardaki ihracat performansına bakarak

BARIŞTAN KAZANIM PAYI: TÜRKİYEʼYE MAL İHRACATINDAN, AVRO m 
Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama

Türkiyeʼye Mal İhracatı            1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Yunanistan 132.2 189.7 128.6 154.74 170.3 216.2 402.2 544.1 
Yıl/yıl değişim oranı (%) % 43.5 %-32.2 % 20.3 %10.1 % 27.0 %86.0 %35.3  %27.1 

Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
Türkiyeʼye Mal İhracatı   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşmiş Kıbrıs 24.6 25.1 31.9 40.5 51.5 65.5 83.2 105.8 134.5 
Yıl/yıl değişim oranı (%) %1.7 %27.1 %27.1 %27.1 %27.1 %27.1 % 27.1 % 27.1 %27.1 

Bölünmüş Kıbrıs 24.6 25.1 25.5 25.9 26.4 26.9 27.4 27.9 28.4 
Yıl/yıl değişim oranı (%) %1.7 %1.7 %1.8 %1.8 %1.8 %1.8 %1.9 %1.9 %1.8   

Barıştan Yıllık 
Kazanım Payı                    0.0 0.0 6.4 14.6 25.1 38.6 55.8 77.9 106.1 46.3
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dikkatle varılmış bir öngörüdür ve bölünmüş Kıbrısʼın çözümsüzlük senaryosu altında bile

hizmet ihracatının nerdeyse yılda %15 artmaya devam edeceği beklenmektedir. Kıbrısʼın

güneyinden Yunanistanʼa hizmet ihracatının yılda %36 artmasının esas nedeninin AB üyeliğine

dayandığını söylemek de dikkali bir izlenim olur.

Türkiyeʼye hizmet İhracatı: 
barıştan yıllık kar payı 464 milyon AVRO
Birleşmiş Kıbrısʼtan Türkiyeʼye hizmet ihracatındaki büyüme hızını %25 oranında hesapla -

dığımız zaman, 2009 yılında 645.8 milyon AVROʼdan 2015 yılında 2,463.4 milyon (2.5 milyar)

AVROʼya bir artış öngörürüz. Bölünmüş Kıbrıs ile karşılaştırdığımız zaman bu rakam 1.3

milyar AVROʼdur. Yıllık kazanım payı ise 463.7 milyon AVROʼdur. Buna Kıbrısʼta seyahat

acentesi, hava yolları ve sigorta şirketleri gibi yeni iş imkanları doğuracak olan ithal hizmetlerini

de ekleyecek olursak, bu barıştan elde edilecek kar payı 790.2 milyon AVROʼya yükselir.

BARIŞTAN KAR PAYI: TÜRKİYEʼYE HİZMET İHRACATI, AVRO m 
Türkiyeʼye Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
Hizmet İhracatı 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Yunanistan 22.1 22.7 22.0 83.4 99.4 121.4 113.5 147.5
Yıl/yıl değişim oranı (%) 2.6% -3.1% 279.1% 19.2% 22.1% -6.5% 30.0% 49.1%

Türkiyeʼye Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
Hizmet İhracatı    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşmiş Kıbrıs 450.6 516.6 645.8 807.2 1009.0 1261.2 1576.5 1970.7 2463.4
Yıl/yıl değişim oranı (%) 14.7% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 25.0%

Bölünmüş Kıbrıs 450.6 516.6 592.3 679.2 778.8 893.0 1024.0 1174.2 1346.4
Yıl/yıl değişim oranı (%) 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%

Barıştan yllık kar payı 0.0 0.0 53.4 128.0 230.2 368.3 552.6 796.5 1116.9 463.7

Türkiyeʼden turizm geliri: 
barıştan yıllık kar payı 385 milyon AVRO
Genel hizmetler içerisinde turizm ve ulaşımın önemini de göz önünde bulundurarak bu yan

sektörler için ayrı öngörülerde bulunduk. Yunanistanʼın Türkiyeʼden olan turizm geliri yılda

%237.4 gibi muazzam bir hızla artmış ve 2000 yılına 5.1 milyon AVROʼdan 2006 yılına gelinceye

kadar 69.0 milyon AVROʼya ulaşmıştır. Biz aynı büyüme hız oranını birleşmiş Kıbrıs için de

bekliyoruz çünkü zaten kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında oluşmuş bir turizm pazarı mevcut,

dolayısıyle başlangıç noktası da daha yüksek bir tabandan olacaktır. Tüm-Kıbrıs için Türkiyeʼden

olan turizm geliri 2006 yılı tahminlerine göre 178 milyon AVRO idi.19 Bizler ise hizmet

19 2000-06 arası turistlerin %75ʼi Türkiyeʼden geldiği için, Kuzey Kıbrısʼın Türkiyeʼden elde ettiği seyahat geliri toplam turizmin %75ʼi olarak
hesaplanmıştır. 
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ihracatının genel büyüme oranından biraz daha yüksek ve daha ölçülü bir yıllık büyüme oranı

olan %30ʼu tercih ettik. Bölünmüş Kıbrıs senaryosunda Türkiyeʼden (genellikle kuzeye) olan

turizm geliri aynen 2000-06 döneminde olduğu gibi yılda %9.5 oranında büyümesi

beklenmektedir. Birleşmiş Kıbrıs senaryosunda Türkiyeʼden olan turizm geliri 1.inci yılda 277.1

milyon AVROʼdan 7.inci yılda 1,337.7 milyon AVROʼya yükselerek barıştan elde edilen kar

ortalaması yılda 384.8 milyon olması beklenilir. Dış seyahat (Kıbrıslıların Türkiyeʼye) giderlerini

de hesaba katarsak, barışın seyahat pazarına katkısı 560 milyon AVRO olur. 

BARIŞTAN KAZANIN: TÜRKİYEʼDEN SEYAHAT GELİRLERİ, AVRO m 
TRʼden Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Ortalama 
Seyahat gelirleri  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Yunanistan 5.1 5.1 3.4 60.2 68.1 86.0 64.3 69.0
Yıl/yıl değişim oranı (%) -0.7% -33.6% 1674.5% 13.1% 26.3% -25.2% 7.3% 237.4%

Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Ortalama 
TRʼden Seyahat gelirleri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşmiş Kıbrıs  194.7 213.2 277.1 360.3 468.4 608.9 791.5 1029.0 1337.7
Yıl/yıl değişim oranı (%)  9.5% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%

Bölünmüş Kıbrıs 194.7 213.2 233.4 255.5 279.8 306.3 335.4 367.2 402.0
Yıl/yıl değişim oranı (%)  9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%

Barıştan elde edilen 
yıllık kazanım  0.0 0.0 43.7 104.7 188.6 302.6 456.2 661.8 935.7 384.8

20 Kıbrısʼın kuzeyi için seyahat geliri toplam hizmet gelirleri üzerinden değerlendirilir.

Türkiyeʼden taşımacılık geliri: 
Barıştan elde edilen yıllık kazanım 22 milyon AVRO
Yunanistanʼın Türkiyeʼden olan taşımacılık geliri yılda ortalama %32.1 oranında artarak 2000ʼde

13.3 milyon AVROʼdan 2006ʼya gelindiğinde 50.2 milyon AVRO oldu. Ancak, Kuzey Kıbrısʼın

Türkiyeʼden olan taşımacılık gelirine bakıldığı zaman, birleşmiş Kıbrıs için taşımacılık gelirinin

başlangıç tabanı Yunanistanʼınkinden daha yüksek seviyede olacağını öngörüyoruz. Bu

yüzden öngörümüzü yeniden gözden geçirerek yıllık ortalama artışı düşürerek %20 olarak

revize ettik. Bu senaryoya göre, birleşmiş Kıbrısʼın Türkiyeʼden olan taşımacılık geliri 1.inci

yılda tahmini20 62.1 milyon AVROʼdan 7.inci yılda 185.3 milyon AVROʼya yükselerek barıştan

elde edilen kar ortalaması ise yılda 21.8 milyon olması beklenilir. Bölünmüş Kıbrıs senaryosunda,

taşımacılık geliri yılda %14.7 oranda yükselerek 2015ʼe kadar 134.7 milyon Avroʼya ulaşır.

Taşımacılık giderlerini (Kıbrıs bandıralı gemilerin Türkiyeʼye gitmelerini) de hesaba katarsak,

barışın taşımacılığa olan toplam katkısı 68 milyon AVRO olur. 

Taşımacılık öngörülerimiz, Ankara Protokolunun yürürlüğe girmesiyle Kıbrıs bandıralı

gemilerin Türk limanlarına girme yasağının kaldırılmasından dolayı taşmacılık sektörüne

gelecek olan canlanmayı içermemektedir. Bu durum resmi verilere dayanarak aşağıda ayrı

değerlendirilmiştir.
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B. KIBRIS İNŞAAT VE GAYRI MENKUL PİYASASI İÇİN ÖNGÖRÜLER
Birleşmenin yerli işletmelere ne gibi kazanımlar getireceğini değerlendirmek için şimdi de
Kıbrısʼın kendisine bakacağız. Fayda sağlayacak sektörler arasında inşaat ve emlak sektörünün
başı çekeceği barizdir. Bir defaya mahsus olduğu için hesaplarımız Maraşʼın yeniden inşasını
kapsamamaktadır., ancak birçok nedenden dolayı emlak piyasasının orta vadede hareket
kazanmasını beklenmektedir. 

İnşaatın artacağı beklentisinin arkasında birçok sebep vardır. 
İlk önce anlaşmanın mülk konusunda iade ve/veya tazminat içerdiğini varsayarsak, bu süreçte
tüm Kıbrıslılar için bir servet faktörü etkili olacaktır. Kıbrıslıların mülke bağlılıkları göz önünde
bulundurulursa bu servetin yine emlak pazarına yatırım olarak döneceği anlamına gelir. İade
ve/veya tazminat başvuruları oldukça uzun bir süre alacağından dolayı iade ve/veya tazmi natların
işleme sokulması birkaç yıl sürecek. Daha önce serbest ve risksiz bir şekilde pazara giremeyen
gayrı menkuller pazara girmeye başlayınca arz fazlalığı riski de büyük ölçüde azalacak.

İkinci olarak, Maraşʼın yenibaştan inşası, süregiden, uzun vadeli kazanım imkanları sağlayarak
diğer kıyı şeridi yerleri gibi yeniden birleşmiş Mağusa bölgesine de bir şehir merkezi, uluslararası
tanınmış bir liman ve yakın sayılacak bir hava limanı kazandıracaktır. 

Üçüncü, ve kısa vade için önemli olan unsur, mal konusunun bir çözüme bağlanması, tüm
malları eşit bir zemine oturtacaktır. Bu da özellellikle de kuzeyde şimdi olduğundan daha fazla hem
yerli hem de yabancı yatırımı çekecektir. Öngörülen riskler azalır veya ortadan kalkınca kuzeydeki
emlak piyasasının ne kadar hızlı büyüyebileceğine dair bir fikir edinmek için referan dumdan
hemen sonrasına bakabiliriz. 2005-06 döneminde inşaat sektöründe reel olarak yılda %27 artış
olmuştur. Bir başka gösterge de 1974ʼte adanın fiili olarak taksimidir. İki yıllık keskin bir düşüşten
sonra, adanın güneyindeki inşaat 1976-78 arasında reel olarak yılda %32.9 oranında artmıştır.

Son olarak, başında da belirttiğimiz gibi, temel varsayımımız, çözümün ekonomik olarak
sürdürülebilir olacağıdır ve yine çözüm için öngörülen tazminat mekanizmasının hükümet tarafın -
dan karşılanacağı veya uluslararası garantörlerin destek verebileceği şekilde olacağı varsayıl mak-
tadır. Başka bir deyişle, koşullar emlak piyasasının canlı ve hareketli yönde olmasını sağlayacaktır. 

BARIŞTAN KAZANIM: TÜRKİYEʼDEN ELDE EDİLEN TURİZM GELİRİ, AVRO m 
TRʼden Taşımacılık Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
Geliri                                 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-2006

Yunanistan 8.2 13.3 12.5 15.8 18.8 21.1 28.4 50.2
Yıl/yıl değişim oranı (%) 61.8% -6.3% 26.7% 19.0% 12.2% 34.6% 76.8% 32.1%

TRʼden Taşımacılık   Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
Geliri    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşmiş Kıbrıs  45.1 51.7 62.1 74.5 89.4 107.2 128.7 154.4 185.3
Yıl/yıl değişim oranı (%)  14.6% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%

Bölünmüş Kıbrıs 45.1 51.7 59.3 68.0 77.9 89.4 102.5 117.5 134.7
Yıl/yıl değişim oranı (%) 14.6% 14.6% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7% 14.7%

Barıştan elde edilen 
yıllık kazanım  0.0 0.0 2.8 6.5 11.4 17.9 26.2 36.9 50.6 21.8
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Yeni inşaat faaliyetleri: 
Barıştan yıllık kazanım 393 milyon AVRO 
Yeniden birleşmenin ardından ilk yıllarda Kıbrısʼın kuzey bölümündeki inşaatın oldukça hızlı bir

şekilde artması beklenirken, Adanın her iki tarafı için ayrı öngörülerde bulunduk. İlk üç sene

içinde kuzeyʼde inşaat faaliyetlerinin yılda reel olarak %27 oranında (2005-06ʼdaki aynı oranda)

artması ve 4 ile 7.inci yılları arasında da güney ile aynı oranda artması öngörülmektedir.

Kıbrısʼın güney kısmındakı inşaat faaliyetlerinin reel olarak yılda ortalama %7.4 oranında artması

beklenmektedir. Bu oran, yukarıda sayılan sebeplerden dolayı 2000-06 dönemindekinden

yüzde iki oranında daha yüksektir. Tahminlerin hepsi için inşaatın nominal değerini avro olarak

hesaplayabilmek için, inşaat fiyatlarının güneyde 2000-06 arasındaki artış hızının aynisi yani

%5.3 oranında artacağını varsayıyoruz. Tüm bunları özetleyecek olursak bölünmüş Kıbrıs için

yılda nominal anlamda %10.8 oranında bir artış olması beklenirken, birleşmiş Kıbrıs için bu

oranın %14.2 olması beklenmektedir. Bölünmüş Kıbrısʼta inşaat faaliyetleri 2007 yılında

1,366.5 milyon (1.4 milyar) AVROʼdan 2015 yılıda 3,091 milyon (3.1 milyar) AVROʼya artması

beklenmektedir. Birleşmiş Kıbrısʼta inşaat faaliyetleri 2007 yılında 1.4 milyar AVROʼdan, 2015

yılına gelinceye dek bu rakamın 3,837.2 milyon (3.8 milyar) AVROʼya ulaşması beklenilir. Yani,

barıştan elde edilen kazanım payı yılda 392.6 milyon AVROʼdur.

BARIŞTAN KAZANIM: YENİ İNŞAAT PİYASASI, AVRO m 
Yeni İnşaat Piyasas  Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
business 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşmiş Kıbrıs              1366.5 1511.6 1734.8 2014.5 2348.5 2655.2 3002.0 3394.0 3837.2
Yıl/yıl deişim oranı (%)            10.6% 14.8% 16.1% 16.6% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 14.2%

Bölünmüş Kıbrıs             1366.5 1511.6 1672.6 1851.2 2049.7 2270.2 2515.2 2787.8 3091.0
Yıl/yıl deişim oranı (%)            10.6% 10.6% 10.7% 10.7% 10.8% 10.8% 10.8% 10.9% 10.8%

Barıştan Yıllık Kazanım 0.0 0.0 62.3 163.2 298.8 385.0 486.7 606.2 746.2 392.6

Emlak: barıştan yıllık kazanım 155 milyon AVRO
Kıbrısʼın güneyinden elde edilen geçmiş yıllara ait verilere göre emlak piyasasındaki katma

değer 1999-2006ʼdaki inşaat katma değerinin ortalama olarak %37si civarında olmuştur (artan

bir eğilimdedir). Dolayısıyle emlak alanıda barıştan elde edilecek kazanımı hesaplayabilmek

için emlak piyasasındaki katma değerin hem bölünmüş hem de birleşmiş Kıbrıs için, inşaat

katma değerinin sürekli olarak %37oranında olması öngörülür. Kuzeyʼde emlak değerleri

konusunda veri mevcut olmadığı için güney ile aynı GSYİHʼnın yüzde oranına sahip olacağını

varsayıyoruz, (%14). 

Bu senaryoya göre, bölünmüş Kıbrısʼın emlak piyasasının 2007ʼde 505.6 milyon AVROʼdan

2015ʼde 1,143.7 milyon (1.1milyar) AVROʼya yükselmesi öngörülür. Birleşmiş Kıbrısʼın emlak

piyasasının ise 2007ʼde 505.6 milyon AVROʼdan 2015ʼde 1,434 milyon (1.4milyar) AVROʼya

yükselmesi öngörülür. Durum böyle olunca barıştan elde edilen kazanım payının yılda 155.3

milyon AVRO olması beklenir. 
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C. TURİZM, EĞİTİM, MUHASEBE VE HUKUK SEKTÖRLERİ İÇİN
ÖNGÖRÜLER 
Birleşmiş bir Kıbrıs yalnız Türkiyeʼden turist çekmekle kalmaz dünyaʼnın her tarafından turist

çeker. Birleşik bir ada gelen turist için daha cazibeli olacaktır çünkü ziyaret edilecek yerler

daha geniş bir yelpazeden seçilebilinecek, altyapının geliştirilip, turizm ürünün de koordineli bir

şekilde yeniden tasarlanması sözkonusu olacaktır. Turistler, adaya girebilmeleri için birçok

liman seçeneğine sahip olacaklar. Havaalanına yakın olması, bir limanının olması ve Maraşʼın

yeniden onarılması özellikle Mağusa bölgesi için fayda sağlayacaktır. Bütün bu gelişmeler turist

sayısının artacağının göstergesidir ve bu da sektördeki tüm, gerek kuzey gerekse güneydeki

Kıbrıslılar için daha fazla gelir demektir. 

Buna ilaveten, bir çözümden sonra Yunanistan ve Türkiye ile barış içinde olacak olan Kıbrısʼın

turizm ürünü Türkiye ve Yunanistanʼın bazı bölgelerinin de dahil edilmesi ile genişleyerek adaya

farklı turist çekecektir. Varsayımlarımız sektördeki ticari teşebbüslerce de desteklenmektedir.

2007ʼnin ikinci yarısında yapılan deneysel (ampirik) bir araştırmaya göre Kıbrıslı Türk turizm

işletmecilernin %98.6ʼsı ve Kıbrıslı Rum turizm işletmecilernin %79.3ʼü, Kıbrıs sorununa

gelecek olan çözümün turizm sektörü için bir “kazan-kazan” ortamı doğuracağı yönündedir.21

Turizm (Türkiye hariç): barıştan elde edilen yıllık kar payı
316 milyon AVRO 
Turizmin Türk pazarından elde edeceği ilave kazanımların 385 milyon AVRO civarında olacağı

tahminini yukarıda yaptık. Şimdi de Türkiye dışından gelecek olan ek turizmin tahmini yapacağız.

Çözümsüzlük senaryosunda, her iki turizm pazarının 2000-06 dönemindeki güney için %1.3

ve kuzey için %9.5 olan artış oranlarının nominal olarak aynı hızda artması beklenmektedir.

Çözüm senaryosunda ise, nominal olarak %4 bir ek artış olmasını öngördük.

Bölünmüş Kıbrıs senaryosunda 2007 yılında 2,194.9 milyon (2.2 milyar) AVRO olan turizm

geliri 2015ʼde 2,679.9 AVROʼya yükselir. Birleşik Kıbrıs için öngörülen ise 2007 yılında 2,194.9

milyon AVRO olan turizm geliri, 2015ʼde 3,277.5 milyon (3.3 milyar) AVROʼya yükselerek

barıştan elde edilebilecek yıllık kazanımı 315.6 milyon AVROʼya taşır. 

BARIŞTAN KAZANIM: YENİ EMLAK PİYASASI, AVRO m
Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama

Yeni İnşaat işleri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşmiş Kıbrıs 505.6 559.3 648.3 752.8 877.6 992.3 1121.8 1268.3 1434.0
Yıl/yıl değişim oranı % 10.6% 15.9% 16.1% 16.6% 13.1% 13.1% 13.1% 13.1% 14.4%

Bölünmüş Kıbrıs 505.6 559.3 618.8 685.0 758.4 840.0 930.6 1031.5 1143.7
Yıl/yıl değişim oranı % 10.6% 10.6% 10.7% 10.7% 10.8% 10.8% 10.8% 10.9% 10.8%

Barıştan Yıllık Kazanım 0.0 0.0 29.5 67.8 119.3 152.3 191.2 236.9 290.3 155.3

21 Kıbrıs Turizm Endüstrisinin Geleceği: bölünmüş veya Birleşik? [The Future of Tourism Industry in Cyprus: Divided or United?] (2008ʼde çıkacak),
Management Center tarafından koordine edilen ve İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından finanse edilen çok yazarlı bir araştırma projesi. 
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BARIŞTAN KAZANIM: YENİ TURİZM İŞLERİ (TÜRKİYE DIŞINDAN), AVRO m 
TR dışından   Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
Yeni turizm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşik Kıbrıs  2194.9 2244.4 2364.0 2491.5 2627.8 2773.7 2929.9 3097.5 3277.5
Yıl/yıl değişim oranı (%) 2.3% 5.3% 5.4% 5.5% 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% 5.6%

Bölünmüş Kıbrıs 2194.9 2244.4 2296.6 2351.7 2409.9 2471.5 2536.9 2606.2 2679.9
Yıl/yıl değişim oranı (%) 2.3% 2.3% 2.4% 2.5% 2.6% 2.6% 2.7% 2.8% 2.6%

Barıştan Yıllık Kazanım 0.0 0.0 67.3 139.8 217.9 302.1 393.1 491.3 597.7 315.6

Eğitim (Türkiye hariç): barıştan elde edilen yıllık kar payı 
162 milyon AVRO
Beşinci bölümde de görüldüğü gibi, Kıbrısʼın Kuzeyinde hali hazırda çok güçlü bir yüksek eğitim

sektörü boy göstermektedir. Birleşme ile burdaki eğitim sistemi AB ile tamamen bütünleşe -

ceğinden, kuzeydeki sektörü daha da büyütecektir. Tabii güney de bu durumdan fayda

sağlayacaktır çünkü bu on üniversite birden tüm Kıbrısʼın olacak ve ada bölge için bir eğitim

merkezi haline gelecektir. 

Eğitim gelirindeki yıllık ek artışın, aynen turizmde olduğu gibi, nominal olarak %4 (reel anlamda

%1 civarında) olması beklenmektedir. Bölünmüş Kıbrıs senaryosunda, yüksek eğitimden elde

edilen dövizin 2000-06 dönemindeki (çok hızlı) oranında artarak 2007ʼde 324.3 milyon

AVROʼdan, 2015 yılında ise 2,534.6 milyon (2.5 milyar) AVROʼya yükselmesi beklenmektedir.

Birleşik Kıbrıs senaryosunda, bu oran 2,974.7 milyon AVROʼya yükselerek barıştan elde

edilebilecek yıllık kazanımı 161.7 milyon AVROʼya taşır.

Muhasebe ve Hukuk: barıştan elde edilen yıllık kar payı
103milyon AVRO
Beşinci bölümde ele alındığı gibi, muhasebe, hukuk ve ticari işletmeler Kıbrıs'ın güneyinde son

yıllarda en dinamik sektörler olmuştur. AB üyeliği ticari işletmelere avantajlar sağlamakta, kurumlar

vergisinin oranının % 10 ve karşılıklı vergilendirme anlaşmaları işletmelere cazip gelmektedir.

Nasıl ki doğu Avrupa'nın gelişen pazarlarında ticari müheseseler yatırım yapmak için Kıbrıs'ı

kullanmaktalar, ayni şekilde Kıbrıs'tan faydalanarak Türkiye'de yatırım yapmaları yüksek bir

olasılıktır, özellikle de eğer birleşik Kıbrıs Türkiye ile karşılıklı vergilendirme anlaşması imzalarsa.

Bu durumdan özellikle muhasebe ve hukuk alanında faaliyet gösterenler faydalanabilecektir.

BARIŞTAN KAZANIM: YENİ EĞİTİM İŞLERİ (TÜRKİYE DIŞINDA), AVRO m 
TR dışından   Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
Yeni eğitim işleri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşik Kıbrıs        324.3 417.5 551.1 728.3 963.6 1276.1 1691.1 2242.3 2974.7
Yıl/yıl değişim oranı (%) 28.8% 32.0% 32.2% 32.3% 32.4% 32.5% 32.6% 32.7% 32.4%

Bölünmüş Kıbrıs 324.3 417.5 538.6 695.6 899.5 1164.3 1508.1 1954.7 2534.6
Yıl/yıl değişim oranı (%) 28.8% 29.0% 29.2% 29.3% 29.4% 29.5% 29.6% 29.7% 29.4%

Barıştan Yıllık Kazanım 0.0 0.0 12.5 32.7 64.1 111.8 182.9 287.7 440.1 161.7
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Aynen eğitimde olduğu gibi, muhasebe ve hukuk hizmetlerindeki yıllık ek büyümenin, nominal

olarak %4 (reel anlamda %1 civarında) olması beklenmektedir. Bölünmüş Kıbrıs senaryosunda,

muhasebe ve hukuk hizmetlerinden elde edilen döviz geliri 2000-06 dönemindeki ayni büyüme

hızıyla (%5.8) 2007ʼde 607.9 milyon AVROʼdan 2015ʼde 957.6 milyon AVROʼya yükselir. Diğer

taraftan, birleşmiş Kıbrıs senaryosunda, bu oran 1,164.6 (1.2 milyar), AVROʼya yükselerek

barıştan elde edilebilecek yıllık kazanımı 103.3 milyon AVROʼya taşır.

BARIŞTAN KAZANIM: YENİ MUHASEBE VE HUKUK HİZMETLERİ, AVRO m 
Yeni muhasebe Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
ve hukuk işleri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşik Kıbrıs 607.9 643.4 700.3 762.3 829.7 903.1 983.0 1069.9 1164.6
Yıl/yıl değişim oranı (%) 5.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8% 8.8%

Bölünmüş Kıbrıs 607.9 643.4 681.0 720.8 763.0 807.6 854.8 904.7 957.6
Yıl/yıl değişim oranı (%) 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8% 5.8%

Barıştan Yıllık Kazanım 0.0 0.0 19.3 41.4 66.7 95.5 128.2 165.2 206.9 103.3

BARIŞTAN KAZANIM:YENİ YABANCI DOĞRUDAN YATIRIM, AVRO m 
Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama

Yeni YDY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Birleşik Kıbrıs 1476.8 1597.9 1760.9 1940.6 2138.5 2356.7 2597.1 2862.1 3154.1
Yıl/yıl değişim oranı (%) 8.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%

Bölünmüş Kıbrıs 1476.8 1597.9 1729.0 1870.8 2024.2 2190.2 2369.9 2564.2 2774.6
Yıl/yıl değişim oranı (%)  8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2% 8.2%

Barıştan Yıllık Kazanım 0.0 0.0 32.0 69.8 114.3 166.5 227.3 297.9 379.5 183.9

D. YABANCI DOĞRUDAN YATIRIM İÇİN ÖNGÖRÜLER 
Beşinci bölümde de gördüğümüz gibi, son yıllarda Kıbrısʼa gelen yabancı doğrudan yatırımın
(YDY) performansı düştü, ve bu sadece adanın bölünmüşlüğü ile ilgili değildir. Kıbrıs ve
Türkiye arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesi şu anki fiili bölünmüşlüğün
getirdiği politik tehlikeleri ortadan kaldırarak, yabancı doğrudan yatırımının adaya gelmesini
teşvik edecektir, aynen Avrupa Birliğinin diğer yeni üye ülkelerinde olduğu gibi. Yukarıda da
bahsedildiği gibi yatırımcılara Avrupa ve Türkiye arasında bir köprü sunulacaktır ve bu da
Kıbrıs olacaktır. Üstelik şu safhada YDYʼın sadece emlak odaklı olmasına rağmen, birleşmeyle
ekonominin daha değişik ve verimli alanlarına yayılmasını beklenmektedir.

Yabancı doğrudan yatırım: 
barıştan elde edilen yıllık kar payı 184 milyon AVRO
İnşaat ve gayri menkul ile ilgili öngörülerde bu sektörlere gelen yabancı dorudan yatırım dahil
edildiği için, inşaat ve gayrimenkul sektörleri aşağıdaki tahminlerimize dahil değildir. Dolayısıyle
ılımlı bir öngörüde bulunarak YDYʼnin 2000-06 dönemine nazaran 2009-15 döneminde nominal
olarak %3 oranında daha hızlı artış göstereceğini öngörüyoruz. Bölünmüş Kıbrıs senaryosunda,
YDY 2007 yılında 1,476.8 milyon (1.5 milyar) AVROʼdan 2015ʼde 2,774.6 milyon (2.8 milyar)
AVROʼya yükselir. Birleşik Kıbrıs için YDY 2015 yılında 3,154.1 milyon (3.2 milyar) AVROʼya
yükselerek barıştan elde edilebilecek yıllık kazanımı 831.9 milyon AVROʼya ulaşır.
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AVRO OLARAK BARIŞTAN ELDE EDİLEN TOPLAM KAZANIM 
Eğer her yıl için Türkiyeʼye yapılan yeni ihraç mallarını; yeni hizmet ihracatını; yurt içinde

gerçekleşecek ek inşaatları ve emlâk işlerini; (Türkiye hariç) turizm ve eğitimden elde edilecek

yeni gelirleri; muhasebe ve hukuk hizmetlerinden elde edilecek ek geliri; ve inşaat alanı

dışındaki yeni yabancı doğrudan yatırımı toplarsak görürüz ki barıştan elde edilen kazanım,

2009 yılında 283 milyon AVROʼdan ya da GSYİHʼnın %1.4 kadarından 2015 yılında 3,844

milyon (3.9 milyar) AVROʼya, ya da başka bir deyişle GSYİHʼnın %10.3ʼlük bir orana yükselir.

(Bkz takip eden sayfadaki özet tabloya). Ticarete olan yıllık katkısı ise ortalama 1.8 milyar

AVRO (1 milyardan fazla Kıbrıs Lirası veya 3 milyar YTL) olarak yansır. Bunu Kıbrısʼtaki her

bir hane halkının yıllık kazanımı olarak ifade edecek olursak, barıştan elde edilen yıllık kar

hane başına yılda 5,500 AVRO yada kişi başına 1800 AVRO olacaktır. 

Şunu da hatırlatmak istiyoruz ki barıştan elde edilecek kazanımı hesaplarken tüm pazarlara

yapılacak olan mal ve hizmet ihracatını değil, ki bu durumda italat da dahil edilmeli, sadece

Türkiyeʼye yapılacak olan mal ve hizmet ihracatını göz önünde bulundurduk. Açıkca, ithalatla

ve ithal edilen mal ve hizmetlerin dağıtımıyla ilgilenen firmalar da iki yöne doğru artış gösteren

ticaretten oldukça fazla fayda sağlayabileceklerdir.

Taşımacılık ve Ceyhan kazanımı daha da yukarılara taşıyabilir 
Barıştan elde edilen kazanımın bir dizi sebepten dolayı gerçekte daha da yüksek olabileceğini

bekleyebiliriz. İlk sebep, öngörümüzde Bakü-Ceyhan petrol boru hattından doğabilecek

taşıma ve diğer büyük hizmet potansiyellerini hesaba katmadık. Ceyhanʼdan taşınacak olan

1.2 milyon varil petrolden, Kıbrıs sadece %5 kadarını kazanacak olsa bile orta vadede yılda 2

milyar AVRO kazanması beklenebilir.

İkinci olarak, Deniz Ticareti Dairesinin tahminlerine göre, Ankara protokolunun yürürlüğe

girmemesi 2004 yılında güneydeki gemicilik sektörüne 111 milyon AVROʼya (65 milyon Kıbrıs

Lirasıʼna) mal olmuştur ve bu rakamın her yıl artış gösterdiğini varsayabiliriz. Bu etkenleri

öngörümüze dahil etmedik çünkü tahminlerin kaynağı tarihsel kaynalara dayanmamaktadır.

Ancak, bunlar, barıştan dolayı, hem ekonomiye hem de her bir haneye girecek olan yıllık

kazanımı iki katından daha fazlaya katlayabilir.

Üçüncüsü, eğer malların Türkiyeʼden ve Türkiye  ̓ye Kıbrıs üzerinden yapılması sağlanabilirse

ticaret sektörü de fayda sağlayacaktır. Son olarak, Kıbrıs ve Türkiye arasında artan ithalatın

işyerleri üzerinde bırakacağı etkiyi tablolarımıza dahil etmedik.

BARIŞTAN KAZANIM: TAŞIMACILIK VE CEYHAN TİCARETİ, AVRO m 
Yeni Taşımacılık / Yıl 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Ortalama
petrol nakli          2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2009-2015

Ankara Protokolu                0.0 0.0 161.1 169.1 177.6 186.4 195.8 205.6 215.8
Bakü-Ceyhan petrol  
Boru hattı ticareti 0.0 0.0 250.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0 2000.0 2000.0

Yıl/yıl değişim oranı (%) 0.0% 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.3%

Barıştan Yıllık Kazanım     0.0 0.0 411.1 669.1 1177.6 1686.4 2195.8 2205.6 2215.8 1508.8
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Her hane
YENİDEN BİRLEŞMİŞ KIBRIS 2008* 2009* 2015* Ortalama Yıllık ek için ek
TİCARİ İŞLETMELER İÇİN YENİLENEN ek KAZANIMLAR Yıl 0 Yıl1 Yıl 7 % artış** kazanım kazanım

AVROm AVROm AVROm 2009-15 AVROm** AVRO**

A. Türkiye'ye yeni İhracatlar
1. Türkiye'ye mal İhracatı: çözüm senaryosunda 25.1 31.9 134.5 27.1 - -
2. Türkiye'ye mal İhracatı: çözümsüzlük senaryosunda 25.1 25.5 28.4 1.8 - -
3. Türkiye'ye yeni İhracatlar ara toplam (1-2) 0.0 6.4 106.1 - 46.3 139
4. Türkiye'ye hizmet İhracatı: çözüm senaryosunda 516.6 645.8 2,463.4 25.0 - -

Bunun içinde: 
Türkiye'den seyahat gelirleri: çözüm senaryosunda 213.2 277.1 1,337.7 30.0 384.8 1,155
Türkiye'den taşımacılık gelirigelirleri:  
çözüm senaryosunda 51.7 62.1 185.3 20.0 21.8 65

5. Türkiye'ye hizmet İhracatı: çözümsüzlük senaryosunda 516.6 592.3 1,346.4 14.7 - -
Bunun içinde:

Türkiye'den seyahat gelirleri:  
çözümsüzlük senaryosunda 213.2 233.4 402.0 9.5 - -
Türkiye'den taşımacılık gelirigelirleri: 
çözümsüzlük senaryosunda 51.7 59.3 134.7 14.7 - -

6. Türkiye'ye yeni İhracatlar ara toplam (4-5) 0.0 53.4 1,116.9 - 463.7 1,393
7. Türkiye'ye yeni İhracat ekazanımları (3+6) 0.0 59.8 1,223.0 - 510.1 1,532

B. Ek inşaat ve gayri menkul ticareti
7. Yurt içi inşaat: çözüm senaryosunda 1,511.6 1,734.8 3,837.2 14.2 - -
8. Yurt içi inşaat: çözümsüzlük senaryosunda 1,511.6 1,672.6 3,091.0 10.8 - -
9. Yeni inşaat işleri ara toplam (7-8) 0.0 62.3 746.2 - 392.6 1,179

10. Gayri menkul ticareti: çözüm senaryosunda 559.3 648.3 1,434.0 14.4 - -
11. Gayri menkul ticareti: çözümsüzlük senaryosunda 559.3 618.8 1,143.7 10.8 - -
12. Gayri menkul ticareti ara toplam (10-11) 0.0 29.5 290.3 - 155.3 466
13. Ek inşaat ve gayri menkul kazanım (9+12) 0.0 91.7 1,036.5 - 548.0 1,646

C. Diğer Ek Ticaretler 
14. Turizm (Türkiye hariç):çözüm senaryosunda 2,244.4 2,364.0 3,277.5 5.6 - -
15. Turizm (Türkiye hariç):çözümsüzlük senaryosunda 2,244.4 2,296.6 2,679.9 2.6 - -
16. Yeni Turizm geliri aratoplam (Türkiye hariç) (14-15) 0.0 67.3 597.7 - 315.6 948
17. Yüksek Eğitim geliri (Türkiye hariç): 

çözüm senaryosunda 417.5 551.1 2,974.7 32.4 - -
18. Yüksek Eğitim geliri (Türkiye hariç): 

çözümsüzlük senaryosunda 417.5 538.6 2,534.6 29.4 - -
19. Yeni eğitim geliri ara toplam (17-18) 0.0 12.5 440.1 - 161.7 486
20. Muhasebe ve hukuk hizmetleri: çözüm senaryosunda 643.4 700.3 1,164.6 8.8 - -
21. Muhasebe ve hukuk hizmetleri: çözümsüzlük 

senaryosunda 643.4 681.0 957.6 5.8 - -
22. Yeni muhasebe ve hukuk hizmetleri ara toplam (20-21) 0.0 19.3 206.9 - 103.3 310
23. Diğer Ek Ticaretlerden kazanım (16+19+22) 0.0 99.2 1,244.7 - 580.6 1,744

D. Ek yabancı doğrudan yatırım (inşaat hariç)
24. Ek yabancı doğrudan yatırım inşaat hariç:çözüm 

senaryosunda 1,597.9 1,760.9 3,154.1 10.2 - -
25. Ek yabancı doğrudan yatırım inşaat hariç: 

çözümsüzlük senaryosunda 1,597.9 1,729.0 2,774.6 8.2 - -
26. Yeni YDY ara toplam (24-25) 0.0 32.0 379.5 - 183.9 552
27. Ek yabancı doğrudan yatırımdan kazanım 

(16+19+22+25) 0.0 32.0 379.5 - 183.9 552.2 
28. Toplam Barıştan Kazanım (7+13+23+26) 0.0 283.0 3,884.0 - 1,823.0 5,474.0

Yeniden Birleşmiş Kıbrıs'ın GSYİH'nın % oranı 0.0 1.4 10.3 - - -
Açıklayıcı Notlar: Diğer potansiyel gelir
Taşımacılık: Ankara Protokolünün yürürlüğe girmesi 0.0 161.1 215.8 5.0 187.3 563
Ceyhan petrol boru hattından taşımacılık ve depolama geliri 0.0 250.0 2,000.0 47.2 1,321.4 3,968
Potansiyel ek petrol ve diğer taşımacılık hizmetleri 0.0 411.1 2,215.8 35.5 1,831.5 5,500
* Beklenen ihracat/devir hızzı/gelir.   ** Çözüm-sonrası yıllık yeni ticaret (ortalama). 
Ana öngörünün kaynağı: Yazarların öngörüleri Yunanıstan-Türkiye büyümesi ve Kıbrıs'ın son zamanlardaki 
makroekonomik performansına dayanmaktadır.`
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7. BAZI “OLUMLU” DÜŞÜNCE VE ÖNERİLER 

A
raştırmamızı bazı “olumlu” diye nitelendirdiğimiz düşünce ve önerilerle bitirmek istiyoruz.

Bu düşüncelerimizin arasında “eğer olursa” fikirleri yakınlaşmaya katkı koyabilecek ve

aynı zamanda tüm taraflara önemli mali kazanımlar sağlayabilecek fikirler olduğunu

düşünüyoruz. 

Bölgesel petrol depolama merkezi
Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattından gelecek olan petrol için Kıbrıs kendisini bölgesel

petrol depolama merkezi haline getirerek, kuzeyindeki deniz hattında gittikçe büyüyen petrol

taşımacılık ticaretinden faydalanabilir. Hali hazırda petrol kapasitesi ile ilgili ABʼye olan yüküm -

lü lüklerini yerine getirebilmek için, adanın güney kısmı Yunanistanʼdan kendisine pahalıya mal

olan depolama alanı kiralamaktadır. Ancak, bir petrol depolama terminali ile, Kıbrıs kendisini

bölgede bir depolama merkezi haline getirerek başkalarına alan kiralayarak gelir elde edebilir.

Nasıl olsa petrol tankerleri her halukarda bu hattan geçeceğine göre Kıbrıs sadece bu trafiğin

yaratabileceği olumsuz çevresel etkilerden zarar görmek yerine, bu ticaretten kazanç sağlaya -

bilmelidir. Bu ticari kazanç daha sonra çevresel projelere aktarılabilinir.

Kıbrıs ile Türkiye arasında dostluk tüneli
İkinci önerimiz Kıbrıs ile Türkiye arasında bir tünel inşa etmek. King Fahd Geçidi ile Suudi

Arabistanʼnın çok daha büyük pazarına fiziki olarak bağlanmış olan küçük ada ülkesi Bahreyn,

büyük komşusundan yararlanarak çok daha yüksek sayıda turiste sahip olabiliyor. 1.5 milyon

turist hava ve deniz yoluyla Bahreynʼe ulaşabilirken, 5.7 milyon turist, çoğunlukla kısa hafta

sonu ziyareti için Geçidi tercih etmekte.22 Hatta bu bağlantı o kadar başarılı olmuş ki hükümet

45 kilometrelik bir köprü de Katar için düşünüyor. Şu anda Kıbrısʼın her iki kısmı, hava ve deniz

yoluyla yılda 3 milyonun üstünde turist çekmekte. Türkiye ile Kıbrıs arasında bir tünel yada bu

günkü mühendislik teknolojisiyle bir köprünün inşası, sadece Türkiyeʼden daha fazla turist

getirmekle kalmayıp adaya daha da geniş kapsamlı ticaret imkanları sağlayacak olan Avrupa

kıtasına bağlayacaktır. 

22 Bahreyn Merkez Bankası, Ekonomik Göstergeler, Eylül 2007. 
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Mısır - Kıbrıs - Türkiye petrol boru hattı  
EMısır hali hazırda büyük petrol üreticisidir ve Türkiye de, Bakü-Ceyhan petrol boru hattı,

Rusyaʼdan Mavi Akım gaz boru hattı ve, yakın geçmişte Azerbeycanʼdan gelen dogal gaz boru

hattını 2007de Yunanistanʼa bağlayarak Türkiye kendisini hızlı bir şekilde Avrupaʼnın enerji

merkezi olarak tesis etmiştir. Kıbrıs, Mısırʼdan gelip Kıbrıs üzerinden Türkiyeʼye geçen ve

Türkiye-Yunanistan boru hattına bağlanan bir gaz hattı kurarak bu ağın içinde yer alabilir. Bu

Kıbrısʼa sadece önemli oranda aktarma geliri sağlamakla kalmaz Kıbrısʼın doğal gaz reservlerinin

araştırılmasına yönelik yatırımcının ilgisini çeker. Şu an yatırımcılar Kıbrıs açıklarında buluna -

bilecek herhangi gaz türünden ancak büyük miktarlarda olması halinde ilgi gösterebilirler fakat

bu bağlamda yapılacak olan bir keşif araştırmasına Türkiyeʼnin göstereceği protestodan dolayı

da çekince göstermektedirler. İçinden gaz boru hattı geçen yeniden birleşmiş bir Kıbrıs,

hidrokarbon yatırımcıları için daha cazip bir seçenektir.
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8. RAPORUN SONUCU 

Y
unanistan ve Türkiye arasındaki yakınlaşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ani

artışına yol açtı. Bu artış Yunanistanı, Türkiyeʼdeki en büyük on yabancı yatırımcı arasına

yerleştirirken Türkiyeʼyi de Yunanistan için en hızlı büyüyen pazarlardan, özellikle

turizm pazarlarından biri haline getirdi. İki ülke arasındaki mal ve hizmet ticareti 2000-06 yılları

arasında yılda ortalama % 25 artarken, turizm sektörü ise yılda ortalama % 275 gibi muazzam

bir oranda büyümüştür.

Ticaretteki bu muazzam artış gösteriyor ki, yüzyıllara dayanan karşılıklı düşmanlıklara

rağmen, politik şartlar düzeldikçe, iş çevreleri güvensizlik duygularını hızlı bir şekilde aşabiliyor.

Bu gelişmeler, Kıbrısʼın küçük ölçeğiyle birleşince, gösteriyor ki bir anlaşmadan sonra Kıbrıs

işletmeleri ve daha geniş çaptaki tüm kamu için en karlı fırsatlar adanın ötesinde, adlandıracak

olursak Türkiye ile iş yapmakta yatıyor.

Adadaki Kıbrıslıları bu fırsatların parasal değerleri hakkında bir fikir sahibi yapmak adına,

önemli sektörler için hem birleşme sonrası hem de bölünmüşlüğün devamı senaryosu üzerine

tahminler yaptık. Bölünmüş Kıbrısʼı birleşmiş Kıbrıs senaryosundan çıkartarak, her sektör için

yıllık barış kazanım payını hesaplayabiliriz. 

Benimsediğimiz metodolojide, temel kılavuz olarak Türkiye ve Yunanistan arasındaki mal

ve hizmet ihracatının büyüme oranları ve aynı zamanda Kıbrısʼın her iki tarafındaki son zamana

ait makroekonomik ve sektörel eğilimler dikkate alındı. Özellikle üstünde durduğumuz sektörler,

bir anlaşma sonrası Türkiye ile iş yapmaktan ve adadaki gelişmelerden en çok kazanç

sağlayacak sektörlerdir. Bu sektörler, turizm, taşımacılı, inşaat ve gayri-menkul, yüksek öğrenim

ve muhasebe ve hukuk hizmetleridir. 

Belirli bir çözüme ilişkin ekonomiden bilinçli bir şekilde kaçınarak çok basit bir varsayım

yaptık: her iki toplumun çoğunluğunun desteğini kazanan çözüm politik ve ekonomik olarak

sürdürülebilir bir çözümdür. 

Hesaplarımıza göre, eğer Kıbrıs birleşmiş olsaydı, birleşmeden sonraki ilk yedi yılda ortalama

olarak Kıbrıslı işletmelerin yıllık olarak kazanımları:

� 510 milyon AVRO Türkiyeʼye yapılacak ek mal ve hizmet ihracatından olmak üzere –

bunun 385 milyon AVRO tutarındaki kısmı turizm, 22 milyon ise taşımacılıktan

� 618 milyon AVRO Türkiye ile mal ve hizmet ticareti olarak toplam ek ticaretten 

� 393 milyon AVRO Kıbrıslı inşaat şirketlerine gelecek yeni işlerden 

� 155 milyon AVRO Kıbrıslı emlak şirketlerine gelecek yeni işlerden
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� 316 milyon AVRO Kıbrıslı turizm işletmelerine (Türkiyeʼden gelecek yeni işler hariç)

gelecek yeni işlerden.

� 162 milyon AVRO Kıbrısʼtaki yüksek öğrenim sektörüne

� 103 milyon AVRO Kıbrıslı muhasebe ve hukuk şirketlerine

� 184 milyon AVRO Kıbrısʼa gelecek yeni doğrudan yabancı yatırımlardan (DYY) – inşaat

ve emlak sektörlerinde halihazırda mevcut önemli miktardaki yatırım buna dahil değil

İşletmelere sağlayacağı yıllık kazanım 2015 yılına kadar 1.8 milyar AVRO (1 milyarın üstünde

Kıbrıs Lirası veya 3 milyar YTL ), ya da başka bir deyişle ortalama olarak GSYİHʼnın %10ʼda

biraz fazlası. Bunu hane halkına düşen yıllık kazanım olarak ifade edecek olursak, Kıbrısʼta

aile başına barıştan yıllık kâr payı yaklaşık 5,500 AVROʼya gelir. Bu miktar adanın güneyindeki

ortalama gelirin %20ʼsine ve adanın kuzeyindeki ortalama gelirin %40ʼına karşılık gelmektedir.

Bu hesaplama aslında en fazla kazanç sağlayabilecek sektörlere odaklandığından dolayı

raporun vardığı sonuç da, öngörülecek en azı yansıtmaktadır. Üstelik, Baku-Ceyhan petrol boru

hattından doğacak yeni iş olanakları (1.3 milyar AVRO) ve Ankara Protokolüʼnün yürürlüğe

girmesi (187 milyon AVRO) gibi önemli bölgesel gelişmeler de göz önünde tutulursa, hesaplanan

bu kazanım payı nerdeyse ikiye katlanarak 3.6 milyar AVRO, veya hane başına yılda 11,000

AVROʼya ulaşabilir. 

Bu denli büyük rakamlar göstermektedir ki, ekonomik kazanımların Kıbrıslı Rumlar için mi

daha fazla olacak yoksa Kıbrıslı Türkler için mi tartışması tamamen zeminsiz kalır. Yeniden

birleşme adadaki herkes için büyük ekonomik kazanımlar sağlayabilecek potansiyele sahiptir. 

Doğal olarak, ticaretin hızlı büyümesi, Türkiyeʼyi de kazandıracaktır. Öngörülerimize göre

Kıbrıs ile ticaret yaparak Türkiye yılda ek olarak 440 milyon AVRO kazanım elde edebilecektir.

Türkiye için daha da önemlisi, Kıbrıs ile ilişkilerini normalize eden Türkiye AB üyeliği önündeki

önemli bir taşı ortadan kaldırarak, bu güne kadar şahit olduğumuzdan çok daha fazla yabancı

doğrudan yatırım için ortam sağlayacaktır.

Kıbrıs sorunu üzerinde düşünmeye başladığımızda bu çözüm mü daha iyi çalışır yoksa şu

çözüm mü diyerek saplanıp kalmak çok kolay. Tabii doğru çözüm bulma konusu önemli olmakla

birlikte ayni zamanda ilgi ve odağımızı uzun vadeli kazanımlardan uzklaştırma yatkınlığı taşır.

Bu araştırmayı gerçekleştirmemizin nedenlerinden biri de hayal güçümüzü çözüm sonrasına

taşıyarak, açık ve rasyonel bir şekilde uzun vadedeki ticari fırsatları değerlendirmektir. Eğer ki,

çözümün sonrasına, ertesi gününe gidebilirsek, araştırmamız gösteriyorki tüm Kıbrıslılar için

kazanımlar muazzam büyük ve uzun vadeli: o kadar güzel ki, dileğimiz, tüm anlaşmazlıklarımızı

sonsuza dek örtebilecek boyutta.
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EK A: METODOLOJİ HAKKINDA NOT  

B
ir kaç sebepten dolayı inşaat ve gayri menkul hariç, tüm öngörülerimizde reel büyüme

oranları yerine (avro olarak) nominal büyüme oranları kullanma kararı aldık. İlk olarak

Kıbrısʼın dünya ile ticaretinin büyük çoğunluğu hizmet alanında olduğu için fiyatlar,

global fiyatları kolayca etkilenen petrol gibi ürünlerden daha az etkilenirler. İkinci sebep ise,

reel olarak mal ve hizmet ihracatında sağlam öngörüde bulunabilmek için, mal ve hizmet

ihracat ve ithalat fiyatlarında (her iki taraf için ayrı ayrı) güvenilir tarihi verilere ihtiyacımız olacaktı.

Bu istatistikler mevcut değildi. Üçüncüsü ise, Kıbrısʼın güneyinde ekonomi öngörüsünde

bulunma tecrübesinden yola çıkarak biliyoruz ki, eğer global eğilimdeki tarihi mal ve hizmet

fiyatlarını pazarlanabilir mal ve hizmet ürünlerinin fiyatlarında öngörmüş olsaydık, ve ayni

metodolojiyi kullanarak gelecek ihracat ve italat fiyatlarını tahmin etseydik o zaman geriye-

dönük test yapıldığında öngörümüzün yaşayabilirliği sorgulanacaktı. Son olarak, bu raporun

esas hedefi, bir çözüm ile parasal kazanımın ne olduğu ile ilgilenen işadamı ve işkadınıdır.

Bununla birlikte, ihracat ve ithalat öngörülerini nominal olarak hesaplama kararımızın,

açıklayamayacağımız ihracat ve italat fiyat değişikliği riski içerdiğini de kabul ediyoruz.  
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İstatistiki Kaynaklar 
Kıbrıs (kuzey): Devlet Planlama Örgütü; Ticari Büro; Turizm Planlama Bürosu 

Kıbrıs (güney): İstatistiki Hizmet (Cystat); Kıbrıs Merkez Bankası; Eurostat 

Yunanistan: Bank of Greece; Yunanistan İstatistiki Hizmetler; Eurostat 

Türkiye: Türk İstatistik Enstütüsü; Türkiye Merkez Bankası; Eurostat 

Diğer Kaynaklar: Bahreyn Merkez Bankası, Economic Indicators [Ekonomik Göstergeler]; IMF

ekonomik öngörü veri tabanı; Global Property Guide, www.globalpropertyguide.com 
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EK C: İSTATİSTİKLER

EK Tablo 1 Yunanistan: Türkiye ile cari hesap akışı

Yunanistan: Türkiye ile cari hesap akışı

AVRO m 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mal ihracatı 54.3 132.2 189.7 128.6 154.7 170.3 216.2 402.2 544.1

Mal italatı 79.5 224.8 347.3 417.9 476.3 499.6 599.2 627.7 902.6

Hizmet ihracatı 11.6 22.1 22.7 22.0 83.4 99.4 121.4 113.5 147.5

Taşımacılık 11.6 8.2 13.3 12.5 15.8 18.8 21.1 28.4 50.2

Deniz taşımacılığı, navlun 11.7 15.6 22.6

Seyahat 0.0 5.1 5.1 3.4 60.2 68.1 86.0 64.3 69.0

İş seyahatı 32.4

Diğer özel seyahatlar 32.0

Sigorta Hizmetleri 0.0 0.1 0.1 0.2 0.7 1.5 1.4 2.1

Diğer İş Hizmetleri 0.0 7.0 2.1 4.2 4.2 6.8 8.3 8.9

Çeşitli. iş., profesyone, 
& teknik hizmetler 6.2 7.7 7.6

Hizmet italat 8.8 24.0 44.3 70.9 113.1 104.6 115.8 178.8 185.4

Taşımacılık 3.2 15.9 35.7 55.9 37.4 47.6 47.7 57.6 88.4

Seyahat 0.8 3.6 2.7 2.7 64.3 45.0 52.9 100.8 70.2
Gelir faiz, kâr, kazanımlar dahil) 0.0 3.5 24.5 14.5 5.4

İşçilerin  Tazminatları 0.0 2.8 3.7 3.7 2.7

Yatırım Geliri 0.0 0.8 20.8 10.8 2.7

Cari hesap, kredi 66.0 159.5 237.7 166.4 247.9 304.2 355.4 547.8 728.9

Cari hesap, borç 92.0 252.6 397.8 492.2 595.4 614.0 726.1 819.0 1,103.1

Cari hesap, net -26.0 -93.1 -160.1 -325.8 -347.5 -309.8 -370.7 -271.2 -374.2

Notlar: Boşluk, bilgi yok anlamına gelir.  
Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece.
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EK Tablo 2 Yunanistan ve Türkiye hizmet ticareti

Yunanistan Türkiye:hizmet ticareti, AVROm

Yunanistan: Türkiye: Toplam
Türkiye'ye Yıl/yıl Yunanistana Yıl/yıl karşılıklı Yıl/yıl 

hizmet değişim  hizmet değişim hizmet değişim  
Yıl ticareti oranı (%) ticareti oranı (%) ticareti oranı (%) 

1999 22.1 24.0 46.1

2000 22.7 2.7 44.3 84.6 67.0 45.3

2001 22.0 -3.1 70.9 60.0 92.9 38.7

2002 83.4 279.1 113.1 59.5 196.5 111.5

2003 99.4 19.2 104.6 -7.5 204.0 3.8

2004 121.4 22.1 115.8 10.7 237.2 16.3

2005 113.5 -6.5 178.8 54.4 292.3 23.2

2006 147.5 30.0 185.4 3.7 332.9 13.9

Yıllık ortalama 1999-2006 49.1 37.9 36.1

Not: Türkiye verileri Yunanistan italat verileriden alınmıştır.
Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece.  

EK Tablo 3 Yunanistan ve Türkiye mal ticareti

Yunanistan ve Türkiye: mal ticareti, AVRO m

Yunanistan: Türkiye: Toplam
Türkiye'ye Yıl/yıl Yunanistana Yıl/yıl karşılıklı Yıl/yıl 

mal değişim  mal değişim  mal değişim  
Yıl ticareti oranı (%) ticareti oranı (%) ticareti oranı (%) 

1999 132.2 224.8 357.0

2000 189.7 43.5 347.3 54.5 537.0 50.4

2001 128.6 -32.2 417.9 20.3 546.5 1.8

2002 154.7 20.3 476.3 14.0 631.0 15.5

2003 170.3 10.1 499.6 4.9 669.9 6.2

2004 216.2 27.0 599.2 19.9 815.4 21.7

2005 402.2 86.0 627.7 4.8 1,029.9 26.3

2006 544.1 35.3 902.6 43.8 1,446.7 40.5

Yıllık ortalama 1999-2006 27.1 23.2 23.2

Not: Türkiye verileri Yunanistan italat verileriden alınmıştır.
Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece.  
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EK Tablo 4 Yunanistan Türkiye seyahat piyasasi

Yunanistan Türkiye: seyahat piyasasi, AVRO m

Yunanistan:  Türkiye: Toplam
Türkiye'den  Yıl/yıl Yunanistan'dan Yıl/yıl karşılıklı Yıl/yıl 

seyehat değişim  seyehat değişim  seyahat değişim  
Yıl geliri oranı (%) geliri oranı (%) piyasası oranı (%)  

1999 5.1 3.6 8.7

2000 5.1 0.0 2.7 -25.0 7.8 -10.3

2001 3.4 -33.3 2.7 0.0 6.1 -21.8

2002 60.2 1,670.6 64.3 2,281.5 124.5 1,941.0

2003 68.1 13.1 45.0 -30.0 113.1 -9.2

2004 86.0 26.3 52.9 17.6 138.9 22.8

2005 64.3 -25.2 100.8 90.5 165.1 18.9

2006 69.0 7.3 70.2 -30.4 139.2 -15.7

Yıllık ortalama 1999-2006 237.0 329.2 275.1

Not: Türkiye verileri Yunanistan italat verileriden alınmıştır.
Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece.  

EK Tablo 5 Yunanistan ve Türkiye taşımacılık pazarı

Yunanistan ve Türkiye: Taşımacılık pazarı, AVRO m

Yunanistan:  Türkiye: Toplam
Türkiye'den  Yıl/yıl Yunanistan'dan Yıl/yıl karşılıklı Yıl/yıl 

elde ettiği değişim  elde ettiği değişim  taşımacılık değişim  
taşımacılık oranı (%) taşımacılık oranı (%) pazarı oranı (%)

Yıl geliri geliri  

1999 8.2 15.9 24.1

2000 13.3 62.2 35.7 124.5 49.0 103.3

2001 12.5 -6.0 55.9 56.6 68.4 39.6

2002 15.8 26.4 37.4 -33.1 53.2 -22.2

2003 18.8 19.0 47.6 27.3 66.4 24.8

2004 21.1 12.2 47.7 0.2 68.8 3.6

2005 28.4 34.6 57.6 20.8 86.0 25.0

2006 50.2 76.8 88.4 53.5 138.6 61.2

Yıllık Ortalama 1999-2006 32.2 35.7 33.6

Not: Türkiye verileri Yunanistan'ın italat verilerinden tedarik edilmiştir.
Kaynaklar: Eurostat, Bank of Greece.  
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Ek Tablo 6 Türkiyeʼnin en çok mal ihraç ettiği pazarlar

Türkiye: Mal ihracatı için en iyi pazarlar
ABD m$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Almanya 20.6 18.6 17.1 16.3 15.8 13.8 12.9 11.3

İngiltere 6.9 7.3 6.9 8.4 7.8 8.8 8.1 8.0

İtalya 6.3 6.4 7.5 6.6 6.8 7.4 7.6 7.9

Amerika 9.2 11.3 10.0 9.3 7.9 7.7 6.7 5.9

İspanya 2.9 2.6 3.0 3.1 3.8 4.1 4.1 4.3

Fransa 5.9 6.0 6.0 5.9 6.0 5.8 5.2 5.4

Rusya 2.2 2.3 2.9 3.3 2.9 2.9 3.2 3.8

Hollanda 3.5 3.1 2.8 2.9 3.2 3.4 3.4 3.0

Belçika-Luksemburg 2.3 2.3 2.2 1.9 1.9 1.9 1.8 1.6

Yunanisyan 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 1.2 1.1 1.6

Avrupa Birliği 15,424.2 15,664.4 17,545.6 20,415.0 27,393.8 36,580.9 41,364.9 47,929.2

Toplam ihracat  26,587.2 27,774.9 31,334.2 36,059.9 47,252.8 63,167.2 73,476.4 85,528.4

değişim oranı (%) 4.5 12.8 15.1 31.0 33.7 16.3 16.4

Kaynak: Türk İstatistik Enstitüsü.

Ek Tablo 7 Türkiyeʼnin mal italatı için en çok işbirliği yaptığı ülkeler

Türkiye: Bölgelere göre italat
ABD m$ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ABD m$ 22,530 28,527 19,824 25,689 35,140 48,103 52,696 59,338

Diğer AB üye ülkeleri 4,172 6,149 5,738 7,487 10341.5 15,757 20385.9 25,692

Diğer Asya ülkeleri 5,073 6,933 4,884 6,530 9,644 15,500 20,581 25,634

Yakın ve Orta Doğu 2,124 3,373 3,017 3,186 4,455 5,585 7,967 10,568

Kuzey Amerika 3,257 4,168 3,390 3,421 3,741 5,114 5,823 6,932

Kuzey Afrika 1,404 2,257 2,115 2,138 2,519 3,231 4,212 4,878

Diğer Afrika ülkeleri 284 457 704 558 820 1,589 1,835 2,526

Güney Amerika 452 551 410 541 1,012 1,272 1,747 2,130

Australya ve Yeni Zelanda 157 305 232 313 247 302 321 399

Orta Amerika ve Karayipler 91 80 41 103 169 209 287 335

Diğer 621 1,208 741 1,013 662 67 158 105

Toplam 40,671 54,503 41,399 51,554 69,340 97,540 116,774 139,480

Kaynak: Türk İstatistik Enstitüsü.
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EK Tablo 8 Kıbrıs için karşılaştırmalı GSYİH göstergeleri

Kıbrıs: Karşılaştırmalı GSYİH göstergelerİ, 2006

GSYİH mevcut fiyatlarda, AVRO m

Kıbrıs (kuzey) 2,035

Kıbrıs (güney) 14,278

Güneyin % si olarak Kuzey 14.3

GSYİH kişi başı, AVRO

Kıbrıs (kuzey) 9,147

Kıbrıs (güney) 18,480

Güneyin % si olarak Kuzey 49.5

Reel GSYİH büyümesi (%)

Kıbrıs (kuzey) 7.8

Kıbrıs (güney) 3.9

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü, İstatistiki Hizmet.

EK Tablo 9 Kıbrıs (güney) için Turizm amaçlı girişler ve gelir

Kıbrıs (güney): Turizm amaçlı girişler ve gelir
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Adaya girişler ('000)

Toplam 2,088 2,223 2,434 2,686 2,697 2,418 2,303 2,349 2,470 2,401

Yılda yıla değişim (%) 7.1 6.5 9.5 10.3 0.4 -10.3 -4.8 2.0 5.2 -2.8

İngiltere'den 846 1,015 1,156 1,363 1,487 1,338 1,347 1,333 1,392 1,360

Almanya'dan 250 208 239 234 214 174 129 162 183 153

Yunanistan'dan 68 71 83 100 90 93 110 133 130 127

Türkiye'den (toplam) 0.000 0.000 0.148 0.173 0.250 0.099 0.065 0.213 0.228 0.254

Gelir

Toplam gelir (KL m) 843.0 878.0 1,022.0 1,194.0 1,271.6 1,132.3 1,015.0 982.3 1,005.7 1,027.3

Yılda yıla değişim (%) 8.1 4.2 16.4 16.8 6.5 -11.0 -10.4 -3.2 2.4 2.1

Kişi başına  (KL) 403.7 395.0 419.8 444.5 471.5 468.2 440.7 418.2 407.2 427.9

GSYİH'nın % oranı 18.4 17.8 19.3 20.6 20.4 17.6 14.8 13.3 12.8 12.3

Kaynak: İstatistiki Hizmet.
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EK Tablo 10 Kıbrıs (güney): Yüksek eğitim

Kıbrıs (güney): Yüksek Öğrenim
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06

Üniversite öğrencileri 3,658 4,110 4,532 4,861

Kıbrıslı 3,384 3,815 4,216 4,484

Yabancı 274 295 316 377

Üniversiteli olmayan yüksek öğrenim öğrencileri 14,613 16,739 15,546 15,726

Kıbrıslı 9,605 10,355 10,961 10,473

Yabancı nerdeyse tüm özel kolejler) 5,008 6,384 4,585 5,253

Özel kurumlardakiler 4,963 6,344 4,552 5,211

Toplam yüksek öğrenim öğrencileri 18,271 20,849 20,078 20,587

Kıbrıslı 12,989 14,170 15,177 14,957

Yabancı 5,282 6,679 4,901 5,630

Kaynak: İstatistiki Hizmet, Eğitim istatistikleri, çeşitli yılları içerir.

EK Tablo 11 Kıbrıs (kuzey): Yüksek eğitim

Kıbrıs(kuzey): Yüksek eğitim
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Yüksek eğitimde yabancı 
öğrenciler ('000) 1,524 16,533 16,782 17,611 20,683 25,102 31,279 n.a.

Yüksek eğitimden gelir 
(ABD m) 46.4 57.4 67.3 72.3 85.0 155.4 202.7 305.0 

Kaynak:Devlet Planlama Teşkilatı.

EK Tablo 12 Kıbrıs (güney) Taşımacılık hizmetlerinin ihracatı

Kıbrıs (güney): Taşımacılık hizmetlerinin ihracatı

Avro m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Toplam hizmetler 2,287 2,263 2,494 2,650 2,992 3,477 3,744 4,753 4,729 5,027 5,219

Taşımacılık 294 310 325 331 352 437 482 947 1,090 1,157 1,236

Deniz Ulaşımı 53 65 68 78 79 90 101 497 689 852 893

Deniz Yolcuları 8 11 10 17 21 24 28 3 2 60 61

Deniz Navlunu 0 0 0 14 9 11 13 118 215 231 237

Deniz diğer 45 54 58 47 50 54 60 376 472 561 596

Hava Ulaşımı 242 245 256 253 272 347 381 451 396 290 304

Uçak Yolcuları 161 166 158 162 171 188 206 226 200 190 200

Hava Navlunu 13 13 15 15 16 19 21 30 15 18 17

Hava diğer 68 67 83 76 85 141 154 195 180 81 87

Kaynak: Eurostat.
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EK Tablo 13 Kıbrıs (güney): Mal ihracatı

Güney Kıbrıs: Mal ihracatı (yeniden ihraçlar dahil)

KL m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

İngiltere 60.3 80.3 87.2 98.8 117.6 141.4 152.4 149.4 121.0 95.0

Yunanistan 46.1 54.1 48.9 48.2 52.6 42.5 43.8 65.0 82.0 86.1

Fransa 6.8 1.0 5.7 5.1 6.2 7.0 5.6 13.6 121.9 48.0

Birleşik Arap Emirliği 34.6 27.0 22.0 13.5 10.7 11.5 10.8 25.9 18.4 29.7

Almanya 20.5 24.1 22.8 18.2 18.4 15.8 18.7 27.3 38.1 29.7

Italya 8.3 5.2 9.2 6.1 4.1 12.3 7.6 9.4 6.9 21.5

Lübnan 35.1 30.3 26.4 30.3 23.3 18.7 16.2 14.7 14.8 14.9

Rusya 125.3 56.8 35.3 47.3 54.1 12.8 8.0 10.8 9.3 9.7

Hollanda 7.7 10.3 13.3 11.0 10.7 13.6 12.3 13.5 14.2 9.3

Japonya 0.8 1.6 0.9 0.7 2.3 0.8 1.3 10.8 10.8 7.3

Nazım Hesaplar

Türkiye 1.7 1.2 6.2 6.4 3.3 1.9 0.2 0.1 0.3 0.03

Toplam ihracat 640.0 551.1 542.9 591.9 628.0 511.3 476.8 548.0 719.2 650.7

Kaynaklar: İstatistiki Hizmet, İstatistiki Yıllıklar (2002'ye kadar), websitesi (2003-06) ve şeçilmiş ülkeler için kişisel bağlantılar.

EK Tablo 14 Kıbrıs (güney): Mal italatı

Güney Kıbrıs: Mal İtalatı

KL m 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Yunanistan 136.0 155.5 163.6 206.1 225.2 237.3 275.8 405.6 506.8 559.8

İtalya 156.9 178.4 176.6 212.1 223.2 229.7 226.6 281.7 300.4 368.5

İngiltere 217.0 214.9 225.2 254.5 222.3 207.8 191.6 229.3 260.8 288.0

Almanya 113.4 161.2 135.2 168.1 172.7 218.8 173.1 239.7 245.4 285.9

İzrail 52.6 53.2 58.5 96.5 99.7 92.6 87.6 118.3 208.1 200.0

Fransa 79.9 94.4 103.9 107.2 127.3 126.9 118.0 168.1 107.8 136.5

Hollanda 33.6 39.2 42.2 50.3 52.8 52.9 56.3 88.1 115.8 136.5

Çin 30.8 41.6 54.5 82.8 91.0 99.6 112.8 108.7 113.4 134.4

İspanya 49.5 69.3 60.5 79.5 96.6 87.2 91.8 97.4 96.4 93.5

Japonya 100.1 141.2 132.7 139.1 153.7 167.9 129.9 127.4 91.0 78.1

Nazım Hesaplar

Türkiye 0.1 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.7 4.4 8.6 5.1

Toplam italat 1,899.3 1,904.7 1,970.9 2,402.0 2,528.7 2,486.6 2,314.2 2,679.3 2,966.8 3,226.9

Kaynaklar: İstatistiki Hizmet, İstatistiki Yıllıklar (2002'ye kadar), websitesi (2003-06) ve şeçilmiş ülkeler için kişisel bağlantılar.
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EK Tablo 15 Kıbrıs (kuzey): Mal ihtacatı

Kıbrıs (kuzey): Ülke bazında

ABD m$ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Toplam 57.7 53.4 52.4 50.4 34.6 45.4 50.8 62.0 66.6 64.9

Türkiye 27.1 27.0 27.9 18.7 12.8 18.3 22.9 28.7 34.2 30.9

İngiltere 15.0 16.5 15.9 18.8 11.5 11.9 11.9 13.5 13.8 8.4

Diğer AB Ülkeleri 8.9 5.8 4.5 1.5 0.7 0.8 0.7 1.7 3.3 1.3

Orta Doğu 1.9 1.5 2.2 3.9 2.9 3.7 3.8 4.3 6.8 11.5

Amerika 0.3 0.2 - 0.2 0.5 0.1 - - 0.1 -

Diğer Ülkeler 4.5 2.4 1.9 7.3 6.2 10.6 11.5 13.8 8.4 12.8

Kaynak: Ticaret Bürosu. 

EK Tablo 16 Kıbrıs(kuzey): Türkiye ile ticari ilişkiler

Kıbrıs(kuzey): Türkiye ile ticari ilişkiler 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Türkiye'den 414.0 433.0 365.1 425.6 469.9 599.0 652.8 715.7

turist girişi ('000) 334.4 347.7 277.7 316.2 340.1 434.7 488.0 572.6

Türkiye'den 23.9 25.8 26.3 27.7 30.6 35.5 41.9

üniversite öğrencisi ('000) 13.6 14.6 14.8 15.3 18.4 22.6 28.6

Türkiye'ye 52.4 50.4 34.6 45.4 50.8 62.0 66.6 64.9

Mal İhracatı (ABD $m) 27.9 18.7 12.8 18.3 22.9 28.7 34.2 30.9

Türkiye'den 412.7 424.9 272.0 309.6 477.8 853.1 1,255.5 1,376.2

Mal İtalatı (ABD $m) 256.4 275.1 173.5 195.0 299.3 512.4 817.4 946.9

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü
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