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COVID-19 pandemisi Kıbrıs Türk (KT) ekono-
misi üzerinde daha önce görülmemiş bir baskı 
yaratmıştır ve GSYH’nin 2020’de yaklaşık yüz-
de 14’ten fazla gerilemesi beklenmektedir (bu, 
Avrupa’daki en büyük gerilemelerden biridir). 
12 Mart 2021 itibariyle COVID-19 vaka sayısı 
3,759’u aşmış ve virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 
24’e ulaşarak hem sağlık ve sosyal açıdan acili-
yet yaratmış hem de ekonomi üzerinde ciddi bir 
baskı oluşturmuştur. Virüsü kontrol altına almak 
amacıyla hem yerel düzeyde hem de dünyada 
alınan tedbirler ile seyahat kısıtlamaları, toplam 
talebi baskılayan ve mal ve hizmet arzını azaltan 
ikili bir şoka neden olmuştur. Sektörler, firmalar, 
işçiler ve hanelerde büyük oranda heterojen bir 
durum söz konusu olup bu yaşananlar ekono-
minin tamamını etkilemiştir. En son gerçekleşti-
rilen Pulse anketine göre COVID-19 pandemisi, 
ekonomi ve istihdam, hem Kıbrıslı Rumların hem 
de Kıbrıslı Türklerin aklında olan en önemli ilk üç 
meseledir.1

KT ekonomisinin hizmet ‘ihracatı’ ve özellikle 
de (en büyük darbeyi almış olan iki alt sektör) 
turizm ve yüksek öğretime olan aşırı bağımlılığı 
nedeniyle 2020’deki ekonomik daralmanın özel-
likle ciddi olması beklenmektedir. Birleşmiş Mil-
letler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) Turizm 
Kurtarma Takibine göre dünya genelinde yabancı 
turist gelişleri bir önceki yıla göre Ekim 2020’de 
ortalama %70’ten fazla düşüş göstermiştir.2 2019 
yılında perakende ticaret ve turizmin GSYH’nin 
%20’sini temsil ettiği Kıbrıs Türk toplumunda 
(KTt) ise turizm faaliyetleri bir önceki yıla kıyasla, 
KTt’nda kalan ‘turist’ sayısına göre yüzde 80’lik 
çok büyük bir düşüş göstermiştir. Turizmin büyük 
dolaylı etkisi ve imalat ile büyük çaplı süt ürünleri 
üretimi de dahil olmak üzere ekonomideki diğer 
sektörlerle var olan bağlantısı nedeniyle GSYH 
daralmasının derin ve uzun süreli olması bek-
lenmektedir. Bunların yanı sıra, yüksek öğretim 
alt sektörü ağır bir darbe almıştır. Salgının Mart 
2020’de başlamasından kısa bir süre sonra öğ-
rencilerin yarısından fazlası KTt’ndan ayrılmış ve 
Ekim 2020’deki kayıtlar Ekim 2019’a kıyasla yarı 
yarıya azalmıştır. Son olarak, tarımsal üretimin de 

1 Kaynak: https://www.abbilgi.eu/en/assets/docs/embed-pulse-september2020.pdf 
2 Kaynak: https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker 

özellikle düşük olması ve genel resesyona katkı 
yapması beklenmektedir.

COVID-19 pandemisinin KT ekonomisi üzerinde-
ki etkisinin hem dış hem de mali hesapları etkile-
mesi beklenmektedir. Dışta kriz nedeniyle ‘itha-
latta’ yaşanan büyük düşüş ile mal ‘ihracatındaki’ 
artıştan dolayı net mal ‘ihracatı’ dengesinde bir 
iyileşme beklenmektedir. Hizmet ‘ihracatında’ 
yaşanan önemli azalma ise genel cari hesaplar 
dengesini aşağıya doğru baskılayacak ve bunu da 
artan yabancı hibeler telafi edecektir. Mart 2020 
başında ilk COVID-19 vakasının tespit edilme-
siyle birlikte pandeminin yaratmış olduğu sağlık 
tehdidinin önlenmesi, tespit edilmesi ve buna 
karşı gerekli adımların atılması ile KT ‘kamu’ sağ-
lık sisteminin daha hazırlıklı olmasını sağlamak 
amacıyla bir dizi tedbir hayata geçirilmiştir. Sağ-
lıkla ilgili tedbirlerin yanı sıra, ekonominin kapalı 
olduğu süre boyunca yaşanan krizin firmalar ile 
haneler üzerindeki etkisini azaltabilmek ve daha 
sonra da ekonomik faaliyetlerin süratle toparla-
nabilmesini sağlamak amacıyla ekonomik ted-
birler de alınmıştır. Avrupa Birliği ile Türkiye’den 
alınan yardım ile birlikte KT ‘Merkez Bankası’nın’ 
alacaklar hesabı toplam gelirleri destekleyen en 
önemli finansman kaynağı olmuştur.

GSYH büyümesinin 2021 içinde yavaş yavaş to-
parlanması beklenirken riskler yüksek seyret-
meye devam edecektir. Tahmin, önümüzdeki 
dönemde aşılama sürecinin sorunsuz geçeceği ve 
bulaşın yayılmasının daha kontrollü olacağı (bu-
nun da uluslararası seyahatin tekrar başlamasına 
olanak tanıyacağı) varsayımına dayanmaktadır. 
Bu rapor hazırlanırken, 100,000 aşı alınmıştır ve 
bu da toplumun yüzde 15’inin aşılanma kapsamı-
na girmesine denk gelmektedir. Bu varsayımlar-
dan hareketle ağırlıklı olarak turizm ve sanayinin 
başı çekeceği ekonomik faaliyetlerde 2021 yılın-
da yavaş da olsa bir toparlanmanın yaşanması 
beklenmektedir. Büyümenin ancak orta vadede 
kriz öncesi seviyelere gelmesi beklenir. Toparlan-
manın boyutu ile sonrasında yaşanacak büyüme 
öncelikle pandeminin seyrine, ekonomik aktörle-
rin pandemi karşısında adım atma kapasitesine 

YÖNETİCİ ÖZETİ
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ve politika desteğinin etkinliğine bağlı olacaktır. 
Mali alan daraldıkça ‘kamu’ maliyesindeki kö-
tüleşme ile Tahsili Gecikmiş Alacakların (TGA) 
artması da risk teşkil edebilir. Ayrıca, turizme ve 
yüksek öğrenime olan bağımlılığın yüksek olması 
nedeniyle dış riskler döviz kurları üzerindeki bas-
kıyı artırmaktadır. Doğu Akdeniz’de yeniden yük-
selen gerginlik de toparlanma sürecini tehlikeye 
atabilme potansiyeline sahiptir.

COVID-19 pandemisi istihdam ve firmalar üze-
rinde hem olumsuz, hem de oldukça eşit ol-
mayan bir etki yapmıştır. Toplam iş kaybının 
%82’sinin yaşandığı hizmet ve tarım sektörleri 
COVID-19 pandemisinden en olumsuz etkilenmiş 
olanlardır. Ayrıca, erkeklere ve kayıtlı çalışanlara 
kıyasla kadınlar ve kayıt dışı çalışan işçiler pan-
demiden orantısız bir biçimde olumsuz etkilen-
mişlerdir. İş kayıplarının bölgesel dağılımında ise 
Kyrenia/Girne ve Trikomo/İskele en çok etkilen-
miş olan bölgelerdir. COVID-19 pandemisinde iş 
gücü piyasası koşullarında kötüleşme yaşanma-
sıyla birlikte KTt’ndaki hane halkının refahı da 
olumsuz etkilenmiştir. Dünya Bankası simülas-
yonlarına göre düşük ve orta gelirli haneler ile 
genç işçilerin en çok etkilenenler arasında olma-
ları beklenmektedir. 2021’de beklenen kademeli 
toparlanma istihdama %1’lik küçük bir artış geti-
rebilir. Ancak, bu artış, istihdamı COVID-19 krizi 
öncesi düzeyine getirmeye yeterli olmayacaktır.

Dünya Bankası İşletme Anketi sonuçlarına göre 
KT ekonomisinden ankete katılmış olan firma-
ların üçte ikisinin, COVID-19 krizinin yarattığı 
olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçlayan dış 
destekten yararlanmıştırlar, fakat daha fazla 
ve daha iyi hedeflenmiş desteğe ihtiyaç vardır. 
KT ekonomisindeki özel işletmeler, COVID-19 
krizinin etkilerinden çeşitli şekillerde etkilenmiş-
lerdir: Katılımcıların neredeyse %60’ı satışlarda 
düşüş yaşamış ve hemen hemen %90’ı likidite 
sıkıntısı ile karşılaşmıştır. Firmaların üçte birin-
den fazlası iş gücünü ve beşte birinden fazlası da 
haftalık çalışma saatlerini azaltmak durumunda 
kalmışlardır. İmalatçılar ile küçük ve orta boyut-
lu işletmeler (KOBİ’ler) en büyük darbeyi alanlar 
arasındadırlar. Firmaların neredeyse üçte ikisi 
COVID-19 krizinin olumsuz etkilerini hafifletmek 
amacıyla herhangi bir ‘kamu’ desteği almış ya 
da almayı beklemektedirler. Anket katılımcıları, 
vergi indirimleri (katılımcıların yüzde 34.7’si) ile 
nakit transferlerinin (katılımcıların yüzde 23.7’si), 
likidite sıkıntısı ile satışlarda yaşanan düşüş kar-
şısında yardımcı olabilecek en etkili tedbirler ol-
duklarını düşünmektedirler. Yeni krediye erişim, 
ödemelerin ertelenmesi ve maaş desteği diğer arzu 

edilen tedbirler arasında yer almaktadır.

COVID-19 krizi KT sağlık sistemindeki zayıflıkları 
ortaya çıkarmıştır. KT sağlık sistemi performansı 
COVID-19 krizi nedeniyle oldukça zorlanmıştır ve 
kriz önemli bazı zayıflıkları ortaya çıkarmıştır (ör. 
Her 1,000 kişiye düşen yatak sayısı 4.2 iken 2018 
itibariyle bununla ilgili OECD ortalaması 4.5’tir). 
Ayrıca, KTt’ndaki sağlık altyapısının sınırlı olması 
nedeniyle önemli sayıda insan Kıbrıs Cumhuriye-
ti (KC) ya da Türk sağlık hizmetlerinden yararlan-
maktadır.

Mevcut krizler, hem hızlı bir toparlanma ve ge-
lecekte sürdürülebilir bir büyümenin yakalana-
bilmesini kolaylaştırıcı önemli yapısal reform-
ların hayata geçirilmesi hem de uzun süredir 
çözümlenmeyi bekleyen Kıbrıs sorununa destek 
sağlanması için bir fırsat olabilir. KT idaresinin 
hızlı ve eşitlikçi bir toparlanma sağlanabilmesi 
için temel yapısal zorluklara odaklanırken, özel 
sektör gelişimi, enerji sektörü, tarım sektörü ve 
sosyal koruma sistemindeki kilit alanlarda re-
formları devam ettirmesi gerekmektedir. Diğer 
taraftan, çözüme yönelik müzakerelerin 2021 ba-
harında tekrar başlaması beklenirken, pandemi 
ve yakın zamanda yaşanan gelişmelerin adanın 
uzun vadedeki olasılıkları üzerinde etkisi olabilir.

Makroekonomik İzleme raporunun özel konusu, 
KT yönetiminin tarım sektörüne verdiği ‘kamu’ 
finansal desteğine odaklanmaktadır. Türk lira-
sında yaşanan değer kaybı, yakın zamanda yaşa-
nan olumsuz iklim koşulları ve bunları daha da 
ağırlaştıran COVID-19 krizi nedeniyle tarım sek-
törü 2020 yılında büyük zarar görmüştür. Ancak, 
sektörün yaşadığı bu ciddi etki uzun zamandır 
devam eden birçok verimsizlik ile düşük üret-
kenlikten de kaynaklanmaktadır. Tarımsal ve-
rimliliğin durgunluk yaşadığı bir dönemde tarım 
için merkezi bütçeden gelen finansal destek KT 
ekonomisinin geneli için önemli bir maliyet oluş-
turmaktadır. COVID-19 pandemisi, gıda değer 
zincirinde aksamalar yaratarak mevcut zorlukları 
daha da ağırlaştırmıştır. Bu sorunlar en fazla gelir 
şokları ile artan perakende fiyatları karşısında en 
savunmasız olan küçük ölçekli üreticileri etkile-
miştir. Tarıma yönelik destek sisteminin reforma 
tabi tutulması orta vadede daha fazla mali ola-
nağın oluşmasına, ekonomik çeşitlendirmenin 
teşvik edilmesine ve verimliliğin artırılmasına 
yardımcı olabilir.
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1.1	 Yakın	Zamanda	Gerçekleşen	
Ekonomik	Gelişmeler

1.1.1	 COVID-19	pandemisinin	etkisi3

GSYH’nin  2020’de yaklaşık yüzde 14’ten fazla 
gerilemesi beklenmekte olup COVID-19 pan-
demisi Kıbrıs Türk (KT) ekonomisi üzerinde 
daha önce görülmemiş bir baskı yaratmakta-
dır. Bu, Avrupa’daki en büyük gerilemelerden 
birisidir. KTt’ndaki COVID-19 vakaları 12 Mart 
2021 itibariyle 3,759’u aşmış ve virüs kaynaklı 
ölümler ise 24’e ulaşarak hem sağlık hem de 
sosyal açıdan ivedilikler yaratarak KT ekono-
misi üzerinde çok büyük bir baskı yaratmıştır 
(Şema 1.1 ve 1.2). Hem yerel düzeyde hem de 
dünyada bulaşı kontrol altına almak amacıyla 
alınan tedbirler ile seyahat kısıtlamaları ikili bir 
şoka neden olarak küresel talebi etkilemiş ve iç 
arzı sınırlandırmıştır. Ekonominin tamamı bun-
dan etkilenirken krizin yaratmış olduğu etki 
sektörler, firmalar, işçiler ve haneler arasında 

3 KT ekonomisiyle ilgili 2020 makroekonomik verileri üzerinde çalışma devam etmekte ve 2021 yazında yayınlanmaları beklenmektedir. 
4 Avrupa Komisyonu. 2020. 2020 Sonbaharı Ekonomik Tahminleri.
5 Dünya Bankası. 2021. Küresel Ekonomik Beklentiler. Ocak. Washington, DC: Dünya Bankası.

oldukça heterojen olmuştur. KT ekonomisinin 
yaşamış olduğu daralma Avrupa’da yaşananla-
rın en büyükleri arasında yeralmakta ve yalnız-
ca turizme çok bağımlı bir diğer ekonomi olan 
Karabağ’ın deneyimlediği daralmayla kıyasla-
nabilirdir. Akdeniz bölgesindeki diğer turistik 
destinasyonların daha geniş tabanlı ekono-
mileri olduğundan tek haneli GSYH daralma-
sı yaşamaları beklenmektedir. Avrupa Birliği 
ekonomisinin ortalama olarak yüzde 7.4 daral-
ması beklenirken,4 Türkiye ekonomisi 2020’de 
kıl payı GSYH düşüşü yaşamaktan kaçınabilmiş 
gibi gözükmektedir ve ekonomik faaliyetleri-
nin tahmini olarak yüzde 0.5 büyümesi bek-
lenmektedir. Ancak, ekonominin gelecekteki 
görünümü bilahare kötüleşmiştir (Şema 1.3).5  

2020 resesyonu halihazırda kırılgan olan ve ya-
vaşlama yaşayan KT ekonomisinin durumunu 
kötüleştirmiştir. COVID-19 pandemisi öncesin-
de KT ekonomisi halihazırda yavaşlama yaşa-
maktaydı. Reel GSYH büyümesi, 2018’de yüzde 

Şema	1.1:	KTt’nda aylık tespit edilen 
kesinleşmiş COVID-19 vaka ve ölüm sayısı

Şema	1.2:	COVID-19 pandemisinin 
başlamasından bu yana kesin tanı konulmuş 
toplam vaka sayısı, logaritmik ölçek
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Not: Bu veriler 16 Şubat 2021’e kadar olan dönemi kapsamaktadır

Bölüm	1:	Yakın	Zamanda	Gerçekleşen	Ekonomik	
Gelişmeler	ve	Kısa	Vadeli	Görünüm
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1.3’ten 2019 yılında yüzde 0.2’ye gerilemişti. 
2019 yılında gözlemlenen zayıf ekonomik faali-
yetler, imalatta devam eden daralma ve başta 
toptan ve perakende ticaret ile yüksek öğretim 
hizmetleri olmak üzere hizmetlerde gerçekle-
şen keskin gerilemeden kaynaklanmaktadır.6 
Bunun bir diğer sebebi de dış ortamın zayıf 
olması ve özellikle de KT ekonomisinin toplam 
mal ‘ihracatının’ %50’den fazlasının yapıldığı 
ve 2019’da gerçekleşen turizm faaliyetlerinin 
neredeyse %80’nini temsil eden menşe ülke 
olan Türkiye’den7 kaynaklanmaktaydı. Bunun 
bir diğer sebebi ise dış ortamdan, özellikle de 
KT ekonomisinden toplam “ihraç edilen” mal-
ların %50’sinden fazlasının destinasyonu olan 
ve yıl içerisinde gerçekleşen turizm faaliyetle-
rinin yaklaşık %80’inin menşe ülkesi olan Türki-
ye’den kaynaklanan zayıflıklardır.

2020’de COVID-19 kaynaklı derin resesyonun 
daha da kötüleştirdiği 2018-2019 ekonomik 
durgunlaşmanın etkisinin, yapısal tedbirlerin 
alınmaması halinde ada içindeki gelir farkını 
daha da artırması ve gelir yakınsamasını ge-
ciktirmesi beklenmektedir. KT nüfusunun is-
tikrarlı bir şekilde büyümeyi devam ettireceği 
varsayımından hareketle kişi başına düşen reel 
GSYH 2019’da yaklaşık yüzde 5 azalmıştır. Ulus-

6 Dünya Bankası. 2020. Kıbrıs Türk Ekonomisi: Ekonomiyi Daha Yüksek Bir Büyüme Yoluna Yönlendirilmek için Geleceğe Bakış. Bir Makroekonomik 
İzleme Notu. Ocak 2020. Washington, DC: Dünya Bankası.

7 Türkiye’de 2018’de yaşanan ekonomik çalkantı sonrasında Türkiye’deki büyüme 2017’de yüzde 7.5’ten sırasıyla 2018’de yüzde 3.0’e ve 2019’da yüzde 
0.9 ‘a gerilemiştir. 

8 Bu çalışmanın hazırlanması sırasında talep tarafına ait 2019 verileri mevcut değildi. Bu nedenle, 2019 tahminleri, GSYH’yle ilgili 2018 paylarına 
dayanmaktadır.

lararası açıdan kıyaslanabilir olması amacıyla 
Atlas yöntemi kullanılarak ABD dolarına çevril-
diği zaman kişi başına düşen KT gelirinin (GSYH 
artı net faktör geliri KTt’nda oldukça küçüktür), 
ilk kez 2015’te başlayan gerileme trendini uza-
tarak 2018’de yaklaşık 10,800 ABD dolarından 
2019’da 10,000 ABD dolarının altına düştüğü 
tahmin edilmektedir. 2019 yılında Kıbrıslı Türk-
lerin kişi başına düşen geliri, Kıbrıslı Rumların 
kişi başına düşen gelirinin yalnızca yüzde 36’sı 
ve AB ortalamasının da yüzde 28’i kadardı. Bu 
oran sırasıyla 2014 yılında yüzde 50’den yüzde 
38’e gerilemiştir (Şema 1.4).

Her ne kadar mal ‘ihracatındaki’ büyüme güç-
lü seyretse de talep tarafında 2019 yılında 
tüketim, yatırım ve hizmet ‘ihracatı’ düşmüş 
ve bunların 2020’de daha da düşmüş olması 
beklenmektedir.8 Daha önceden büyümenin 
önemli itici güçlerinden olan tüketim, 2019’da 
GSYH büyümesine negatif etki yapmıştır ve 
2020’de yüzde 10’dan fazla düşmüş olması 
beklenmektedir. İş kayıpları, maaş ve ücretler 
ile kiralanan hane sayılarındaki düşüş devam 
eden COVID-19 krizinin yarattığı yüksek belir-
sizlikle birlikte artmış, ve KT yönetimi tarafın-
dan sağlanan mali desteğe rağmen, toplam 
tüketimde azalmaya neden olmuştur. Bunların 

Şema	1.3:	Reel GSYH büyümesi

Kaynak: Dünya Bankası personeli tahminleri, KT ‘İstatistik Kurumu’, AK 2020 Sonbaharı, Dünya Bankası GEP 2021. 
Kaynak: Dünya Bankası personeli tahminleri, KT ‘İstatistik Kurumu’.
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Şema	1.4:	Gelir yakınsaması
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yanı sıra birçok yabancı işçi pandemi sırasında 
KTt’ndan ayrılmış ve bu da tüketim ile toplam 
talebin daha da düşmesine sebep olmuştur. 
2012’den beridir halihazırda yavaşlama yolun-
da olan özel yatırımlar, sürekli azalmakta olan 
sermaye oluşumundan ve yatırımların da eko-
nominin daha düşük getirili sektörlerine tahsis 
edilmesi eğiliminin artmasından dolayı, artan 
belirsizlikle beraber daha da baskı altına gir-
miştir.9. Mal ‘ihracatı’ 2019’da pozitif büyüme 
kaydetmiş ve 2020’de güçlü bir seviyede kal-
mıştır. Diğer taraftan, hizmet ‘ihracatı’ ise geri-
de kalmakta ve 2020’de daha da azalmış olma-
sı beklenmektedir. COVID-19’la baş edebilmek 
için 2020 yılında ilaç ‘ithalatı’ önemli bir artış 
göstermiş olsa da ‘ithalatta’ azalma yaşanmış-
tır. 

Üretim tarafında, 2019 yılında düşüş yaşayan 
başta sanayi, perakende ticaret ve konakla-
ma-ağırlama (oteller, restoranlar ve yeme 
içme) sektörlerinin COVID-19 krizinin yarat-
tığı yükün çoğunu omuzlaması beklenmek-
tedir. 2019’da sanayi, perakende ticaret ve ko-
naklama-ağırlama sektörleri genel ekonomik 
büyümenin 2 yüzde puan (Şema 1.5) azalması-
na neden olmuştur. 2020’de COVID-19 pande-
misiyle mücadelede ihtiyaç duyulan tedbirler 
bu sektörlerdeki ekonomik performansı daha 
da düşürmüştür. 2020’de ticaret ve turizmin 
yaklaşık yüzde 40 düşmüş olması beklenirken, 

9 Özel yatırımdaki azalma trendiyle ilgili kapsamlı çalışma için Dünya Bankası (2020)’ye bakınız.
10 Kasım 2020’de aralarında Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin de dahil olduğu farklı sektörlerden işletme temsilcileriyle birçok görüşme 

gerçekleştirilmiştir.

sanayinin yüzde 13’ten fazla daralmış olması 
beklenmektedir. Ayrıca, inşaat ve diğer hiz-
metlerin (kişisel ve mesleki hizmetler dahil) sı-
rasıyla yüzde 15 ve 10 oranında azalmış olması 
beklenmektedir. Son olarak, yıllar boyunca za-
yıf da olsa pozitif katkı yapan tarımsal üretimin 
2020’de yüzde 4 gerilemesi beklenirken bu du-
rum hem ekonomik büyümeye hem de istihda-
ma (bakınız Bölüm 1.2) olumsuz etki yapabilir.

Ağırlıklı olarak narenciyenin ‘ihracatta’ neden 
olduğu büyümeye rağmen, tarımsal sektö-
rün 2020’de yüzde 4 daralması ve bunun da 
bitkisel üretim ile hayvancılıkta zayıflamaya 
neden olması beklenmektedir. Bitkisel üretim 
ve hayvancılık tarımsal katma değerin yakla-
şık yüzde 92’sini temsil eder ve bu, 2019’da 
GSYH’nin yüzde 8.4’üne ve istihdamın da yüz-
de 4’üne denk gelmekte idi. İthal girdilerin 
(tohum, hayvan yemi, ekipman, ambalajla-
ma, enerji) maliyetinin artmasına neden olan 
TL’deki sürekli değer kaybının yanı sıra (azalan 
toplam talep, turizm ve işgücü arzı da dahil 
olmak üzere) COVID-19 pandemisinin neden 
olduğu sonuçlar tarım sektöründeki ekonomik 
faaliyetleri azaltmıştır. Hayvancılık alt sektö-
ründe üretimin 2020’de yüzde 20 azalmış ol-
ması beklenmekte ve bu da, toplam süt üreti-
minin geçmişte %45’i kadar olan iç talebin de 
yarıdan fazla düşmesi anlamına gelecektir.10 
Süte olan iç talepte yaşanan büyük düşüş, süt 

Şema	1.5:	Reel	GSYH	büyümesine	katkı,	üretim	tarafı
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ürünleri imalatçılarının (hem yerli hem yabancı 
piyasalardaki)  kendi müşterilerinden gelen ta-
lepte yaşanan azalma ve artan girdi maliyetle-
rinden  kaynaklanır.11 Azalan iç talebe rağmen 
‘ihracattaki’ büyüme güçlüydü ve 2020’nin 
ilk 10 ayında ABD doları olarak yüzde 7 artış 
gösterdi (Şema 1.6). Bunun sebebi ağırlıklı ola-
rak, 2019’a kıyasla yüzde 40’tan fazla artışla 
2020’de (Ocak-Ekim verileri) 27 milyon ABD 
dolarına çıkan narenciyedir (Şema 1.7). 

COVID-19 salgınının sanayi sektörünün zayıf 
performansını daha da kötüleştirmesi beklen-
mekte ve katma değerinin 2020 yılında yüzde 
13 azalmış olduğu tahmin edilmektedir. Sana-
yi sektörünün neredeyse yüzde 80’ini oluştu-
ran imalat alt sektörü 2018’deki yüzde 16.2’lik 
daralmanın ardından 2019’da yüzde 20,2 kü-
çülmüştür. Sonuç olarak, sanayi sektörü 2019 
yılında GSYH büyümesinde 1.4 yüzde puanlık 
bir düşüşe neden olarak (Şema 1.5) aynı yıl 
içinde toplam GSYH içindeki payını yüzde 8.1’e 
geriletmiştir. Bu da neredeyse 2017’deki payın-
dan 3 yüzde puan daha azdır.12 COVID-19 pan-
demisi hem talep hem arz tarafında çifte şok 
yaratarak sanayiyi daha da etkilemiştir.13 Teda-
rik tarafında, şirketler tedarik zinciri ve stok yö-
netimindeki aksamalarla ve artan girdi fiyatları 

11 TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle işletmeler soğuk zincir koşulunu yerine getirememiş ya da artan hayvan yemi maliyetlerine maddi güçleri 
yetmemiştir. Bu da canlı hayvanda azalmaya neden olmuştur.

12 Bir önceki Makroekonomik İzleme Notu imalat sektörünün karşısındaki yapısal ve konjonktürel zorlukları ele almıştır: https://www.abbilgi.eu/en/
assets/docs/tccmacromonitoring-2020-en-final-4.pdf

13 Kasım 2020’de aralarında Sanayi Odası’nın da bulunduğu farklı sektörlerden birçok işletme temsilcisi ile çok sayıda görüşme gerçekleştirildi.
14  Binlerce yabancı işçi COVID-19 pandemisi nedeniyle adadan ayrıldı.

ve mevcut iş gücü kıtlığı ile birlikte hammadde 
tedarikindeki eksiklik ve gecikmelerle başa çık-
mak zorunda kalmışlardır14. Tüm bu etkenler, 
kapasitenin kısıtlanmasına ve maliyetlerin art-
masına katkıda bulunmuştur. Talep tarafında, 
seyahat kısıtlamaları ile birlikte kapanma (lock-
down) önlemleri, tarımsal işletme ürünlerine 
yönelik özellikle turistler ve yabancı öğrenci-
lerden gelen hem yerel hem de dış talebi etki-
lemiştir. İnşaat sektörüne tedarik sağlayan fir-
maların satışları sabit kalırken, gıda ve içecek 
sektörüne hizmet veren firmaların satışlarında 
önemli düşüşler yaşanmıştır. AB tarafından bu 
sektöre yönelik hibe verilmiş ve bununla ilgili 
detaylar Bölüm 1.1.3’te belirtilmiştir. Bölüm 
1.2 ise KT ekonomisindeki COVID-19 krizinin 
firmalar ve istihdam üzerindeki tahmini etkisi-
ni daha ayrıntılı olarak ele almaktadır.

İnşaat sektöründe önemli düzeyde bir talep 
noksanlığı, mevcut yapı birimlerinde fazlalığa 
ve 2020 yılı için yaklaşık yüzde 15’lik bir da-
ralmaya sebep olmuştur. ‘Kamu’ sözleşmeleri 
de dahil önceden kaynak tahsis edilmiş olan 
mevcut projeler gerekli olan boyama, taşocak 
faaliyetleri, çimento üretimi ve taşeronluk işle-
ri gibi tamamlayıcı hizmetleri de destekleyerek 
devam etmiş fakat, inşaat sektörünün geri ka-

Şema	1.6:	Mal ‘ihracatı’ Şema	1.7:	2019–20’nin ilk beş ‘ihracatı’
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lanı talepte önemli bir düşüş yaşamıştır. İnşaat 
Müteahhitleri Birliği’nin tahminine göre, konut 
satışları 2019’a kıyasla yaklaşık yüzde 10 yavaş-
lamış ve tahmini olarak yaklaşık 25,000 konut 
fazlalığı oluşmuştur. 15

‘Kamu’ hizmetleri hariç, genel hizmet sektö-
rü krizden kötü bir şekilde etkilenmiştir ve 
2020’de yüzde 15’ten fazla daralması bek-
lenmektedir. 2018 yılından beri özel sektör 
hizmetleri yavaşlamaktadır ve büyümeye olan 
katkısı 2018 yılında 1.3 yüzde puandan 2019 
yılında 0.2 yüzde puana gerilemiştir. Başka un-
surların yanı sıra, toptan ve perakende ticaret 
hizmetleri yüzde 5 küçülerek GSYH büyümesi-
ni 2019’da 0.8 yüzde puanı kadar düşürmüştür. 
COVID-19 krizi, toptan ve perakende ticareti 
ile özellikle otel ve restoran faaliyetlerindeki 
durumu daha da kötüleştirmiş ve perakende 
ticaret ve turizm alt sektörlerinin 2020’de bir 
bütün olarak neredeyse yüzde 40 küçüldüğü 
tahmin edilmektedir. Ayrıca kişisel ve mesleki 
hizmetlerin yüzde 10 daraldığı tahmin edil-
mektedir16.

Büyümenin önemli bir itici gücü ve döviz 
kaynağı olan turizmin, COVID-19 krizinin 
yükünü çekmesi beklenmektedir. Yeşil 
Hat üzerinden yapılan turizm faaliyetleri 
ile geçişlerin sayısından da görülebileceği 
gibi, kapanma ve uluslararası seyahat 
kısıtlamalarının turizm üzerinde çok büyük bir 
etkisi olmuştur. 2020’de, KT turistik konaklama 
tesislerinde kalan toplam ‘turist’ sayısı yüzde 
79 azalmıştır. Yeşil Hat üzerinden geçişlere 
getirilen kısıtlamalar nedeniyle, aylık geçişler 

15 Kasım 2020’de aralarında Müteahhitler Birliği’nin de bulunduğu farklı sektörlerden birçok işletme temsilcisi ile çok sayıda görüşme gerçekleştirildi.
16 Ekonomik örgütlere göre krizden bu yana restoranlar/kafeler en düşük kapasite ile çalışmaktadırlar. Nicosia/Lefkoşa ve Famagusta/Mağusa şehir 

merkezindeki küçük esnaf ve işletmeler de kapanmışlardır.  Gıda ürünlerinin satışında yüzde 30’dan fazla düşüş olduğu ve kuaför ve güzellik 
hizmetlerinin ise bu durumdan daha da fazla etkilendikleri tahmin edilmektedir. Marka olan perakende satış mağazaları, oto tamir sektörü ve diğer 
benzer hizmet sağlayıcılar krizle daha iyi baş edebilmiş olsalar da kapanmış olan 10,000 işletmenin 9,500’ü esnaf ve zanaatkârdır. 

17 Son on yıllık sürede yüksek öğretim ‘ihracatı’ artan yabancı öğrenci ile eğitim kurumu sayısı ile KT ekonomisinde büyümenin  itici gücü olmuş olsa 
da, bu hızlı büyüme  kaliteli eğitim pahasına gerçekleştirildi.

Mart 2020’den başlayarak 2019’daki aylık 
geçişlere kıyasla ciddi şekilde etkilenmiştir 
(Şema 1.8). Perakende ticaret ve turizmin diğer 
sektörlerle pek çok bağlantısı olduğu ve 2018-
19 döneminde tek başına GSYH’nin yaklaşık 
beşte birini temsil ettiği dikkate alındığında, 
Bölüm 1.2’de de detaylı olarak ele alındığı 
gibi, bu alt sektördeki keskin daralmanın 
restoranları, toptan ve perakende ticaretle 
ilgili ekonomik faaliyetleri ve istihdamı ciddi 
şekilde etkilemesi beklenmektedir. 

Benzer şekilde, yüksek öğretim alt sektörü de 
COVID-19 pandemisinden ciddi şekilde etki-
lenmiş ve büyük dolaylı etkileri tüm ekonomi-
ye yayılmıştır. Yüksek öğretim hizmetlerindeki 
büyüme, COVID-19 krizi başlamadan çok önce 
azalmaya başlamıştı. 2018’de yüzde 7,5 iken 
2019’da sadece yüzde 2,3 olmuş ve 2019’da 
GSYH büyümesine yalnızca 0.2 yüzde puanlık 
bir katkı sağlamıştı. 2019/20 akademik yılı için 
yabancı öğrenci sayısı yalnızca yüzde 1.2 ar-
tarak 91,505’e17 yükselmişti. Bununla birlikte, 
Mart 2020’deki ilk COVID-19 pandemisi dal-
gasının yayılmasından kısa bir süre sonra, tüm 
yabancı öğrencilerin yaklaşık yüzde 45’i KTt’n-
dan ayrıldı. Bunların yanı sıra, 2020/21 akade-
mik yılı için öğrenci kayıtları şu ana kadar bek-
lentilerin oldukça altında kalmıştır. Ekim 2020 
sonu itibarıyla, yalnızca 22,800 öğrenci kayıt 
yatırmıştır. Bu rakam Ekim 2019 sonu itibariy-
le kayıt yaptıranların sayısının yarısı kadardır. 
Uygulanan COVID-19 önlemleri nedeniyle, şu 
anda öğretimin önemli bir kısmı online olarak 
verilmektedir ve bu durum en azından Mart 
2021’e kadar bu şekilde devam edecektir.
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Türk lirasında son zamanlarda yaşanan keskin 
değer kaybı, ‘ithal’ malların fiyatını ve yurt içi 
enflasyonu artırarak halihazırda baskı altında 
olan özel tüketimi daha da kısıtlamıştır. Türk 
lirası 1 Mart ile Mayıs 202018,19 başı arasında 
yaklaşık yüzde 20 değer kaybetmişti; ancak 
yıl boyunca değer kaybetmeye devam ederek 
Aralık ortası20 itibariyle döviz sepeti karşısında 

18 Dünya Bankası. 2020. Türkiye Ekonomik İzleme Raporu. Yelkenleri Ayarlamak. Ağustos 2020. Washington, DC: Dünya Bankası.
19 Para birimine istikrar kazandırabilmek ve dalgalanmayı önleyebilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) döviz piyasalarına 

müdahalede bulunmuştur. Dünya Bankası GEP 2021.
20 TCMB. 2020. 2021 Para ve Kur Politikası. 16 Aralık 2020. 
21 TL’de yaşanan değer kaybının KT ekonomisi üzerindeki olası etkisi hakkında daha fazla bilgi edinebilmek amacıyla, 2018 tarihli Makroekonomik 

İzleme raporuna bakınız: https://www.abbilgi.eu/en/assets/docs/eu-funded-wb-tcc-macroeconomic-note-november-2018.pdf

yaklaşık yüzde 40 değer kaybı yaşamıştır. Yük-
sek döviz kuru geçişkenliği göz önüne alındığın-
da, değer kaybının, büyük negatif çıktı açığına 
rağmen enflasyonu artırması beklenmektedir. 
2020’de yıllık ortalama enflasyonun yaklaşık 
yüzde 12 olmasıyla (Şema 1.9 ve 1.10), özel 
tüketimin daha da daralması ve üretim girdi 
fiyatlarında artış olması beklenmektedir21. 

Şema	1.8:	Yeşil Hat üzerinden (KT’ler hariç) geçiş rakamlarında yaşanan değişim
                (geçmiş yılla kıyasla) - binler
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Şema	1.9: Enflasyon Şema	1.10:	Genel enflasyona katkı
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Yüksek enflasyon, KTt’ndaki yoksul ve sa-
vunmasız haneler için daha fazla risk teşkil 
etmektedir. Gıda (yüzde 14.6), konut (yüzde 
11.6) ve ulaştırmada (yüzde 21.7) yaşanan fiyat 
enflasyonu oranı özellikle yoksul ve savunma-
sız haneler için önemlidir, çünkü bu kalemler 
bütçelerinin nispeten daha büyük bir bölü-
münü oluşturmaktadırlar (Şema 1.11). Yoksul 
haneler tüketim harcamalarının yaklaşık üçte 
ikisini gıda, barınma ve ulaşım için harcarken, 
bu pay yoksul olmayan KT hanelerinin tüketim 
harcamalarının sadece yarısı kadardır.22 

Ağustos 2020 itibarıyla toplam tahsili gecik-
miş alacakların (TGA) sırasıyla yaklaşık yüzde 
19 ve 16 ile en yüksek payını oluşturan turizm 
ve inşaat sektörlerindeki finansal yükümlü-
lüklerin artması nedeniyle finansal risklerin 
de artması beklenmektedir. Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası’nın (TCMB) parasal duruşu, 
başlangıçta COVID-19 şokuna yanıt vermeye 
yardımcı olmuştu, ancak TCMB, döviz ve enf-
lasyonu dengelemek için bu kararı kısmen geri 

22 Dünya Bankası. 2019. Kıbrıs Türk Toplumunda Yoksulluk ve Sosyal Yardım. Dünya Bankası: Washington, DC. 
23 TCMB’deki Para Politikası Komitesi Ocak-Mayıs 2020 döneminde politika faizini yüzde 12’den 8.25’e çekmiştir. Düşen petrol fiyatları ile iç talep ve 

TL’de yaşanan değer kaybı neticesinde, beklendiği gibi enflasyon da 2020’de hızlanmış ve Ağustos ayındaki alt sınırı aşmıştır. Buna cevaben Eylül 
2020’de TCMB Para Politikası Komitesi politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8.25’ten 10.25’e çıkarmıştır.

24 Bir KT mevzuatına göre TGA’lar servisi yapılmamış ‘kamu’ borcunu içermez. Bu, TGA’ların uluslararası tanımına uygun olmayan bir durumdur. 
Söz konusu ‘kamu’ kredilerinin de eklenmesi halinde gerçek TGA oranı çok daha yüksek olur.

25 Dünya Bankası. 2018. Kıbrıs Türk toplumu: TL’deki Değer Kaybının Yarattığı Şokla Başa Çıkmak.  Makroekonomik İzleme Notu. Dünya Bankası: 
Washington, DC.

aldı.23 KT bankacılık sektörüyle ilgili ek risklerin 
ileride ortaya çıkması beklenmektedir. 2020 
yılının 3. çeyreğinin sonunda tahsili gecikmiş 
alacaklar, 2019 yılının 3. çeyreğine göre yüz-
de 34.3 artarak 1,481 milyon TL’ye ulaştı.24,25 
Özel bankaların sahip olduğu TGA’nın payı 10 
yüzde puan artarak toplam TGA’nın neredey-
se yüzde 68’ine yükselirken, ‘kamu tarafından 
yönetilen’ bankaların sahip olduğu pay yüzde 
22.24’ten yüzde 16,60’a düşmüştür. Geriye ka-
lan ve şube bankalarına ait olan kısım artmıştır. 
Ayrıca Eylül 2019 ile Eylül 2020 arasında TGA 

karşılıklarının toplam TGA’ya oranı yaklaşık 
10 yüzde puan azalarak yüzde 64.9’dan yüzde 
55.8’e gerilemiştir. Bankacılık sektörünün ge-
nel sermaye yeterlilik oranı düşmese de yine 
de yüzde 16’nın üzerindedir. En çok etkilenen 
ekonomik faaliyetler (yani toptan ve peraken-
de ticaret, yiyecek, içecek ve tütün, inşaat ve 
konaklama-ağırlama) aynı zamanda yüzde 
60’lık bir oranla toplam TGA içindeki en büyük 
paya sahiptir (Şema 1.12).

Şema	1.11:	KTt’ndaki fiyat enflasyonu, Aralık 2020

14,6

9,6 8,3
11,6

26,7

20,6 21,7

7,4
9,4

15,1

10,1

17,1
15,0

0

5

10

15

20

25

30

Gı
da

 v
e 

Al
ko

lsü
z İ

çe
ce

kl
er

Al
ko

llü
 İç

ec
ek

le
r v

e 
Tü

tü
n

Gi
yi

m
 v

e 
Ay

ak
ka

bı

Ko
nu

t, 
Su

, E
le

kt
rik

, G
az

, v
e 

Di
ğe

r
Ya

kı
tla

r

M
ob

ily
a,

 E
v 

al
et

le
ri 

ve
 E

v 
Ba

kı
m

Hi
zm

et
le

ri

Sa
ğl

ık

U
la

şt
ırm

a

Ha
be

rle
şm

e

Eğ
le

nc
e 

ve
 K

ül
tü

r

Eğ
iti

m

Lo
ka

nt
a 

ve
 O

te
lle

r

Çe
şit

li 
M

al
 v

e 
Hi

zm
et

le
r

Ge
ne

l
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1.1.2	 Cari	hesaplar	ve	mali	denge

Türkiye’den gelen hibeler hariç, cari hesap 
dengesinin 2020’de ufak bir açık vereceği tah-
min edilmektedir. 2019 yılında, Türkiye’den 
gelen hibelerle birlikte cari hesap dengesi, GS-
YH’nın yüzde 5.3’ünde pozitif olmaya devam 
etti ve 2020’de GSYH’nın yüzde 5’i oranında 
kalması beklenmektedir. Ancak, Türkiye’den 
gelen hibeler dikkate alınmadığı zaman, cari 
hesap dengesinin negatife gerilemesi ve GSY-
H’nın +2.5’inden yaklaşık yüzde -0.3’üne inme-
si beklenmektedir. Net mal ‘ihracatının’ yine 
açık vereceği tahmin edilmekte ve 2020’de 
GSYH’nın yüzde 40.2’sinden yüzde 27’nin bi-
raz altına gerilemesi beklenmektedir. Bunun 
da sebebi daralan ‘ithalat’ ve artan ‘ihracat’tır.  
Kasım 2020’ye kadar mevcut verilere göre, 
yabancı mallara olan talebin zayıflaması sonu-
cunda ‘ithalat’ 2019’un aynı dönemine göre 
yüzde 23 veya 302 milyon ABD doları düşmüş-
tür.  Bu arada, ‘ihracat’ yaklaşık yüzde 22 veya 
17.1 milyon ABD doları artarak 2019’un aynı 
döneminde açığın 1,221 milyon ABD doların-
dan ve 902 milyon ABD dolarına gerilemesine 
neden olmuştur (Şema 1.13). Hizmet “ihraca-
tında” beklenen keskin düşüş göz önüne alın-

26 2019’da mali denge negatifti çünkü toplam giderler Aralık 2019’da yaklaşık 1.3 milyar TL’ye ulaştı. Ocak-Kasım arasında ise toplam giderler aylık 
580.4 milyon TL ile 6.4 milyar TL’de kaldı.

dığında, net hizmetler ‘ihracatındaki’ fazlanın 
2019’da GSYH’nin yüzde 45.5’inden 2020’de 
yaklaşık yüzde 32’sine düşmesi beklenmekte-
dir.

2018 yılında gerçekleşen mali fazlalık sonra-
sında mali durum 2019 yılında oluşan mali 
açıkla birlikte kötüleşmiştir ve bu açığın 
2020’de daha da büyümesi beklenmektedir. 
Son on yılda Türkiye’den gelen bütçe desteği-
nin azalması nedeniyle gerçekleşen mali kon-
solidasyon, 2018’de pozitif bütçe dengesine 
yol açtı. Tekrarlanan giderlerde (personel gi-
derleri, cari transferler, mal ve hizmet alımı) 
yaşanan önemli artış, 2018 yılında GSYH’nin 
yaklaşık %30’una denk gelen toplam giderlerin 
2019’da yaklaşık yüzde 6.2 puan kadar yükse-
lişine neden oldu.26 Bu nedenle 2019’da GSY-
H’nin yüzde 1.3’ü oranında bir bütçe açığı kay-
dedildi. Hibeler dahil edilmediğinde bu oran 
yüzde 4’ün üzerine çıkmaktadır (Şema 1.14).  
Beklendiği gibi, 2020’de nominal harcamalar, 
2019 yılının aynı dönemindeki seviyeyi 1.0 
milyar TL’den fazla aşmıştır.  COVID-19 krizine 
cevaben sağlanan mali teşvik cari transferlerde 
ve personel harcamalarında artışa neden olur-
ken, KT idaresi de faiz ödemeleri için yaklaşık 

Şema	1.12:	TGA’ların Yapısı (Ağustos 2020) Şema	1.13:	‘Ticaretteki’ gelişmeler, 2019–20
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260 milyon TL ayırmıştır. Bu rakam 2019’un 
tamamında sadece 34 milyon TL idi. Bölüm 
1.1.3, KT idaresi tarafından yakın zamanda 
uygulanan politika önlemlerini daha ayrıntılı 
olarak açıklamaktadır. Ekonomik faaliyetlerde-
ki daralmanın bir sonucu olarak, vergi tahsilatı 
2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde iki azal-
mış ve KDV de yüzde 11’le en büyük düşüşü 
yaşamıştır. Ancak alacaklar hesabı tahsilatları 
(KT ‘Merkez Bankası’ndan yapılan transferler) 
ile Türkiye’den sağlanan hibelerdeki önemli 
artış sayesinde, toplam gelirler Kasım 2020 iti-
barıyla 750 milyon TL’den fazla artmıştı. 2020 
sonu itibariyle dış yardımlar hariç açığın GSY-
H’nin neredeyse yüzde 10’una ulaşmış olması 
beklenmektedir.  

Toplam ‘kamu borcu ve kamu garantili bor-
cun’ azalma trendinin tersine dönmesi bek-
lenmektedir. Hem 2018 ve 2019’da yaşanan 
yüksek enflasyon hem de (kısmen Türkiye’den 
gelen hibelerin azalmasından dolayı (Şema 
1.15)) mali konsolidasyon çalışmaları toplam 
‘kamu ve kamu garantili’ borcun 2016’da GSY-
H’nin yüzde 148’inden 2018’de yüzde 111’ine 
ve 2019’da da yüzde 96’sına gerilemesine ne-
den olmuştur. Ayrıca toplam iç borç, 2016’da 
GSYH’nin %48.5’inden sırasıyla 2018 ile 
2019’da GSYH’nin %33.4 ile %29.9’una gerile-
miştir. Yaşanan bu olumlu gelişmelere rağmen 
yakın zamanda TL’de gerçekleşen değer kaybı, 

27 2017 sonundan itibaren iç borcun yaklaşık yüzde 15’i ABD dolarıydı. Türkiye’ye olan resmi borcun çoğu ABD dolarıdır ve toplam dış borcun yüzde 
99’undan fazlasına denk gelmektedir. KTt’ndaki Türkiye ‘Büyükelçiliği’. KTt’ne yönelik Ekonomik Rapor 2018. Bu adresten erişilebilir: www.kei.gov.tr 

28 Değer kaybının yarattığı sonuçlarla ilgili daha kapsamlı bir çalışma için, Makroekonomik İzleme Çalışması 2018’e bakınız.
29 Kaynak: http://www.kei.gov.tr/anla%C5%9Fmalar/

nominal GSYH’deki daralma ile beraber CO-
VID-19 krizinin yarattığı ve devam eden mali 
baskının bu gidişatı tersine çevirmesi ve genel 
borç-GSYH oranının ise 2020 sonuna kadar 
yeniden GSYH’nin yaklaşık %106’sına çıkması 
beklenmektedir. KT idaresinin aldığı borçların 
çoğu dövizdir ve bunlar toplam borcun yakla-
şık dörtte üçünü temsil etmektedir.27,28  

Türkiye’den gelen yardım, yerel gelirler ile 
bütçe harcamaları arasındaki açığı finanse 
etmede en önemi finansman kaynağıdır. KT 
idaresi harcama ihtiyacını karşılamaya yardım-
cı olmak ve KT bankalarında var olan yüksek 
likidite avantajından yararlanabilmek amacıy-
la ilk kez 2020 Şubat ayının sonunda ‘Hazine’ 
bonoları çıkarmaya başlarken Türkiye’den ge-
len destek bütçe finansmanında aslan payını 
temsil etmektedir. Ayrıca Temmuz 2020’den 
bu yana Türkiye’den hibeler yeniden aylık ola-
rak gelmeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriye-
ti’nden (hem hibe hem de kredi olarak) gelen 
toplam miktar 2020’de 1,614 milyon TL idi ve 
bunun da yüzde 60’ından fazlası hibeydi. Top-
lamın yüzde 40’tan fazlası da savunma içindi 
(Tablo 1.1). 2020’de AB de KTt’na yönelik des-
tek sağlamıştır.  Bu desteğin bir kısmı doğru-
dan Kıbrıslı Türk işletmelere yönelikti. Bölüm 
1.1.3 destek paketini daha detaylı olarak ele 
almaktadır.29

 

2019 2020

Anlaşılan miktar Alınan miktar Anlaşılan miktar29 Alınan miktar 

Hibeler 749  578.7 1,038 1,050

    Savunma 547 512.0 650 704

    Yatırım 156 53.7 273 283

    Özel sektör 47 13.0 115 62

Krediler 0 - 1,251 564

   Bütçe desteği 0 - 1,150 564

   Diğer 0 - 100 0.0

Toplam 749 578.7 2,289 1,614

Tablo 1.1: 2019 ve 2020’de Türkiye’nin KTt’na yaptığı mali destek (milyon TL)

Kaynak: KTt’ndaki Türkiye ‘Büyükelçiliği’ ve ‘KT Maliye Bakanlığı’ 
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1.1.3	 COVID-19	pandemisinin	etkisini	
azaltmak	amacıyla	alınan	politika	
önlemleri	

Mart 2020’nin başında KTt’nda tespit edilen 
ilk COVID-19 vakasından bu yana, pandemi-
nin oluşturduğu sağlık tehdidini önlemek, 
tespit etmek ve bunlara yanıt vermek için ve 
aynı zamanda da KT ‘kamu’ sağlık sistemini 
daha iyi hazırlamak için bir dizi önlem alın-
mıştır. KTt’nun acil sağlıkla ilgili müdahalesi te-
mel olarak şunları içermekteydi: (i) ekonomide 
kapanma, seyahat kısıtlamaları, temas takibi 
ve karantina; (ii) PCR test kitleri, solunum ci-
hazları, yoğun bakım üniteleri için yatak sağla-
yarak ve ambulans merkezlerini güçlendirerek 
‘kamu’ hastanelerinin ekipman ve lojistiğini 
güçlendirmek; (iii) önleyici ve temel sağlık hiz-
metlerine erişimi sürekli kılmak, ek sağlık per-
soneli işe almak ve özel hastanelerden hizmet 
satın almak amacıyla kaynak tahsis etmek; ve 
(iv) bulaşıcı hastalıklardan sorumlu bir bilim 
kurulu oluşturarak ilgili makamlar arasında ko-
ordinasyonu güçlendirmek. Acil sağlık önlem-
lerinin, virüsün yayılmasını yavaşlatmada etkili 
oldukları kanıtlanmış ve bunlar toplumdan bü-
yük ölçüde destek görmüştür.

Sağlıkla ilgili atılan adımların yanı sıra, CO-

VID-19 krizinin firmalar ve haneler üzerindeki 
etkisini hafifletmek ve daha sonra da ekono-
mik faaliyetlerin hızlı bir şekilde toparlanma-
sını desteklemek amacıyla iki tane ekonomik 
önlemler paketi arka arkaya hayata geçiril-
miştir. 25 Mart 2020’de çıkarılan ilk ekonomik 
önlemler paketi çerçevesinde, KT yönetimi, 
artan sağlık harcamalarının karşılanmasını 
desteklemek için hem ‘kamu çalışanlarının’ 
maaşlarından hem de yerel yönetimlere yapı-
lan transferlerden geçici olarak kesinti yaparak 
bütçe kaynaklarını yeniden tahsis etmiş ve iş-
letmeler ile savunmasız hanelere geçici yar-
dım sağlamıştır. 22 Haziran 2020’de uygulanan 
ikinci ekonomik önlemler paketi, daha spesifik 
finansal teşvikler yoluyla birinci pakette öngö-
rülen önlemleri geliştirmeyi amaçlayan ek mü-
dahaleler getirmiştir. Kutu 1.1, hayata geçirilen 
önlemlerin ayrıntılı bir açıklamasını içermekte-
dir.

Özel sektörü destekleyen önlemler birçok  
MKOBİ için piyasada kalmalarını sağlayan bir 
can suyu görevi görmüştür ancak bu tedbirle-
rin ekonomideki yapısal zorlukları ele alacak 
eylemlerle desteklenmemesi halinde KT eko-
nomisinin hızla toparlaması ve sürdürülebilir 
işletme büyümesinin kök salması pek müm-
kün olmayacaktır. COVID-19 pandemisi, dün-

Şema	1.14:	Mali açık ve finansman Şema	1.15:	Türkiye’den gelen dış finansman
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yadaki diğer birçok ekonomide olduğu gibi, KT 
ekonomisi için de olağanüstü zorluklar ortaya 
çıkarmış, özellikle turizm ve yüksek öğretim alt 
sektörlerinde olmak üzere ekonomik faaliyet-
lerde ciddi kesintilere neden olmuş, nüfusu iş 
ve gelir kayıplarına uğratmış ve ada üzerinde 
gelirler ve standartlarda yakınlaşmayı daha da 
ötelemiştir. Arka arkaya açıklanan iki ‘toplum-
sal dayanışma paketi’ aracılığıyla bu zorluklara 
karşı uygulamaya konulan KT ekonomik tedbir-
leri kapsamlı olarak aşağıdaki gibi özetlenebi-
lir: (i) Kira erteleme; (ii) vergi indirimi ve vergi 
ertelemesi; (iii) kredi desteği; (iv) sosyal sigorta 
ödeneği/yatırım desteği; (v) maaş desteği; ve 
(vi) özellikle üreticiler, süt ürünleri imalatçıları 
ve diğer tarım işletmeleri olmak üzere sektöre 
özel destek. Bunlara ek olarak ikinci ekonomik 
önlemler paketi bağlamında KT idaresi özel te-
darikçilere olan birikmiş borçlarını kapatmak 
ve sermaye yatırımları için kaynakları yeniden 
tahsis etmek/dağıtmak amacıyla ödemeleri 
hızlandırmıştır. Firmalar çok sınırlı bir mali alan 
ve finansman araçları kapsamında açıklanan 
bu önlemlerin uygulanmasına dair çabalardan 
büyük ölçüde memnun kalmışsalar da, yine de 
özel sektörde dinamizmin önünü açmak için 
elzem olan temel yapısal reformların gerçek-
leştirilmesi ihtiyacına dair de bir uzlaşı söz ko-
nusudur.  

Yoksul ve savunmasız bireylerin ve hane halk-
larının korunmasına dair önlemler ise dar 
kapsamlı olmuş, göçmenler, mülteciler ve et-
nik azınlıklar dahil potansiyel faydalanıcıların 
oldukça çeşitlilik gösteren dokusunu kapsa-
makta yetersiz kalmıştır. İki ekonomik paket 
dahilinde açıklanan tedbirler daha çok kredi 
kartı geri ödemelerinin ertelenmesi veya ko-
laylaştırılmasına ve elektrik faturalarının zama-
nında ödenmesi için teşviklere odaklanmak-
taydı. Yoksul ve savunmasızlarla ilgili güncel ve 
kesin bir kayıt sisteminin olmayışı pandeminin 
yoksullar üzerindeki etkisini hafifletecek bir 
nakit transferi programının oluşturulmasına 
engel olmuştur. Aynı şekilde, uygulanan tek 
istihdam edilebilirlik tedbiri 12 ay boyunca 
sosyal sigorta katkılarını sübvansiye etmek ve 

30 “Find-a-job/iş bul”, işsizlerin iş bulmasına yardımcı olmayı amaçlayan KT ‘Çalışma Bakanlığına’ ait resmi bir portaldır.

İşbul portalı üzerinden istihdam edilen Kıb-
rıslı Türk çalışanlara maaş desteği sağlamak, 
yeni kurulmuş işletmeler (iki yaşına kadar) ve 
çalışanları için de aynı uygulamayı 24 ay için 
devam ettirmek olmuştur.30 Yerel yönetimler 
kapanma döneminde yerel düzeydeki sosyal 
bakım hizmetlerini güçlendirmek ve savunma-
sız hane halklarına gıda desteği sağlamak ama-
cıyla birbirinden bağımsız çabalar ortaya koy-
muşlardır ancak bu çabalar merkezi yönetim 
tarafından koordine edilmemiş ve bütünlüklü 
bir yaklaşım çerçevesinde yönetilmemiştir. Bu 
nedenle de bu çabaları tüm yerel yönetimleri 
kapsayacak şekilde genişletmek mümkün ol-
mamıştır.      

COVID-19 virüsünün yayılmasını yavaşlat-
maya ek olarak olumsuz sosyal ve ekonomik 
etkilerini hafifletme çabalarına hem AB hem 
de Türkiye tarafından destek verilmiştir. AB 
KTt’nda COVID-19 virüsüyle mücadele için acil 
olarak 5 milyon € değerinde bir paket seferber 
etmiştir. Bu paket acil tıbbi ekipman ve teda-
rik malzemeleri için kullanılmıştır. AB Mayıs 
ayında KTt’nda COVID-19 pandemisinin daha 
geniş sosyo-ekonomik etkisinin hafifletilmesi-
ne yardımcı olmak üzere bir dizi yeni ekono-
mik önlemi devreye koymuştur. Bu ikinci pa-
ketin bir parçası olarak ‘İşletmelere Can suyu 
Desteği’ adı verilen mikro işletmelere yönelik 
ve NICO ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar 
Odasıyla ortaklık içinde uygulanan bir prog-
ram kapsamında 3 milyon € aktarılmıştır. Kü-
çük ölçekli sanayi işletmeleri için ise şu anda 
beklemede olan 7.2 milyon € tahsis edilmiştir. 
AB aynı zamanda hijyen ve temizlik ekipman-
ları sağlayarak yerel yönetimlerin kamusal 
alanların günlük temizliğini yapma çabalarına 
katkıda bulunmuştur.  Türkiye’den gelen des-
tek de AB’nin sağladığı destekle benzer olmuş-
tur.  Türkiye de firmalara ve savunmasız hane 
halklarına mali destek vermenin yanı sıra test 
ekipmanları, solunum cihazları, kişisel koruyu-
cu ekipman ve 100 yatak kapasiteli bir ‘pande-
mi hastanesi’ inşaatının finansmanını sağlaya-
rak halk sağlığı altyapısının gelişmesine destek 
vermiştir.   
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Kutu	1.1	Toplumsal dayanışma için ekonomik önlemler ve destek paketleri

Sağlık alanında yapılanların yanı sıra COVID-19 krizinin ekonominin kapalı olduğu dönemde firmalar ve hane 
halkları üzerindeki etkisini hafifletmeyi ve sonrasında ekonomik faaliyetlerin hızla yeniden başlamasını des-
teklemeyi amaçlayan iki ekonomik önlemler dizisi hayata geçirilmiştir. Yetkili makamların yaptığı hesaplamalara 
göre iki paketin toplamı GSYH’nin yaklaşık yüzde 9’una denk gelen 1.8 milyar civarındadır. Buna ek olarak kredi 
programının tahmin edilen toplam değeri (birinci ve ikinci paketin toplamı) 1.5 milyar TL olarak hesaplanmıştır31.  
Dünya Bankası’nın İşletme Anketi, KT işletmelerinin yaklaşık yüzde 66’sının destek aldığını veya almayı beklediğini 
belirtmektedir (konuyla ilgili kapsamlı bilgi için Bölüm 1.2’ye bakınız).

KTt’deki en savunmasız grupların desteklenmesi için 2021 başında yeni bir program başlatılmıştı. Çalışma ve 
sosyal güvenlikten sorumlu KT makamlarının 13 Şubat 2021’de ilan ettikleri üzere programın amacı hedeflenen 
savunmasız gruplara gıda, hijyen ve temizlik malzemeleri sağlamayı amaçlıyor. Savunmasız gruplar, pandemi ne-
deniyle işsiz kalan veya kayıt dışı işçileri; pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken çocuklu tek ebeveynli hane 
halklarını; bakım hizmetlerini alamayan yaşlılar ve engellileri; herhangi bir geliri olmayan kadınları, LGBT+ ve ulus-
lararası öğrencileri kapsamaktadır.  Destek sistemi Kızılay, yerel yönetimler, yükseköğretim kurulu, odalar, STÖ’ler, 
İşçi Sendikaları ve kadın örgütleriyle ile işbirliği içinde yönetilecektir32.33 

31  https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n333475-iste-ikinci-toplumsal-dayanisma-paketi 
32  https://pio.mfa.gov.ct.tr/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-gida-ve-temizlik-malzemesi-yardimi-baslatiyor/
33 Süt sektörü sütü merkezi olarak toplamaktan ve önceden belirlenen süt kotalarına göre sütü süt imalatçılarına satmaktan sorumlu olan Süt Kurumu 

tarafından düzenlenmektedir. Özel sektör desteği önlemlerinin bir parçası olarak KT idaresi süt imalatçıları adına süt fiyatını karşılama ve süt 
ürünlerin daha makul maliyete üretmlerine olanak verme kararı almıştır. 

  

Birinci toplumsal dayanışma için ekonomik önlemler ve destek paketi

Duyuru Tarihi 25 Mart 2020 Dönem Mart-Mayıs 2020

Politika Önlemleri Açıklama

Katman I: Özel Sektöre Destek
Kira Erteleme •	 Nisan ve Mayıs 2020 için kira erteleme ve eşit taksitler halinde altı ayda ödeme 

seçeneği.

Vergi indirimleri ve 
ertelemesi

•	 Zamanında ödenen gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, şans oyunları vergisi ve 
idarenin kira alacakları için indirimler.

•	 Gelir vergisi, bankacılık ve sigorta işlemleri vergisi, KDV, özel iletişim hizmetleri 
vergisi, şans oyunları vergisi beyanları ve ödemelerinin gecikme zammı olmaksızın 
ertelenmesi.

Kredi desteği •	 Kapanma döneminde kapalı olan işletmelerin ve onların çalışanlarının ertelenen 
kredilerinin faizlerinin idare tarafından ödenmesi. 

•	 Öncelikli üretim sektörlerindeki işletmelere düşük faizli krediler verilmesi. 

Sosyal sigorta 
ödemeleri için 
destek

•	 Mayıs 2020 itibarıyla bir ile on arasında çalışanı olan işverenlere kredi faiz desteği 
sağlanması.

•	 Kapanma döneminde kapalı olan işletmeler için herhangi bir ceza ve faiz masrafı 
olmaksızın sosyal sigorta yatırımlarının ertelenmesi ve zamanında yapılan 
ödemeler için yüzde 10 indirim yapılması.

•	 Sosyal sigorta yatırım avans geri ödemelerinin üç ay için dondurulması.

Maaş desteği •	 Kapanma döneminde kapalı olan işletmelerin Kıbrıslı Türk ve Türk çalışanları için 
maaş desteği verilmesi.

Sektöre özel destek •	 Bitkisel ve hayvansal üretimdeki eksikliklerin giderilmesini amaçlayan bir kredi ve 
hibe programı oluşturulması.

•	 SÜTEK’in süt imalatçılarından 30 Mart 2020 tarihinde ödenmesi gereken süt 
ödemelerinin bir defaya mahsus olarak 15 Nisan 2020’ye kadar ertelenmesi.33 

Katman II: İhtiyaçlı bireyler ve hane halklarının desteklenmesi
Bireysel harcamalar 
ve hane halkı 
harcamaları için 
destek

•	 Gelir göstermeye gerek olmaksızın kredi kartı limit düzeylerinde yüzde 25 artış.
•	 Yakıt, gıda ve sağlıkla ilgili 26 Mart ile 26 Nisan 2020 arasında yapılan kredi kartı 

harcaması geri ödemelerinin herhangi bir faiz alınmaksızın ertelenmesi.
•	 Kredi kartı asgari ödeme oranının üç ay için yüzde 1’e indirilmesi. Sözleşmeden 

kaynaklanan aylık faiz oranının üç aylık bir süre için gecikme faizi olmaksızın yüzde 
1’e indirilmesi.

•	 Elektrik faturalarının zamanında ödenmesi halinde üç ay boyunca yüzde 18 ile 15 
arasında indirim yapılması.
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İkinci toplumsal dayanışma için ekonomik önlemler ve destek paketi

Duyuru Tarihi 22 Haziran 2020 Dönem Haziran – Ekim 2020

Politika Önlemleri Açıklama

Katman I: Özel sektöre destek
Gecikmiş borçların 
ödenmesi 
ve sermaye 
yatırımlarının 
artırılması 

•	 Özel sektöre olan gecikmiş borçların (385 milyon TL) ödenmesi ve altyapı 
yatırımları (500 milyon TL) için 885 milyon TL tahsis edilmesi.

Kredi desteği •	 Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 1.5 milyar TL  değerinde bir kredi paketinin 
açılması. Paketin kapsamında:

          o Süreleri önceden uzatılmış olanlar dahil tüm kredilerde vadenin 15 aydan 36 
aya uzatılması. 

          o Altı ay geri ödemesiz sürenin faiz desteğiyle devam etmesi.
•	 Mevcut kredilerin geçerli faiz oranlarında, vadelerinde ve geri ödemesiz 

sürelerinde uyarlamalar yapılacak şekilde yeniden yapılandırılmalarının 
kolaylaştırılması. Yeniden yapılandırma için kredilerin başka bankalara aktarılması.

•	 Özellikle turizm ve yurt bağlantılı kredilerin ve diğer sektörlerin ‘Kalkınma 
Bankası’ kredilerinin ödenmesinin ertelenmesi.

Sosyal sigorta 
ödemeleri için 
destek

•	 2020’nin geri kalanı için prime esas kazancın yüzde 75’inin desteklenmesi. Ocak 
2020’ye kadar KT çalışanları için gecikmiş katkı ödemesi olmayan işletmeler hak 
sahibidir.

•	 Geçmişte primlerini düzenli ödeyen, beş ya da daha fazla çalışanı olan (işveren 
dahil) işletmelere mali katkı. 

Maaş desteği •	 2020 Mayıs ayında kapalı kalan işletmelere maaş desteği.

Sektöre özel 
destek

•	 Tüm konut ve ticari mal alımları için yıl sonuna kadar tapu harçlarında indirimler.
•	 Toprak Ürünleri Kurumu fiyatlarını kontrol etmek amacıyla merkezi bütçeden 5 

milyon TL tahsis edilmesi.
•	 İç ve dış talepteki düşüşü, ihracata yönelik patatesin ambalajlama maliyetini 

tazmin etmek ve tahıl hasadını desteklemek amacıyla teşvikler verilmesi. 
•	 Sanayi, turizm, tarım ve yüksek öğrenim sektörlerine yıl sonuna kadar teşvik 

verilmesi. 
•	 Emlak alımlarında bankacılık ve sigorta işlemleri vergisi oranlarında yüzde 50 

indirim uygulanması.

Katman II: İhtiyaçlı bireyler ve hane halklarının desteklenmesi
Bireysel harcamalar 
ve hane halkı 
harcamaları için 
destek

•	 Emlak kredilerine başvuran yerli alıcılara üç yıl boyunca faiz desteği sağlanması. 
•	 Kredi kartı borçları için taksitli kredi sağlanması. 
•	 Kredi kartı asgari ödeme oranının daha uzun bir süre için 1’e indirilmesi. 

Sözleşmeden kaynaklanan aylık faiz oranının daha uzun bir süre için gecikme faizi 
olmaksızın yüzde 1e indirilmesi. 

İstihdam ve istihdam 
edilebilirlik desteği

•	 İşbul portalı üzerinden istihdam edilmiş Kıbrıslı Türk çalışanlar için 12 ay boyunca 
sosyal sigorta katkı payı ve maaş desteği. Yeni kurulmuş işletmeler ve çalışanları 
için 24 ay boyunca sosyal sigorta katkı payı ve maaş desteği.
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1.2.	COVID-19	Pandemisinin	
İstihdam	ve	İşletmeler	
üzerindeki	Etkisi
1.2.1	 COVID-19	pandemisi	istihdam	
üzerinde	ciddi	ve	eşit	olmayan	bir	etki	
yapmıştır.

COVID-19 pandemisi KT ekonomisinde istih-
dam üzerinde ciddi bir etki yaratmıştır. Türkiye 
ve ABD gibi pandemi sırasında birçok çalışanın 
işgücü piyasasından çıktığının görüldüğü başka 

34  Dünya Bankası. 2020. Türkiye Ekonomik İzleme Raporu, Ağustos 2020.  Yelkenleri Ayarlamak. Dünya Bankası: Washington, DC.
35  ‘Sosyal Sigortalar Dairesi’nden’ alınan son rakamlar 2020’de 2019’a kıyasla yüzde 20’lik bir düşüş göstermektedir. 

ekonomilerin aksine işgücü yaklaşık 147,000 
kişiyle 2019 seviyelerini korumuştur.34 2020 yı-
lında yaklaşık 5,500 iş kaybıyla en ağır darbeyi 
özel sektörün aldığı  KT ekonomisinde toplam 
istihdam yüzde 4 oranında bir iş kaybıyla pan-
demi sırasında düşüş göstermiştir (Şema 1.16, 
Panel a. ve b.).35 Bunların yanı sıra, COVID-19 
krizinin başlangıcından beri, KC’nde istihdam 
edilen 2,000 Kıbrıslı Türk çalışan Yeşil Hat üze-
rinden geçişlerdeki kısıtlamalar nedeniyle ilave 
zorluklarla karşılaştılar. KT sosyal sigorta siste-
mine kayıtlı olmayan bu çalışanlar destek me-
kanizmalarından da yararlanamadılar.

Kutu 1.2: 2020 İşgücü Anketi Sonuçları

2020 İşgücü Anketi (İGA) sonuçları değerlendirilirken üç temel konuda uyarıda bulunmak 
gerekmektedir.  Öncelikle COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 anketi telefon mülakatlarıyla 
(CATI) gerçekleştirilmiş, bilgiler ise durumla ilgili net bir tablo oluşturamayabilecek farklı bir 
metodolojiyle toplanmıştır. Bu da önceki yıllarla yapılacak bir karşılaştırmayı verimsiz kılabilir. 
İkinci olarak, İGA’daki tahminler doğum ve ölüm oranlarına bağlı nüfus artışına ve referans 
çizgisi olan nüfus sayımı verilerine dayanmakta ancak pandemi nedeniyle önemli düzeylere 
çıkmış olabilecek göç akınlarını dikkate almamaktadır. Son olarak İGA örneklemi 2011 nüfus 
sayımına dayandığından bu durum güncel olmayan bir tablo yansıtıyor olabilir. Belirtilen 
muhtemel çekincelere rağmen anket, göstergelerin sonraki dönemlerdeki gelişimi hakkında 
yararlı bilgiler ortaya koymaktadır.

Şema	1.16:	KTt’nda İstihdam, Ekim 2019 ile Ekim 2020 arasında işgücü piyasası çıktıları

Kaynak: KT ‘İstatistik Kurumu’  
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Sonuç itibarıyla KT işsizlik oranı geçtiğimiz 
yılda keskin bir artış göstererek yüzde 6.3’ten 
10.1’e yükselmiştir. COVID-19 pandemisi Ekim 
2019’da yüzde 19.4 olan genç işsizliğini Ekim 
2020’de zirve yapan yüzde 29.3 oranına çıkar-
mıştır (Şema 1.17). İşgücü katılımı aynı dönem 
içinde yüzde 51 civarında durgun kalmaya de-
vam ederken, toplam istihdam oranı yıl içinde 
yüzde 48.1’den 45.9’a gerilemiştir. 

Toplam iş kayıplarının yaklaşık yüzde 82’si-
nin yaşandığı hizmet ve tarım sektörleri CO-
VID-19 pandemisinden en çok etkilenen iki 
sektör olmuştur. Hizmet sektörü toplam istih-
damın ortalama yüzde 80’iyle KTt’nun en bü-

yük işverenidir. Hizmet sektöründe geçtiğimiz 
yılda yaklaşık 3,000 iş ortadan kaybolmuştur ki 
bu KTt’ndaki toplam iş kaybının yarısına denk 
gelmektedir (Şema 1.18, Panel a). Bu arada 
1,600 kişinin işini kaybettiği tarım sektörü ise 
nisbi olarak en büyük istihdam kesintisini ya-
şayan sektör olmuştur. Aynı dönem içinde 
sektördeki istihdam kaybı yüzde 27.7’ye denk 
gelmektedir. (Şema 1.18, Panel b). İnşaat ve 
sanayi sektörlerinde de önemli sayıda çalışan 
işini kaybetmiştir.

Erkeklere kıyasla kadınlar pandemiden daha 
orantısız düzeyde etkilenmiştir. Kadınlar 
KT ekonomisinde işgücünün sadece yüzde 

Şema	1.17:	İstihdam, işsizlik ve işgücü katılımı oranı, Ekim 2019’dan Ekim 2020’ye
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Kaynak: KT ‘İstatistik Kurumu’  

Şema	1.18:	KTt’nda sektör bazında istihdam, Ekim 2019 - Ekim 2020

            Panel a. İstihdam sektörü                                 Panel b. İş kaybı (sektör bazında istihdam %’si), 
Ekim 2019 - Ekim 2020

  Kaynak: KT ‘İstatistik Kurumu’  
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35.3’ünü oluşturuyor olmalarına rağmen, 
geçtiğimiz yıl yaşanan iş kayıplarının yüz-
de 76.3’ünü temsil etmektedirler. KT eko-
nomisinde toplam 5,500 iş kaybının yaklaşık 
4,200’ü, hizmet sektörü yoğunluklu olmak 
üzere kadınlar iken esasen tarım sektöründe 
olmak üzere sadece 1,300 erkek işini kaybet-
miştir (Şema 1.19, Panel a). Pandemi işgücü pi-
yasası çıktılarında da önemli bozulmaya neden 
olmuştur; kadınların iş gücüne katılım oranı 
yüzde 39.7’den 37.9’a, istihdam oranları yüzde 
36.5’ten yüzde 33.3’e gerilerken işsizlik oranı 
da keskin bir artışla yüzde 8.0’den 12.2’ye çık-
mıştır. Bir yıl önce sadece yüzde 20.7 olan genç 
işsizliği ise Ekim 2020’de tavan yaparak yüzde 
34.8’e ulaşmıştır.   

İstihdamın neredeyse tüm türleri COVID-19 
pandemisinden etkilenmiştir. KT ekonomi-
sinde maaşlı çalışanların sayısı 110,736’dan 
107,112’ye düşerek geçtiğimiz yılda en yüksek 
sayıda istihdam kesintisine maruz kalmışlardır 
(Şema 1.19, Panel b). Güvencesi daha düşük is-
tihdam türleri olan yevmiye usulü çalışanlar ile 
ödeneksiz çalışan aile mensupları arasında da  
iş kayıpları nispeten yüksektir. Yevmiye usulü 
çalışan ve ödeneksiz çalışan aile mensupları-
nın sayıları da sırasıyla yüzde 31.2 ve 25.2 azal-
mıştır. Bazı işletmeler pandemi sırasında  ka-
pandığından Ekim 2019’da 7,348 olan işveren 

sayısı da 631 düşerek Ekim 2020’de 6,717’ye 
inmiştir. Ancak geçtiğimiz 12 ayda daha çok kişi 
serbest meslek sahibi olarak gelir elde etmeye 
başlamıştır ki bu da iş fırsatlarının kıt oluşunun 
insanları kendi namına çalışarak daha fazla 
kendi başının çaresine bakmaya ittiğine işaret 
etmektedir. 

KT ekonomisinde iş kayıplarının bölgesel da-
ğılımına gelince, en çok etkilenen bölgeler Ky-
renia/Girne ve Trikomo/İskele’dir. Trikomo/
İskele ve Kyrenia/Girne toplam istihdamın sa-
dece yüzde 33’ünü temsil etmelerine rağmen 
bu iki bölge sırasıyla yüzde 10.2 ve 30.8 düşüş-
le 2020’nin en büyük iş kayıplarını yaşamıştır. 
Karşılaştırıldığı zaman ve muhtemelen şaşırtıcı 
bir şekilde Lefka/Lefke ve Morphou/Güzelyurt 
düz bir eğilim gösterirken Famagusta/Mağu-
sa’da istihdamda hafif bir artış kaydedilmiştir 
(Şema 1.20). İş kayıplarının sektörel dağılımına 
bakıldığında hizmet ve tarım sektörlerinde ça-
lışanlar gerek kentsel gerekse kırsal bölgelerde 
benzer şekilde etkilenmiş, kırsal bölgelerdeki 
istihdam kayıpları toplam iş kayıplarının yarısı-
na denk gelmiştir. 

Şema	1.19:	KTt’nda cinsiyete ve türüne göre istidam, Ekim 2019 - Ekim 2020

Panel a. Cinsiyete göre istihdam                                              Panel b. Türüne göre istihdam
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Kaynak: KT ‘İstatistik Kurumu’  
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COVID-19 Pandemisi kayıt dışı işçilere özellik-
le ağır darbe vurmuştur. KT işgücünde nispe-
ten küçük bir payı olsa da (yüzde 6.5) kayıt dışı 
istihdam önemli ölçüde azalmıştır.  Geçtiğimiz 
yılda yaklaşık 2,500 kayıt dışı işçi işini kaybet-
miştir. Bunların oranı toplam kayıt dışı istihda-
mın yüzde 28.5’ine denk gelmektedir (Şema 
1.21, Panel a). Kayıt dışı iş kayıplarının önemli 
bir bölümü hizmet ve tarım sektörlerinde ol-
muştur (Şema 1.21, Panel b). Kayıt dışı istih-
dam inşaat sektöründe azalmış olsa da sanayi 
sektöründe önemli ölçüde artış göstermiştir.  

Hal böyleyken, 3,000 kayıtlı iş kaybı yaşanmış-
tır ve bu da KTt’ndaki kayıtlı istihdam toplamı-
nın yüzde 2.3’ünü oluşturmaktadır.

KTt’nda işgücü piyasası koşulları COVID-19 
pandemisi sırasında kötüye giderken hane 
halkı refahı da olumsuz etkilenmiştir. Birçok 
yoksul ve savunmasız hane halkı üyesinin ça-
lıştığı tarım, inşaat ve hizmet sektörlerinde is-
tihdam kayıpları hane halkı gelirleri üzerinde 
doğrudan bir olumsuz etkiye neden olmuştur 
(Şema 1.22). Zaten görüldüğü üzere yoksul ve 

Şema	1.20:	KTt’nda bölge bazında iş kayıpları, Ekim 2019 - Ekim 2020
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Şema	1.21:	KTt’nda	kayıtlı	istihdam,	Ekim	2019	-	Ekim	2020

Panel a. Kayıtlı istihdam                                        Panel b. Kayıt dışı istihdam
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savunmasız hane halklarının gelirleri, geçtiği-
miz yılın en çok etkilenen istihdam türleri olan 
kayıt dışı istihdama ve yevmiye usulü çalışmaya 
dayalıdır. Sonuç olarak yoksulluğun artış göste-
receği beklenen KTt’nda yoksul ve savunmasız 

36 KTt’ndaki veri kısıtları nedeniyle yoksulluğun etkisinin daha ayrıntılı bir değerlendirmesini yapmak mümkün olmamıştır. Kutu 1.3’te KTt’de 
yoksulluğun ölçülmesine dair bilgiler yer almaktadır.

hane halklarının bu yükün en ağırına katlandı-
ğını söylemek mümkündür. 36 Bununla birlikte, 
Kutu 1.1’de de tartışıldığı üzere ihtiyaçlı olanla-
rın desteklenmesi için çeşitli önlemlerin alındı-
ğının da belirtilmesi önem arz etmektedir.

Şema	1.22: KTt’nda hane halkı reislerinin istihdam edildikleri sektörler, 2015

Kaynak: Hane halkı Bütçe Anketi 2015. 

KTt’nda yoksulluk ‘İstatistik Kurumu’ (‘İK’) tarafından HBA verileri kullanılarak ölçülmekte ve izlenmektedir. 
‘İK’ yoksulluğu göreli olarak tanımlamaktadır (yani AB metodolojisine göre göreli bir yoksulluk sınırı kullan-
maktadır). Ancak ‘İK’ denkleştirilmiş yetişkin gelirlerinin KTt medyan denkleştirilmiş harcanabilir gelirinin 
yüzde 50’sinin altına düşmesi halinde bir hane halkını yoksul olarak tanımlamaktadır ki bu EUROSTAT’ın 
benimsediği tanımlamadan daha katı bir tanımdır. Yoksulluk kentsel ve kırsal bölgeler için farklı olarak he-
saplanır. Bu ölçüye göre KTt’nda 2015 yılında yoksulluk oranı yüzde 15.4 idi ve sırasıyla yüzde 17.2 ve 14.0 
olarak ölçülen bu oran kırsal alanlarda kentsel alanlara göre daha yüksekti. 

KTt’nda yoksulluk veri eksiklikleri nedeniyle her yıl tahmin edilememektedir. En son HBA 2015 yılında 
yapılmıştı. HBA aslında bütçe kısıtları nedeniyle her yedi ile sekiz yıl arasında tekrarlanmaktadır. Bu KTt’nda 
yoksulluğun izlenmesine olanak vermemekte ve uygulanan projeler ve politikaların değerlendirilmesini 
engellemektedir. Bunların yanı sıra, bu durum politika üreticilerin yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak için 
bilgilendirilmiş kararlar almalarına ve kanıta dayalı politikalar uygulamalarına engel olmaktadır.

Göreli bir yoksulluk ölçüsü kullanma kararı veri kısıtlamalarıyla bağlantılıdır ve kıyaslanabilirlik amaçları 
içindir. İlk olarak göreli bir yoksulluk sınırı kullanılması KTt’nun yoksulluk göstergelerinin AB ekonomileriyle 
karşılaştırılmasına olanak vermektedir. İkinci olarak, KT ekonomisinde tanımlanmış resmi bir Satın Alma 
Gücü Paritesi (SAGP) olmadığından KTt’nda mutlak yoksulluk (Dünya Bankası mutlak yoksulluğu Üst Orta 
Gelirli Ülkeler için günde kişi başına 5.5 ABD $ SAGP’nın altında yaşama olarak tanımlamaktadır)  hesap-
lanamamaktadır.  Benzer şekilde (parasal olarak bir mutlak yoksulluk sınırı belirleyen) “temel ihtiyaçların 
pahalılığı yaklaşımı” da KTt makamları tarafından benimsenmemiştir. 

KTt’nda göreli yoksulluk oranı AB ekonomileriyle kıyaslandığında yüksekti (Şema 1.23). AB ortalamaları 
yüzde 10 civarındayken, İzlanda’da yoksulluk oranı yüzde 4.9’dan Sırbistan’da yüzde 20.4’e değişiklik göster-
mektedir. KTt Sırbistan, Kardağ, Romanya, İspanya, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan sonra en 
yüksek göreli yoksulluk insidansına sahip ekonomiler arasında yer aldı. Ada ekonomileriyle karşılaştırıldığı 
zaman KTt’nun göreli yoksulluk oranı İzlanda (yüzde 4.9) ve Malta’da (yüzde 8.6) olduğundan önemli ölçüde 
daha yüksekti. KTt’nda göreli yoksulluk KRt’na oranla (yüzde 9) daha yüksekti.

Kutu	1.3:	KTt’nda Yoksulluğun Ölçülmesi
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KTt’nda COVID-19 bağlantılı resesyondan en 
çok etkilenenlerin düşük ve orta gelirli hane 
halkları ve genç işçiler olması beklenmekte-
dir. 2020 İGA analizini 2015 Hane halkı Büt-
çe Anketi (HBA) beşte birlik gelirlerine göre 
istihdam payları ve yaş gruplarını kullanarak 
tamamlıyoruz. Sonuçlara göre Famagusta/
Mağusa, ve Trikomo/İskele’de yükün çoğunu 
düşük ve orta gelirli hane halkları taşırken, 
Nicosia/Lefkoşa’da ve Kyrenia/Girne’de en 
kötü etkilenenler yüksek gelirli hane halkları-
dır (Şema 1.24, panel a). Tarım ve inşaat sek-

törlerini incelediğimiz zaman ise düşük gelirli 
hane halklarının en çok etkilenenler oldukları-
nı görüyoruz. Buna karşın hizmet sektöründe, 
Trikomo/İskele hariç olmak üzere, neredeyse 
tüm bölgelerde daha çok etkilenenler daha 
yüksek beşte birlik kesimdekiler olmuştur. Yaş 
grubu olarak krizden en ağır darbeyi toplam iş 
kaybının yüzde 60’ından fazlasını temsil eden 
25 ile 34 yaş arasındaki çalışanlarla 35 ile 44 
yaş arasındaki genç çalışanların alması beklen-
mektedir (Şema 1.24, panel b).

Şema	1.23:	KTt ve AB’de yoksulluk riski oranları, 2015

Kaynak: Eurostat
Not: Yoksulluk oranı, denkleştirilmiş yetişkin gelirleri medyan denkleştirilmiş harcanabilir gelirin yüzde 50’sinin altında kalan-
ların payı olarak tanımlanmaktadır.

Şema	1.24:	KTt’nda beşte birlik gelirlere, bölgeye ve yaş gruplarına göre iş kayıpları,
                  Ekim 2019 - Ekim 2020 arasında toplam iş kayıpları yüzdesi

Panel a. Beşte birlik gelirlere ve bölgelere göre iş kayıpları                          Panel b. Yaş grubuna iş kayıpları
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2021’de, KT ekonomisinde kademeli bir to-
parlanma olması ve istihdamın, henüz kriz 
öncesi seviyelere dönmese de yüzde 1,1 
oranında hafifçe artması beklenmektedir. 
2021’de tüm sektörlerde ve çeşitli boyutlarda 
işlerin toparlanmasına dair bir model simüle 
ediyoruz. Kutu 1.4, metodolojinin kısa bir açık-
lamasını sunmaktadır. Modele göre, 2021’de, 
yüzde 84’ü kayıtlı sektörde olmak üzere 
1.500’den fazla iş yaratılması bekleniyor. 2021 
için istihdamda beklenen bu artışın esas olarak 

(2020’de toplam iş kayıplarının yarısından faz-
lasını oluşturan -  Şema 1.25 Panel a) ticaret ve 
konaklama alt sektörlerinde, ardından da ima-
lat ve inşaat sektörlerinde toparlanmadan do-
layı kaynaklanması beklenmektedir. (Şekil 1.25 
Panel b) Nicosia/Lefkoşa’daki istihdam artışı, 
toplam yeni işlerin yüzde 33’ünden fazlasına 
katkıda bulunacak ve onu sırasıyla yüzde 27,1 
ve yüzde 20,5 ile Famagusta/Mağusa ve Kyre-
nia/Girne bölgeleri izleyecek.

Şema	1.25:	Toplam iş kayıplarının / artışlarının yüzdesi olarak KTt’nda sektöre göre 2020’deki
                  iş kayıplarının payı ve 2021’de beklenen iş artışları

Panel a. 2020’de sektöre göre iş kayıpları           Panel b. Sektörlere göre 2021’de Beklenen İş Artışları,
            (toplam iş kayıplarının yüzdesi)                          (% toplam yeni işler)

Tarım
28%

Sanayi
3%

İnşaat
15%

Hizmetler
54%

Tarım
16%

Sanayi
25%

İnşaat
17%

Hizmetler
42%

Kaynak: 2020 İGA; 2019 İGA’ne dayanan Dünya Bankası personeli hesaplamaları 

 Panel c.   2021’de beklenen iş artışı (sektörel istihdam yüzdesi)
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1.2.2	 Dünya	Bankası	İşletme	
Anketinden	Bilgiler

Dünya Bankası COVID-19 pandemisinin özel 
sektör üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla KT 
ekonomisi de dahil olmak üzere çok sayıda 
ekonomide bir dizi İşletme Anketi (İA) gerçek-
leştirmiştir.  KT ekonomisi için, standart İA’nın 
bir parçası olarak Ocak 2019 ile Mayıs 2019 
arasında 120 işletmeden işletme sahipleri ve 
üst düzey yöneticilerle görüşülmüştür. 2019’da 
İA’ya katılan 120 işletmeyle daha sonra yeni-

den temasa geçilmiş ve toplam 89 işletme için 
3 Haziran - 30 Haziran 2020 (1. tur) ve 11 Ka-
sım - 18 Aralık 2020 (2. tur) arasında iki takip 
eden COVID-19 etki anketine katılmaya davet 
edilmişlerdir. Kutu 1.5, metodolojiyi daha ay-
rıntılı olarak açıklamaktadır.

KT ekonomisindeki çoğu işletme satışlar üze-
rinde önemli bir etki bildirmiş ve en çok etki-
lenen sektörün imalat firmaları olduğu bildi-
rilmiştir. Genel olarak, işletmelerin çoğunluğu 
(yüzde 56,9) satışlarda düşüş yaşamıştır. Gö-

Kutu	1.5:	İşletme Anketi ve takip anketleri - Metodoloji

Görüşmeler Haziran 2020’de (1. tur) ve Kasım ile Aralık 2020 (2. tur) arasında telefonla ve çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilmiştir. İşletme Anketinin (İA) çıkarım evreni, Birleşmiş Milletler tarafından geliştirilen Uluslararası 
Standart Endüstriyel Sınıflandırmaya (ISIC Rev. 3.1) göre şu faaliyet alanlarında beş veya daha fazla çalışanı olan 
tüm kayıtlı işletmeleri içerir:  (i) imalat (D grubu); (ii) inşaat (F grubu); (iii) toptan ve perakende ticaret, motorlu 
araçların, motosikletlerin ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı (G grubu); (iv) oteller ve restoranlar (H grubu); (v) 
nakliye, depolama ve iletişim (grup I); ve (iv) bilgi teknolojisi (K grubunun 72. bölümü). Evren, yüzde 100 devlet 
/ devlet mülkiyetine sahip firmaları ve kooperatifleri içermemektedir. İşletmeler, katmanlı rastgele örnekleme 
metodolojisi kullanılarak İA’ya katılmak üzere seçilmektedir: Tüm popülasyon birimleri homojen gruplar içinde 
sınıflandırılır, işletmelerin büyüklüğü ve sektörüne göre belirlenir ve her grup içinde basit rastgele örnekler 
seçilir. Bir işletmenin büyüklüğü, tam zamanlı eşdeğer işgücü açısından şu şekilde tanımlanmaktadır: Küçük 
işletmeler (5 ile 19 çalışan), orta ölçekli işletmeler (20 ile 99 çalışan) ve büyük işletmeler (100’den fazla çalışan). 
Takip görüşmeleri Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) ve Bilgisayar Destekli Web Görüşmeleri (CAWI) 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Etki anketinin ilk turundaki soruların çoğu için referans ay Mayıs, ikinci tur için ise 
Ekim ve Kasım olmak üzere iki ayı kapsayan referans aylardır. Tüm görüşmeler her iki turda ortalama 23 dakika 
olmak üzere Türkçe dilinde gerçekleştirilmiştir.

Toplamda 89 işletme ile yeniden temasa geçilerek takip anketlerinin ikinci turu tamamlanmış ve bunlardan üçü 
ticari faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmuştur. Takip anketini tamamlayan işletmelerin gerçekleşen örneklemi 
46 küçük işletme, 32 orta ölçekli işletme ve 8 büyük işletmeden oluşmaktadır. Ticari faaliyet açısından, 29 işletme 
imalat firması iken 57 işletme hizmet sağlayıcıdır (bunların 22’si perakendeci ve 3’ü restorandır). Anket ağırlıkları 
hesaplanmakta ve aşağıda tartışılan tüm istatistiklere uygulanmaktadır. Ağırlıklar, tahminlerin ES evrenine yönelik 
önceden belirlenmiş bir hassasiyet düzeyine sahip çıkarımlar olmasını sağlar. Veri setinin tamamı Enterprise 
Survey web portalında mevcuttur.

Kutu	1.4:	2021’deki toparlanmanın istihdam üzerindeki etkisi - İGA modeli kullanılarak

Makroekonomik model üzerinden tahmin edilen sektörel BKD değişiklikleri etkiyi daha mikro düzeyde simüle 
edebilmek amacıyla 2019 İşgücü Anketine aktarılmıştır.

2021’deki yavaş toparlanmanın istihdam üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek amacıyla,  1983 - 2019 
dönemi için aşağıdaki denklemi, sektörel Brüt Katma Değeri (BKD) ve İşgücü Anketi (İGA) istihdam verileri kul-
lanılarak elde edilen ekonomik sektör ve resmi/gayrıresmi istihdama göre Okun katsayılarından yararlanıyoruz 
ve  modeli İGA’nın 2020’de gözlenen verilerine göre kalibre ediyoruz.   Okun katsayıları, istihdam ve çıktı arasında 
standart bir ilişki sağlamaktadır:

             i sektörü ve zaman t’deki (log); istihdamdaki değişim;             sektör i ve zaman t’deki sektörel brüt katma 
değerde (BSKD) varsayılan değişimdir ve C; tahmini Okun katsayısıdır.

Model kırsal/kentsel alanlar, kayıtlı / kayıt dışı sektör (kayıt dışı çalışanlar ‘Sosyal Sigorta Dairesi’ ve ‘Emekli 
Sandığı’na’ kayıtlı olmayanlar olarak tanımlanmaktadır), bölgeler ve çalışanların cinsiyetine göre istihdam üze-
rindeki etki ile tamamlanmaktadır. Kişi başına düşen yıllık hane gelirini kullanarak yaş grubuna ve beşte birlik 
gelir dilimine göre etkiyi tahmin etmek için 2015 Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) kullanılmaktadır. 2015 HBA’da ve 
İGA’nde kullanılan metodoloji ve istihdam nüfusu kıyaslanabilirdir.

∆ei,t = c * ∆yi,t + εi,t

∆e; ∆e;
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rüşülen işletmelerin yüzde 26,2’si yıllık bazda 
satışlarda değişiklik görmezken, kalan yüzde 
16,8’i satışlarda artış görmüştür. Şema 1.26’da 
gösterildiği gibi, imalatçı firmalar arasında sa-
tışlarda düşüş yaşayanların oranı (yüzde 61,9), 
hizmet sağlayıcılarınkinden (yüzde 54,7) nere-
deyse yüzde 7 puan daha yüksektir. Buna göre, 
satışlarında artış yaşayan firmaların payı, hiz-
met sağlayıcılar arasında (yüzde 19,4) imalat-
çı firmalara (yüzde 11,2) göre daha yüksektir. 
Kıbrıs Rum işletmeleri de satışlarda benzer dü-
şüşler yaşamıştır: Genel olarak, firmaların yüz-
de 54,9’u aylık satışlarında bir önceki yıla göre 
düşüş yaşarken yüzde 11,5’i artış yaşamıştır. 
Bununla birlikte, imalat firmaları ve hizmet 
sağlayıcılar arasındaki etki, sırasıyla yüzde 55,9 
ve 53,3’lük düşüşlerle daha eşittir. 

KT firmaları satışların 2019’a göre neredeyse 
yüzde 25 azaldığını bildirirken, büyük işlet-
meler ile KOBİ’ler arasındaki fark krizin ilk 
birkaç ayına göre önemli ölçüde daralmıştır. 
Takip anketinin ikinci turunda ölçülen aylık sa-
tışlar açısından ortalama düşüşler Mayıs ayın-
dan bu yana azalmıştır (yüzde 23,6’ya karşı 
yüzde 30,2) ve son altı ayda KT ekonomisinde 
marjinal bir toparlanma olduğunu göstermek-
tedir (Şema 1.27). Ayrıca, Mayıs ayında büyük 
firmalar satışları üzerinde KOBİ’lere göre daha 
küçük olumsuz etkiler yaşamışlardır ancak bu 
sonuç en son bulgularla doğrulanmamıştır. Ge-
nel olarak bu, büyük işletmelerin krizle müca-
delede kısa vadede daha donanımlı oldukları-
nı, ancak KOBİ’lere kıyasla sahip oldukları bu 
avantajın zamanla azaldığını göstermektedir. 

Şema	1.26:	Firmaların sektörlerine göre 2019 yılına kıyasla satışlarda yaşanan değişim
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Şema	1.27:	Anketlerin iki turu için bir önceki yıla göre aylık satışlardaki ortalama değişim (%)
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Genel olarak, KT ekonomisindeki satışlardaki 
ortalama düşüş, Kıbrıs Rum ekonomisindeki 
satışlara kıyasla büyüklük olarak daha yüksek-
ti; burada, takip görüşmelerinin ikinci turunda 
ölçülen ortalama satış düşüşü, geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla, yüzde 15 olmuştur.

KT işletmelerinin üçte biri işgücünü azaltmış 
ve beşte birden fazlası haftalık çalışma süresi-
ni düşürmüştür ve istihdamın 2020’de yüzde 
4,5’ten fazla düşüş göstermesi beklenmek-
tedir. Her üç KT firmasından biri (yüzde 32,3), 
salgın öncesi döneme kıyasla toplam işçi sayısı-
nı düşürmüştür. Özellikle, Aralık 2019 ile Ekim/
Kasım 2020 arasında daimi tam zamanlı işgü-
cündeki ortalama azalmanın yüzde 4,7 olacağı 
tahmin edilmektedir. Küçük işletmeler (yüzde 
-6,1) orta ölçekli işletmelerden (yüzde -2,5) ve 
büyük işletmelerden (yüzde -1,1) daha fazla 
zarar görmüştür. Benzer bulgular, işletmelerin 
toplam yüzde 28,0’ının işgücünü azalttığı ve 
pandemi öncesi döneme kıyasla daimi tam za-
manlı işgücünde tahmini yüzde 4,2’lik genel bir 
azalmanın yaşandığı Kıbrıs Rum ekonomisinde 

de ortaya çıkmaktadır. KT ekonomisinde, işlet-
melerin yüzde 21,8’i pandemi öncesi döneme 
kıyasla haftalık çalışılan saatlerde bir düşüş bil-
dirmiştir (Şema 1.28). İşgücünün azaltılmasına 
ilişkin sonuçlara paralel olarak, çalışılan saat 
sayısı da orta ve büyük işletmelere (sırasıyla 
yüzde 14,6 ve 18,4) göre küçük işletmeler için 
(yüzde 25,3) daha belirgin şekilde azalmıştır.

Kıbrıslı Türk firmalardaki mali sıkıntılar Hazi-
ran 2020’den bu yana kötüleşmiştir; bununla 
birlikte daha çok likidite kısıtlamalarıyla karşı 
karşıya kalmışlar ve diğer alacaklılara kıyas-
la tedarikçilere olan ödemelerini geciktirme 
olasılıkları artmıştır. KTt’nda görüşülen firma-
ların yüzde 85,9’u pandeminin başlangıcından 
bu yana nakit akışında ve mevcut likiditede bir 
düşüş yaşamıştır. Azalan likidite durumu, fir-
maların önemli bir kısmının yükümlülüklerin-
den bazılarının ödenmesini ertelemek zorunda 
kalmaları bulgusuyla doğrulanmaktadır. Şema 
1.29, COVID-19 salgını nedeniyle tedarikçilere, 
ev sahiplerine veya vergi makamlarına ödeme-
lerini bir haftadan fazla geciktiren firmaların 

Şema	1.28:	Bir yıl öncesine göre haftalık çalışılan saatlerde azalma yaşayan firmaların payı (%)

Şema	1.29:	COVID-19 nedeniyle ödemelerini bir haftadan fazla geciktiren firmaların payı (%),
                   tur bazında

56,4 56,5
52,0

74,7

36,5

65,2
60,0 58,4 60,4

71,6

41,9

68,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

KT Ekonomisi Küçük Orta Büyük İmalat Hizmetler

İş
le

tm
el

er
in

 %
'si

R-1 R-2



24     l

COVID-19 PANDEMİSİNİN ETKİSİ: DAHA İYİYİ YENİDEN İNŞA EDEBİLMENİN YOLU

payını göstermekte ve anketin ilk turuna (R-1) 
verilen cevapları ikinci turdakilerle (R-2) karşı-
laştırmaktadır. Bu pay ilk turda yüzde 56,4’ten 
ikinci turda yüzde 60,0’a yükselmiştir, bu da 
krizin süresi uzadıkça likidite sıkıntısının gide-
rek daha baskılayıcı hale geldiğini göstermek-
tedir. Bu eğilim, ödemeleri geciktiren firmala-
rın payında azalma gösteren tek alt kategori 
olan büyük firmalar haricinde, alt kategorilere 
bakılarak teyit edilmektedir. Üreticiler (ikinci 
turda yüzde 41,9) hizmet sağlayıcılara kıyasla 
(yüzde 68,1) daha düşük oranlar göstermekte-
dir. Likidite kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalma-
ları halinde, firmaların vergi makamlarına veya 
ev sahiplerine kıyasla tedarikçilere yapmaları 
gereken ödemeleri erteleme olasılıkları daha 
yüksekti. 

37 Anket aşağıdaki politika önlemleri dizisine dair sorular içerir: Kredi ödemelerinin ertelenmesi, elektrik-su vs. faturaları, kira veya konut kredisi, 
faiz ödemelerinin askıya alınması ve borcun yeniden yapılandırılması; yeni krediye erişim; vergi indirimleri veya vergi ertelemeleri; maaş destekleri; 
dijital teknolojilerin benimsenmesi için destek (teknik yardım veya sübvansiyon) ve diğerleri.

Diğer ekonomilerle benzer bir şekilde, KT 
idaresi, kalkınma ortaklarının desteğiyle, 
pandeminin ekonomik etkilerini hafifletmeyi 
amaçlayan farklı önlemleri uygulamaya koy-
muştur. Yardım alan veya almayı bekleyen fir-
maların payı, zaman içinde Haziran’daki yüzde 
60,9’dan, takip görüşmelerinin ikinci turunda 
yüzde 65,8’e yükselmiş ve toplamda likidite 
kısıtlamaları yaşayan firmaların oranı yüzde 
85,9’a çıkmıştır (Şema 1.30). Politika önlemle-
ri, özel sektörün çeşitli kategorileri arasında ol-
dukça eşit bir şekilde dağıtılmıştır. Firmalar açı-
sından en çok ihtiyaç duyulan önlemler vergi 
indirimi (yüzde 34,7) ve nakit transferleri (yüz-
de 23,7) ile ilgilidir. Yeni krediye erişim (yüzde 
20,0), ödemelerin ertelenmesi (yüzde 10,6) ve 
maaş desteği de (yüzde 9,4) istenen diğer ön-
lem türleridir.37

Şema	1.30:	COVID-19 pandemisiyle ilgili destek alan veya bekleyen firmaların turlara göre payı (%)
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Şema	1.31:	Firmaların normal satış düzeyine dönmeyi bekledikleri ortalama ay sayısı
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KT firmaları bir yandan beş ay içinde normal 
satış seviyelerine döneceklerini beklerken, 
bir yandan da yaklaşık üçte biri görüşmeler-
den itibaren altı ay içinde ödemesi geciken 
yükümlülükleri nedeniyle borç içine girmeyi 
beklemektedir. Firmalar üretim, yatırım, işgü-
cü ve faaliyetlerinin diğer tüm yönleri hakkın-
daki kararlarını krizin gelişimine dair beklenti-
lerine göre almaktadırlar. KTt’nda mülakatlara 
katılan firmaların yarısı, görüşmelerin ilk turu-
nu izleyen altı ay içinde (yani, Temmuz-Aralık 
2020 ayları arasında) ödenmemiş yükümlü-
lükleri nedeniyle borç içine gireceklerini bek-
lemekteydi. Bu pay, ikinci tur görüşmelerin 
cevaplarına odaklanıldığında (yani, soru Ara-
lık 2020’den Mayıs 2021’e kadar olan aylarda 
borçların gecikmesi ile ilgili olduğunda) yüzde 
30’a düşerek daha iyimser bir görünüme işaret 
etmiştir. Şema 1.31’in gösterdiği gibi, ortalama 
olarak, ilk görüşme turunda beklenen altı ay 
ile karşılaştırıldığında, firmaların normal satış-
larına beş ay içinde dönmeyi bekledikleri gö-
rülmektedir. Büyük işletmeler haricinde, ikinci 
tur görüşmeler sırasında yanıt verenlerin çoğu, 
normale dönme (yani pandemi öncesi) için ge-
reken süre konusunda, ilk turda ortaya çıkan 
beklentilere kıyasla biraz daha iyimserdi.

1.3.	 Kısa	Vadeli	Görünüm	ve	
Toparlanmaya	Giden	Yol

1.3.1	 2021’de	yavaş	bir	toparlanma	
beklenmektedir

KT ekonomisinin 2021’de, temelde düşük baz 
etkisi nedeniyle yüzde 4’ten daha az bir se-
viyede toparlanması beklenmektedir. 2021 
tahmini, gelişmiş ekonomilerde ve başlıca ge-
lişmekte olan ekonomilerde aşı dağıtımının 
2021’in başlarında hız kazanacağı  ve bunu yıl 
içinde diğer gelişmekte olan ülkelerin izleyece-
ği varsayımına dayanmaktadır. Ayrıca, bölge-
deki jeopolitik gerilimlerin yeniden artmaya-
cağını da varsaymaktadır.38 Aşıların sorunsuz 
bir şekilde yaygınlaştırılması, enfeksiyonların 
daha kontrollü bir şekilde yayılması ve ulusla-
rarası seyahatin yeniden başlamasıyla birlikte, 
çoğunlukla turizm ve endüstrideki canlanma-
nın da etkisiyle, ekonomik aktivitenin 2021’in 

38 Dünya Bankası. 2021. Küresel Ekonomik Beklentiler. Ocak 2021. Washington, DC: Dünya Bankası.

yaz aylarında toparlanmaya başlaması beklen-
mektedir. Bu raporun yazıldığı sırada KT idaresi 
Türkiye ve AB olmak üzere iki ana kaynaktan 
yaklaşık 100,000 aşı tedarik etmişti. Kademeli 
bir yaklaşım benimseyen aşı programı 15 Ocak 
2021’de başlatılmıştı ve kurulan 27 aşı merke-
zinde 2021 ilkbaharına kadar 300,000 kişinin 
aşılanması planlanmaktaydı. Yüksek öğretim-
de eğitimin, adaya dönen yabancı öğrencilerle, 
adım adım çevrim içi bir yöntemden yüz yüze 
bir yönteme dönmesi beklenmektedir. Turizm 
ve yükseköğretim alt sektörlerinin kademeli 
olarak toparlanması, daha geniş ekonomide 
bir toparlanmanın desteklenmesine yardımcı 
olacaktır. Bu varsayımlara göre, GSYH büyüme-
sinin 2021’de yüzde 3,7 oranında toparlanaca-
ğı tahmin edilmektedir.

Üretim ve ticaret normale dönmeye başladık-
ça, cari işlemler dengesinin daralması, mali 
pozisyonun ise iyileşmesi beklenmektedir. 
İyileşme hızlandıkça, artan emtia ‘ithalatının’ 
mal ticareti açığını kötüleştirmesi, ancak tu-
rizmde beklenen canlanmanın ve Türkiye’den 
gelecek olan hibelerin genel dengeyi iyileştir-
meye yardımcı olması beklenmektedir. Döviz 
kuru istikrar kazandıkça, enflasyon oranının 
yine de yüksek kalacağı tahmin edilmekte-
dir. İleride, işletmelerin zorlanmaları ve hane 
halklarının zayıf istihdam yaratma ve ücret ar-
tışından muzdarip olmalarından kaynaklanan 
gelir düşüşü nedeniyle mali duruşun zorlayıcı 
olması beklenmektedir. 2021 bütçe taslağına 
göre, yerel gelirlerin 2020’ye göre azalması ve 
giderlerin hem sosyal, mal ve hizmetler hem 
de sermaye kaynaklı artması beklenmektedir. 
Genel mali açığın yüksek, ancak 2020 seviyesi-
nin altında kalması beklenmektedir. 2021 büt-
çesi, Türkiye’den hibe ve kredi şeklinde yapılan 
yardımların da artacağı yönündedir. Türkiye ile 
“Ekonomik ve Mali İşbirliği” anlaşması 3 Mart 
2021’de imzalanmıştır. 2.5 milyar TL değerin-
deki protokol 2020’den devreden bakiyeyle 
birlikte 3.25 milyar TL’yi bulmaktadır. Bu mik-
tar KT altyapısında iyileştirmeler yapmak, CO-
VID-19 pandemisinden etkilenen özel sektöre 
destek vermek ve aynı zamanda e-devlet gibi 
yeni projelerin uygulanması için kullanılacak-
tır. İmzalanan protokolün desteğiyle özel yatı-
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rımların yanı sıra sermaye harcamalarının da 
artması ve genel toparlanmayı desteklemesi 
beklenmektedir.

1.3.2	 Referans	çizgisine	yönelik	
riskler,	olumsuz	tarafa	doğru	
yönelmektedir

Orta vadede büyümenin kriz öncesi seviyele-
re dönmesi beklenmekle birlikte, bu görünü-
me yönelik hem iç hem de dış riskler yüksek 
seyretmektedir. İyileşmenin ve devamında bü-
yümenin boyutu, her şeyden önce pandeminin 
nasıl geliştiğine, ekonomik aktörlerin tepkisel 
kapasitesine ve politika desteğinin etkinliğine 
bağlı olacaktır. Mali alan küçüldükçe, ‘kamu’ 
maliyesinin bozulması ve tahsili gecikmiş ala-
cakların yükselmesi de risk kaynakları oluştu-
rabilir. Dış riskler açısından ise, turizm ve yük-
seköğretime olan yüksek bağımlılık ve Türkiye 
ekonomisinde toparlanmanın gecikmesi nede-
niyle yerel toparlanma ağır olacaktır. Ayrıca, 
döviz kuru üzerindeki baskı da ‘ithalat’ ve yerli 
emtia için fiyatların artmasına neden olabile-
cektir. Devam eden COVID-19 krizinin neden 
olduğu risklere ek olarak, iç istikrarsızlık, plan-
lanan bütçenin tam anlamıyla gerçekleşme-
mesi ve  2021 protokolünde yer alan yatırımla-
rın öngörüldüğü gibi yapılmamasına ek olarak 
Doğu Akdeniz’de gerginliklerin yeniden ortaya 
çıkması da toparlanmayı tehlikeye atabilir. Ni-
san 2020’de uzun vadeli bir ekonomik reform 
programının onaylanması doğru yönde atılmış 
bir adım olmasına ve KT kalkınma ortaklarıy-
la diyaloğa yardımcı olacağının beklenmesine 
rağmen yeni yönetim tarafından ne kadar sa-
hiplenildiği henüz net değildir.

Olumsuz riskler baskın olsa da, görünüm aynı 
zamanda bazı yukarı yönlü risklerle de ilişkili-
dir. Çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması 
olasılığına dair umut, birleşik bir adaya ve daha 
müreffeh bir yakın vadeli geleceğe giden yolda 
tüketicilerin ve yatırımcıların güvenini artırabi-
lir.

1.3.3		Daha	iyiyi	yeniden	inşa	etmenin	
yolu

COVID-19 krizi, KT sağlık sisteminin bazı za-
yıf yönlerini, sağlık hizmetlerinde stratejik 
planlamanın eksikliğini ve sağlık konularında 
gelişmiş işbirliği ihtiyacını öne çıkarmıştır. KT 
halk sağlığı sisteminin performansı, COVID-19 

39  https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2561.pdf

kriziyle önemli ölçüde gerilmiştir. Ayrıca, KTt’n-
daki sınırlı sağlık altyapısı nedeniyle, önemli 
sayıda insan KC veya Türkiye’den sağlık hizmeti 
almaktadır.

KT sağlık sisteminin yeni COVID-19 vakalarını 
daha iyi ele alması ve aşının uygulanmasına 
hazır olması gerekmektedir. Örneğin, yakın za-
manda açılan yeni pandemi hastanesinin etkin 
bir şekilde çalışabilmesi için hala doktorlara, 
teknik ve profesyonel personele ihtiyacı var-
dır. Önümüzdeki aylarda durumu daha iyi yö-
netmek için aşağıdakilere öncelik verilmelidir: 
(i) İşe alma sürecine öncelik vermek; (ii) PCR 
testlerinin  mevcudiyetini ve sıklığını artırmak; 
(iii) sosyal mesafe kurallarının ve gerekli önle-
yici tedbirlerin uygulanması konusunda etkili 
denetim sağlamak ve (iv) aşı temin etmek ve 
dağıtımına  dair bir eylem planı hazırlamak.  

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılı-
ğıyla daha iyi işbirliği ve Yeşil Hat üzerinden 
hareketlilik de gereklidir. İki Toplumlu Sağlık 
Teknik Komitesi’nin, COVID-19 salgınıyla ilgi-
li epidemiyolojik verileri zamanında ve doğru 
bir şekilde paylaşma çabalarına devam etmesi 
gerekecektir. İki Toplumlu Sağlık Teknik Komi-
tesi’nin kanıtlarına ve rehberliğine dayanarak, 
taraflar, temas takibini kolaylaştırmak için ye-
nilikçi çözümler benimseyerek, kişilerin Yeşil 
Hat üzerinden geçişlerinin normalleştirilmesi 
için birlikte çalışabilirler. Yeşil Hat üzerinden 
mal geçişini geliştirmek için ‘temassız ticaret’ 
uygulamaya yönelik yeni önlemler de alınabilir. 
BM Genel Sekreteri’nin son Kıbrıs Raporunda 
da önerildiği gibi, geçişlere getirilen kısıtlama-
lar hem Kıbrıslı Rumları hem de Kıbrıslı Türk-
leri doğrudan etkilemektedir; aşılamanın yay-
gınlaştırılmasıyla, geçişlerde bir normalleşme 
süreci sağlanmalıdır.39 Bölüm 1.2.’de tartışıldığı 
üzere, geçişlerle ilgili kısıtlamaların gerek KC’n-
de çalışan Kıbrıslı Türk işçiler gerekse KC’nde 
yaşayıp KTt’nda çalışanlar üzerinde önemli bir 
etkisi olmuştur. Bu raporun yazıldığı sırada iki 
tarafta yaşayanların iş ve eğitim amaçlarıyla, 
geçiş öncesinde belirtilen sürelere uygun ola-
rak geçerli bir PCR testi sunmak kaydıyla, gü-
nübirlik olarak karantinasız geçiş yapmalarına 
izin verilmekteydi.
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Mevcut kriz, özel sektör dinamizminin önü-
nü açmak için elzem olan daha geniş bir dizi 
yapısal zorlukları ve kurumsal zayıflıkları ele 
alma fırsatı sağlayabilir; ve böylece daha hızlı 
ekonomik toparlanmayı ve ayrıca sürdürüle-
bilir uzun vadeli büyümeyi kolaylaştırabilir. 
Bu fırsat, KT idaresinin ortak bir uzun vadeli 
ekonomik reform programı tasarlamak için 
kapsayıcı bir süreç başlattığı bir döneme de 
denk gelmiştir. Bu iddialı plan, orta vadeli kal-
kınma stratejilerinin ve ilgili kısa vadeli eylem 
planlarının bir parçası olarak yeni girişimlere 
ve reform çabalarına rehber olmak ve yönlen-
dirmek için sağlam bir temel sunmaktadır. Bu 
bağlamda, ilk adım Boost-150’yi uygulamak 
olacaktır.  Boost-150, ekonomik toparlanmayı 
desteklemek için özel sektör tarafından kritik 
kabul edilen önlemleri içeren bir eylem planı-
dır (bkz. Kutu 1.6). 

Sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma ve 
uzun vadeli büyüme için, özellikle özel sektör 
gelişimini artırarak, kısa vadeli çabalar orta 
vadeli önlemlere göre belirlenmeli ve onları 
tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Yeşil Hat tica-
ret rejiminin basitleştirilmesine devam etmek, 
bürokrasiyi ve idari yükleri azaltmak, sözleş-
melerin icrası ve krediye erişimi iyileştirmek, 
firmaların iş yapmalarını kolaylaştıracak ve 

daha üretken olmalarına yardımcı olacaktır. 
Tarım desteklerini üretimden ayırmak, bildiri-
len yolsuzluk uygulamalarını ele almak ve re-
kabetçi olmayan firmaların çıkışını kolaylaştır-
mak, tarım sektöründeki kaynakların verimsiz 
kullanımını azaltmaya yardımcı olacaktır. Tarım 
sektöründeki diğer kilit müdahale alanları ara-
sında teknolojik iyileştirme ve beceri geliştir-
me yer almaktadır. Son olarak, planlama ve 
marka oluşturmanın iyileştirilmesi, hem özel 
sektör içinde hem de KT idaresi ile daha güçlü 
koordinasyon sağlanması ve turizm için destek 
programında reform yapılması da önemli ola-
caktır.

Beşeri sermayenin güçlendirilmesi kilit bir 
öncelik olmaya devam etmektedir ve yük-
sek öğretimde ve sosyal refah sisteminde 
reformlara ihtiyaç vardır. Yüksek öğretim alt 
sektöründe, sadece alt sektör için bir strateji 
değil, aynı zamanda KT yüksek öğretim kurum-
larının kalitesini iyileştirmek için önlemler de 
tavsiye edilmektedir. Bu kurumların finansman 
sisteminin gözden geçirilmesi, kurumsal per-
formansa dayalı ve yenilik odaklı bir yaklaşıma 
vurgu yaparak, özel sektörün dengeli katılımı 
yoluyla sistemi daha sürdürülebilir hale getir-
meye yardımcı olacaktır. Bu arada, sosyal refah 
sistemi reformlarının, kadın işçiler ve gençler 

Box 1.6: Boost-150

Boost-150, hızlı bir ekonomik toparlanma sağlamak için dört temel alanda acil eylemleri belirlemek üzere meslek 
örgütleriyle [ve AB ile Dünya Bankası ekibinin desteğiyle] işbirliği içinde hazırlanmıştır:

• Özel sektörün başı çektiği toparlanmayı engelleyebilecek ve düzenlemelerden kaynaklanan darboğaz-
ların üstesinden gelmek. Aşağıdakileri kolaylaştıracak özel önlemler belirlenmiştir: İş kurmak; ‘ithalat’ 
prosedürlerini basitleştirmek ve kolaylaştırmak; iflas çerçevesini iyileştirmek; sözleşmelerin icrasını iyi-
leştirmek; vergi ödemelerini basitleştirmek; ve krediye erişimi artırmak. Bu önlemlerden bazıları, likidite 
zorlukları ve yeniden yapılanma ile karşılaşan firmaları rahatlatmak için mevcut kriz ve sonrasında özellikle 
yerinde olacaktır. 

• Temiz, verimli, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi artırmak. Enerji verimliliğinin iyileştirilmesinin, 
özel sektör üretkenliğini ve rekabet gücünü artırarak KT ekonomisine fayda sağlaması beklenmektedir. 
Enerji verimliliğinin ötesinde, enerji sektörünün şeffaflığını, yönetişimini ve hesap verebilirliğini de güç-
lendirecektir. 

• Önemli ‘kamusal’ mali desteğe rağmen çok düşük üretkenlik sergileyen tarım sektörünü desteklemek. 
Bölüm 2’de tartışıldığı gibi, bir ‘tarım kurtarma planının’ başlatılmasının ötesinde, tarımsal desteklerde 
reform yapmak, ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve sektörün dış şoklara karşı direncini güçlendirmek 
için kritik öneme sahiptir. 

• En savunmasız olanları daha iyi belirlemek ve korumak için sosyal koruma sistemini güçlendirmek. Sos-
yal refah sisteminde daha iyi hedefleme uygulamaları geliştirmek için belirli kısa vadeli eylemler gerçek-
leştirilebilir. Aynı zamanda, daha fazla iş fırsatı yaratılmasını kolaylaştırmak ve özellikle gençler ve kadınlar 
olmak üzere savunmasız gruplar için bir istihdam edilebilirlik programını resmileştirmek ve geliştirmek de 
önemlidir. 
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de dahil olmak üzere istihdam edilebilirliği ar-
tırmak için aktif işgücü piyasası önlemlerini, 
yoksulluğu azaltacak etkili yardımlar ve daha 
gelişmiş yönetim yoluyla en savunmasız insan-
ları belirleyip koruyabilen sürdürülebilir ve adil 
bir refah sisteminin kurulması ile birleştirmesi 
gerekecektir. 

Altyapıyı ve iklim direncini iyileştirmek ama-
cıyla, enerji verimliliğine daha fazla yatı-
rım yapmak ve enerji üretimini daha yeşil 
kaynaklara doğru çeşitlendirmek de büyük 
önem arz etmektedir. Düşük maliyetlerden ve 
arz güvenliğinden yararlanan çevre dostu bir 

enerji sektörü oluşturma uzun vadeli hedefiy-
le gerçekleştirilebilecek ana reformlar arasın-
da Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) 
performansının güçlendirilmesi, düzenleyici 
çerçevenin gözden geçirilmesi ve modernize 
edilmesi ve yenilenebilir enerjinin daha fazla 
desteklenmesi yer almaktadır. 

Son olarak, COVID-19 pandemisinin etkisini 
hafifletmek amacıyla orta vadede mali tam-
ponlar tükendikten sonra yenilenmelerine 
ihtiyaç vardır. ‘Kamu’ mali yönetimi, borç yö-
netimi, vergi politikası, emeklilik sistemi ve 
‘kamu’ yatırımları yönetimi alanlarında temel 

 2016 2017 2018 2019 2020gt 2021t

Reel Ekonomi

Reel GSYH, değişim yüzdesi 3.6 5.4 1.3 0.2 -13.8 3.7

Tarım, hacim değişimi yüzdesi -7.3 4.9 2.6 2.7 -4.0 3.8

Sektör, hacim değişimi yüzdesi 7.3 4.4 -12.4 -14.6 -13.4 8.0

Hizmetler, hacim değişimi yüzdesi 3.7 6.5 3.2 1.4 -15.0 2.8

TÜFE (pa), yıllık ortalama, değişim yüzdesi 8.3 15.1 22.9 20.5 11.7 11.8

Mali hesaplar       

Gelirler, GSYH %’si 34.1 33.5 29.8 34.6 37.1 35.0

Harcamalar, GSYH %’si 35.9 37.5 29.8 35.9 42.5 39.7

Sermaye, GSYH %’si 2.9 3.8 2.4 3.5 3.0 3.6

Mali Denge, GSYH %’si -1.7 -4.0 0.1 -1.3 -5.4 -4.7

dış yardım hariç, GSYH%’si -6.1 -8.8 -2.4 -4.0 -10.5 -10.1

     Yerel Denge a, GSYH %’si -1.1 -2.9 0.9 1.9 -4.1 -3.1

Finansman, GSYH yüzdesi 1.7 4.0 -0.1 1.3 5.4 4.7

Dış, GSYH %’si 1.9 1.5 0.2 0.0 2.8 1.8

Dahili, GSYH %’si -0.2 2.4 -0.3 1.3 2.6 3.0

Devlet borcu ve kamu garantili borçlar, GSYH yüzdesi 147.9 138.7 110.8 96.2 105.9 99.7

Dahili, GSYH %’si 48.5 41.5 33.4 29.9 33.9 33.4

Ödemeler Dengesi       

Cari Hesap Bakiyesi, GSYH %'si 7.5 7.4 5.5 5.3 4.8 4.7

Yabancı hibeler hariç, GSYH %’si 3.1 2.5 5.2 2.5 -0.3 -0.6

Net ürün ihracatı, GSYH %’si -37.8 -42.0 -45.3 -40.2 -26.8 -27.9

Net hizmet ihracatı ve diğer transferler, GSYH %’si 45.3 49.4 50.8 45.5 31.6 32.6

Tablo 1.2: KT ekonomisinin temel ekonomik göstergeleri

Kaynak: ‘DPÖ’, ‘İstatistik Kurumu’ ve Dünya Bankası personeli. 
Not: gt = gerçekleşen tahmin; t = tahmin
a Yerel Denge, yerel gelirler (Türkiye’den sağlanan hibeler hariç toplam gelirler) ile yerel harcamalar (Türkiye tarafından finanse 
edilenler hariç toplam harcamalar) arasındaki fark olarak hesaplanır.
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reformlarda ilerleme kaydedilmesi gerekecek-
tir. Örneğin hizmet sunumunu  muhafaza eder 
ve ‘kamu’   yönetimini  iyileştirirken  daha fazla 
‘kamu’ yatırımı için harcamaların yeniden den-
gelenmesinin verimliliği etkili bir şekilde ar-
tırması beklenmektedir. Bunun aynı zamanda 
özel sektör gelişimi üzerinde de olumlu etkisi 
olacaktır. Vergi matrahının genişletilmesi ile 
vergi sisteminin basitleştirilmesi yanında, vergi 
yönetiminin geliştirilmesine yönelik çabaların 
gelir tahsilatını artırması ve mali kısıtları rahat-
latması beklenmektedir.

KTt’nda bu yapısal reformların teşvik edilme-
si sadece ekonomik iyileşmeye ve uzun vadeli 
büyümeye katkıda bulunmakla kalmayacak, 
aynı zamanda AB Topluluk Müktesebatı ile 
uyumlu reformların uygulanması ve Kıbrıs’ta-
ki iki toplum arasındaki kalkınma açığının da-
raltılması hedefine de uygun olacaktır. Yapısal 
reformların izlenmesi, KT ekonomisinin birleş-
miş bir Kıbrıs’ın etkili ve müreffeh bir parçası 
olmaya hazırlanmasına yardımcı olacak ve iki 
toplumun sosyoekonomik yapılarını birbirin-
den ayırmanın maliyetini azaltacaktır. Böyle 
bir reform gündemi, adil rekabeti teşvik etme, 
üretkenliği geliştirme ve rekabet gücünü artır-
ma, AB tek pazarından daha iyi yararlanmaya 

40   BM-Dünya Bankası. 2020. Kıbrıs’ta bir Çözümün Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısıyla Ekonomiye Etkisi. Lefkoşa. 2020.

yardımcı olma ve ekonomiyi çeşitlendirme açı-
sından önemli meyveler verecektir.

Kıbrıs sorununun çözülmesiyle, daha büyük 
bir ekonomi, artan ticaret ve daha fazla yatırı-
mın  faydaları ada genelinde birçok iş yarata-
cak ve tüm Kıbrıslıların daha yüksek gelir elde 
etmelerinin yolunu açacaktır. BM ve uluslara-
rası toplumun desteğiyle, iki Kıbrıs Toplumu-
nun liderleri ve Garantör Güçler arasında gayri 
resmi bir “beş artı BM” toplantısının 2021 ba-
harında yapılması beklenmektedir. Destekleyi-
ci politikalar ve kurumların eşlik ettiği bir çö-
züm, KR ve KT ekonomilerinde sırasıyla yüzde 
0,4 ve 1,8 puanlık ek bir artışla, ortalama yıllık 
reel GSYH büyüme oranıyla adada ekonomik 
büyümeyi hızlandırabilecektir. İlişkilerin nor-
malleşmesi ve vergi sistemleri ile ürün stan-
dartlarının uyumlaştırılmasının ada içi ticareti 
üçe katlaması ve uluslararası piyasalarda fir-
maların rekabet gücünü artırması beklenmek-
tedir. Azalan ekonomik belirsizliklerin daha 
fazla yatırıma olanak vermesi de beklenmek-
tedir. Özellikle yoksul ve savunmasız gruplar ile 
kadınların, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın sağ-
layacağı gelişmiş ekonomik fırsatlardan yarar-
lanmaları beklenmektedir.40
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2.1	 Kıbrıs	Türk	Tarımsal	
Gelişimindeki	Trendler

Tarım, KTt’nda toparlanma döneminde hem 
sosyal hem de ekonomik açıdan önemli bir 
rol oynayabilir. Sektör, yerel gıda üretimi ve 
kırsalda yaşayan insanlar için kentlerdekiyle 
kıyaslanabilir makul bir geçim ve gelir kayna-
ğını desteklemede önemlidir. Bu işlevlerin öte-
sinde, tarım, ‘ihracatı’ yapılan (2019) toplam 
malların yaklaşık yüzde 90’ını oluşturmaktadır 
ve bu nedenle de döviz kazancı için önemli bir 
kaynaktır. Süt ürünleri, narenciye ve bunların 
türevleri başlıca ürünlerdir. Tarım sektörünün, 
KT ekonomisindeki imalat ve konaklama-ağır-
lama gibi diğer sektörlerle de önemli bağlan-
tıları vardır. KT ekonomisi kademeli olarak hiz-
met odaklı bir ekonomi haline gelirken, tarımın 
GSYH içindeki payı sürekli olarak yüzde 5’in 
üzerinde kalmıştır41 (Şema 2.1). Karşılaştırıldı-
ğında, tarımın KT ekonomisi içindeki rolü, KR 
ekonomisindekinden (GSYH’nin yüzde 2’si) ve 
AB-27 ortalamasından (GSYH’nin yüzde 1,6’sı) 
daha büyüktür42. KT tarımı, 130,000 hektarlık 
araziyi yöneten 12,600 çiftlikte, iş gücünün 
yüzde 4.1’ine  doğrudan istihdam sağlamak-
tadır. KT ekonomisindeki toplam istihdamda 

41  ‘Devlet Planlama Örgütü’, Ekim 2020.
42  Avrupa Komisyonu: İstatistiki Veriler Kıbrıs, Haziran 2020.
43  AB-27’de tarımsal çıktının ortalama değeri 2019’da yüzde 1,5 artmıştır.
44  Eurostat, 2020.

tarım iş gücünün payı, KC’deki seviyeden daha 
yüksek, ancak AB-27’den (yüzde 4.4) biraz 
daha düşüktür (Şema 2.2).  

Potansiyeline rağmen, tarımın GSYH büyüme-
sine katkısı küçüktür. Tarım, 2019’da toplam 
GSYH büyümesine sadece 0.2 yüzde puan katkı 
yapmış (Şema 2.3) ve sanayi GSYH büyümesi-
ne sırasıyla 0.8 ve hizmet sektörü de 15.8 yüz-
de puan katkıda bulunmuştur. KR tarım sektö-
rü, koyun ve keçi üretimini artırmaya yönelik 
son yıllarda hedeflenen yatırımların sonucun-
da 2019’da yüzde 3.2 oranında daha güçlü bir 
büyüme yaşamıştır43.  

Düşük üretkenlik de dahil olmak üzere çok 
sayıda kısıtlayıcı unsur, tarımdaki büyümeyi 
engellemektedir. Çoğu mahsulün ortalama 
verimi, AB-27’deki rekoltelerin gerisinde kal-
mıştır. Örneğin, KTt’nun ekilebilir arazisinin 
yüzde 64’ünden fazlasını kapsayan başlıca ta-
hıl ürünü olan arpanın ortalama verimi, son on 
yılda AB’de elde dilmiş olan ortalama verimin 
yalnızca dörtte birine ulaşabilmiştir.44 Bu düşük 
verim ağırlıklı olarak, öncelikle sık yaşanan ku-
raklıklar, üretim faktörlerinin yetersiz kullanı-
mı, geçerliliğini yitirmiş teknolojiler ve gereken 
şekilde uygulanmayan uygulamaların da dahil 

Bölüm 2: Özel Konu: Tarımdaki Kamu Kaynaklarının 
daha Etkin Hale Getirilmesi

Kaynak: ‘Devlet Planlama Örgütü’, Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri, 2020.

Şema	2.1:	KTt’nin GSYH içindeki payı AB-27 
ile KC’den daha yüksektir

Şema	2.2:	KT tarım iş gücünün payı AB-27’yle 
eşleşmektedir

KTt KTtKC KCAB27 AB27
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olduğu zorlu tarımsal-iklim koşullarından kay-
naklanmaktadır. Ayrıca, KTt’deki hayvancılık, 
son iki yılda gerçekleşen ve yerel sığır, koyun 
ve keçi sürülerinin itlaf edilmesine neden hay-
van hastalıkları salgınından etkilenmiştir. 2017 
ve 2018’de brusella nedeniyle keçi ve koyun 
popülasyonunun yüzde 18.5’i, sığırların ise 
yüzde 12.5’i itlaf edilmiştir 45. Bu nedenle süt 
üretimi yaklaşık yüzde 20 azalmıştır.

KTt’deki çoğu çiftlik, büyük ölçüde tarımdan 
elde edilen gelire bağlı olan ve aileler tarafın-
dan işletilen çiftliklerdir. 2015 yılında yapılmış 
olan Hane Halkı Bütçe Anketi, çiftlik gelirle-
rindeki artış oranının daha yüksek olmasına 
rağmen, tarım dışı maaş ve ücretlerin yüzde 
35 daha yüksek olduğunu ve bunun da önemli 
bir gelir farkını temsil ettiğini ortaya koymuş-
tur (Şema 2.4). Düşük tarımsal büyüme aynı 
zamanda önceki yıllarda çiftçilerin gelirlerinin 
çoğunda durgunluğa yol açmış ve bu da çiftçi-

45 Brusella, Brusella bakterisinin neden olduğu çiftlik hayvanları arasında yaygın bir hastalıktır.
46 Avrupa Komisyonu: AB Tarım Bilgi Formu, Haziran 2020.
47 Devlet Planlama Örgütü, 2020.
48 Avrupa Komisyonu: OTP göstergeleri 2014-2020. 28. Tarımda Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-far-

ming-fisheries/farming/documents/cap-indicators-doc-c28_2018_en.pdf.

lerin örneğin sağlık, eğitim ve daha da önemlisi 
çiftliklerinin ve teknolojilerinin modernizasyo-
nu gibi konulara yatırım yapma kapasitesini 
etkilemiştir. AB-27’de ve KC’de, çiftlik gelirleri 
halihazırda tarım dışı gelirlerle yakınlaşmış ve 
ekonominin diğer sektörlerindeki ücret ve ma-
aşlar ile paralel olarak gelişmiştir.46

KT tarım sektörüne yönelik yatırım eğilimi 
düşüktür. KT tarımına yapılan brüt yatırımlar, 
2018’de tarımsal brüt katma değerin (GSKD) 
yalnızca yüzde 4.6’sı kadardı.47 Buna karşılık, 
AB-27, verimliliğin ve rekabet gücünün temel 
belirleyicisi olan fiziksel varlıklara tarımsal GS-
KD’nin yüzde 31’i oranında yatırım yapmıştır48. 
Geçtiğimiz on yıl boyunca, KTt’deki tarım üre-
timi AB-27’ye göre çok daha yüksek bir dalga-
lanmaya maruz kalmış ve bu da iklime daha 
dirençli teknolojiler ve kuraklığa dayanıklı 
mahsul çeşitlerinde sermaye yatırımlarının ek-
sikliğine işaret etmektedir.

Kutu 2.1: Kıbrıs Türk tarım sektörüyle ilgili kıyaslama 

KT ekonomisini karşılaştırıcılarla kıyaslamak, ekonominin performansının değerlendirilmesine ve onu benzerlerin-
den ayıran faktörlerin belirlenmesine olanak tanır. KT kıyaslamaları, AB-27 ve KR ekonomisinde tarımın GSYH 
içindeki payı, istihdam, GSYH büyümesi, gelirler, sermaye yatırımları ve tarımsal verimlilik içindeki payı dikkate 
alınarak belirlenir. AB-27’nin göstergeleri ortalama bir rakamı sağlar, fakat üye devletler arasında daha büyük 
farklılıklar da mevcuttur. Bununla birlikte, kıyaslama toplam üzerinden gerçekleştirilirken, yine de yararlı bir 
uluslararası karşılaştırma ile bilgi ve deneyim paylaşımı için rehberlik sağlar. 

Şema	2.3:	Tarımsal büyüme yavaş ve 
değişkendir

Şema	2.4:	Çiftliklerin gelirleri ücret ve 
maaşların gerisinde kalmıştır 
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İç tüketim artmış ve bu da ‘ihracat’ için tarım-
sal gıda mevcudiyetini etkilemiştir. KTt’nda 
turizm ve yüksek öğretim, gıda konusunda iç 
talebin itici gücü olduğundan tarım üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. 2014 yılından bu 
yana, Kıbrıs Türk yüksek öğretim kurumlarına 
kayıt yaptıran yabancı öğrenci sayısı yüzde 41 
artmıştır. Türk lirasındaki değer kaybı, 2014 yı-
lından bu yana Yeşil Hat üzerinden geçişlerde 
yüzde 28 artışa neden olmuştur. Tarım sektö-
rü, başta restoran hizmetleri olmak üzere daha 
büyük bir gıda talebinden fayda sağlamakta-
dır. Bununla birlikte, yerel gıda tüketimindeki 
büyüme, tarımsal gıda ihracatını 2015’ten bu 

yana yüzde 33 azaltmıştır. Nar veya enginar 
gibi başlıca tarım ürünlerinin ‘ihracatı’ sabit 
kalırken, halloumi/hellim gibi işlenmiş tarımsal 
gıda ‘ihracatının’ değeri düşmektedir (Şema 
2.5). 2015 yılında KT ‘ihracatında’ (yüzde 75) 
yüksek değerli işlenmiş tarımsal gıda ürünle-
rinin payı, KR ekonomisindekiyle (yüzde 78) 
hemen hemen aynıydı ve AB-27’yi (yüzde 64) 
aşmıştı, ancak KTt’nun iç tüketimdeki büyü-
mesi bu payı bugün yüzde 46’ya düşürmüştür. 
Hayvan yemi ve yüksek değerli işlenmiş gıda 
ithalatına olan bağımlılık arttıkça, tarım-gıda 
ticaretindeki negatif denge genişlemektedir. 

Gıda güvenliği ve kalite standartlarına uyu-
mun zayıf olması, KTt’nin daha yüksek değerli 
AB pazarına erişimini engellemektedir. Tarım-
sal gıda üretimi yapanlar ve imalatçılar, AB tek 
pazarına yakın olmasına rağmen yeni pazar 
fırsatlarını değerlendirmekte güçlük çekmek-
tedirler. Her ne kadar AB en büyük meyve ve 
sebze ‘ithalatçılarından’ biri olsa da ve AB’den 
gelen talep artmaya devam etse de KTt AB iç 
pazarına erişimden yararlanamamıştır. Gıda 
ve yem güvenliği, kalite, sağlık, bitki sağlığı 
ve çevre standartları açısından AB ile var olan 
fark, yalnızca tüketici sağlığı için bir tehdit oluş-
turmakla kalmamakta, aynı zamanda yüksek 
satın alma gücü olan 500 milyondan fazla tü-
keticisi bulunan AB pazarına girişte önemli bir 
engel teşkil etmektedir. Sonuç olarak, KTt’nun 
hayvansal ürünler ‘ihracatı’ şu anda AB pazarı-
nın dışında tutulmuştur.

	Şema	2.6:	Doğrudan gelir desteği sermaye yatırımlarından fazladır
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Kaynak: ‘Devlet Planlama Örgütü’, Makroekonomik Göstergeler 2018; ‘Tarım Bakanlığı’. 

Şema	2.5:	Yüksek değerli tarımsal gıda 
‘ihracatı’nın payı azalmakta

Kaynak: 2015–18: DPÖ Makroekonomik Göstergeler, 2018; 
2019: ‘Ticaret Dairesi’nin ‘İthalat/İhracat’ İstatistiklerinden 
Hareketle Yapılan Hesaplamalar.
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2.2	 Kıbrıs	Türk	Tarım	Politikası	
ve	Etkisi	

KT tarım destek sisteminin sürdürülmesi gi-
derek daha zor hale gelmiştir. Bütçe maliyet-
lerinin artması, Türkiye’den gelen mali katkının 
giderek azalması, daha düzensiz hale gelmesi 
ve çiftçilere giden etkin desteğin azalmasıy-
la birlikte, tarım sektörüne yönelik KT ‘kamu’ 
destek sistemini yeniden düşünmek için güçlü 
bir neden bulunmaktadır. Mevcut sistem, per-
formansının temel belirleyicilerinden bazıları 
KTt dışından kaynaklandığından (Türk lirasın-
daki değer kaybı, iklim değişkenliği ve şimdi 
de COVID-19 salgınının etkileri gibi) ve bir pa-
radigma değişikliğine duyulan ihtiyacın altını 
çizdiğinden, şoklara karşı savunmasızdır.

Tarıma olan bağlılığını yansıtan KT yönetimi, 
tarıma göreceli olarak büyük ‘kamu’ kay-
nakları harcamaktadır. Ancak bu kaynakların 
çoğu, tarımsal verimliliği ve rekabet gücünü 
artırmaya yönelik yatırımlar ve teşvikler yeri-
ne doğrudan gelir desteğine harcanmaktadır. 
2015’ten 2019’a kadar olan dönemde, KT ida-
resi, GSYH’nin ortalama yüzde 1,11’ini tarıma 
harcamıştır. Bu oran KC (yüzde 0.33) ile AB-27 
ortalamasının (yüzde 0.36) tarıma yaptığı har-
camanın üç katından fazladır. Harcama seviye-
si 2015 yılından bu yana mutlak olarak yüzde 
45 artmıştır. Bu harcamanın aslan payı yerel 
bütçeden karşılanırken, Türkiye ve AB de tarım 
harcamalarının yaklaşık yüzde 10’una katkıda 
bulunmaktadır. KT idaresi, doğrudan gelir des-
teğine gitmek üzere toplam tarım bütçesinin 
yüzde 68’ini veya GSYH’nin yüzde 0.58’ini tah-
sis etmektedir. GSYH’nin yalnızca yüzde 0.29’u 
çiftliklere yönelik sermaye yatırımlarına ve ta-
rımsal gıda işlenmesine harcanmaktadır (Şema 
2.6).

KT tarımına yönelik ‘kamu’ desteği, etkin bir 
önceliklendirmeden yoksundur; tüm çiftçile-
re ve pratikte tüm mallara hizmet eder. Ka-
baca AB’nin 1980’ler ve 1990’lardaki destek 
sistemine göre şekillendirilmiş  olan destek 
programı alan bazında yapılan ödemeler, hay-
van başına ödeme, girdi ve ithalat sübvansi-

49 DTÖ: Marakeş Anlaşması, İhracat Rekabeti Taahhütleri ile ilgili Madde 8, https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/14-ag_02_e.htm#articleVIII 
50 OECD: PSE (Üretici Destek Tahmini) tüketiciler ile vergi mükelleflerinden tarımsal üreticileri desteklemeye giden dolaylı transferlerin yıllık parasal 

değerini gösteren bir göstergedir.

yonları ile süt ürünleri alt sektöründe belir-
lenmiş üretici fiyatları karışımını içermektedir. 
Daha adil bir rekabet yaratmak için 2015 yılına 
kadar bu alandaki sübvansiyonları sona erdir-
mek için Dünya Ticaret Örgütü’nün Tarım An-
laşması’nda49 yer alan uluslararası taahhütlere 
rağmen, süt ürünleri, narenciye ve patates alt 
sektörlerindeki ‘ihracat’ desteği KTt’nda halen 
uygulamadadır. Özellikle hayvancılık, büyük-
baş hayvan, koyun ve keçi ürünlerinin fiyatla-
rı sıkı şekilde düzenlenir ve KT çiftçiler ile tü-
keticilerini değer kaybı kaynaklı enflasyonun 
neden olduğu değişken pazarlardan korumak 
amacıyla merkezi idare tarafından sık sık ayar-
lanır. Çiftçilerin gelirlerinin bir kısmı, çiftçilerin 
üretim maliyetlerini karşılamak ve imalatçılar 
ile nihai tüketiciler tarafından ödenen fiyatla-
rı düşürmek amacıyla üretime bağlı doğrudan 
gelir desteği ödemelerinden gelmektedir.

Tarımsal verimlilik nispeten düşük kalırken, 
‘kamu’ destek programı doğrudan gelir deste-
ğine yüksek oranda bağımlılığa neden olmuş-
tur. Doğrudan gelir desteğine bağımlılık (Üreti-
ci Desteği Tahmini50 yüzde 26’dır), Türkiye’deki 
çiftçilere (yüzde 20), AB-27’ye (yüzde 19) veya 
Amerika Birleşik Devletleri’ne (yüzde 9) kıyasla 
daha yüksektir. Aynı zamanda, birçok tarımsal 
ürünün üretimi, Bölüm 2.1’de belirtildiği gibi, 
AB’dekinin yalnızca dörtte biri olarak rapor 
edilmektedir. 

KTt’deki tarıma yönelik ‘kamu’ destek prog-
ramı giderek daha maliyetli ve sürdürülemez 
hale gelmiştir. Program, özellikle süt ürünleri 
üreticileri için güvenli ve karlı bir ortam sağ-
lamış ve sonuç olarak KTt’ndaki süt üretimi 
istikrarlı bir şekilde artmıştır. Buna karşılık, 
sübvansiyon alan süt miktarı artmış ve bu da 
süt ürünleri ile ilgili bütçe harcamalarında bü-
yümeye yol açmıştır. Buna ek olarak, Türk lira-
sındaki keskin değer kaybı, 1 Euro’nun maliyeti 
2010’da 2 TL’den 6 TL’ye, 2019’da 7 TL’ye çıkar-
ken KT yönetiminin son on yılda istikrarlı gelir-
leri sürdürmek için yüksek enflasyonu telafi et-
mesini gerektirmiştir. KT idaresi miktar artışları 
ile değer kaybının sonuçlarına ayak uydurmaya 
çalışırken, tarımsal destek programı piyasa ris-
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kini üreticilerden ve tüketicilerden KT bütçesi-
ne aktarmıştır (Şema 2.7). Bununla birlikte, KT 
idaresi yerel süt fiyatlarında sık sık yaşanan ar-
tışları desteklemeye devam etse bile, çiftçiler, 
süt satışlarından elde ettikleri gelirlerle Euro 
cinsinden malları daha az satın alabilmektedir-
ler (Şema 2.8).

KT çiftçileri piyasa fiyatı risklerinden korun-
muşlardır, fakat şimdi ‘kamu’ desteğindeki 
değişkenlikle ilgili risklerle karşı karşıyadır-
lar. ‘Kamu’ kaynaklarının sınırlı olması ve Tür-
kiye’nin tarım bütçesine yaptığı düzensiz mali 
katkılar göz önüne alındığında, Türk lirasındaki 
değer kaybının neden olduğu enflasyona ayak 
uydurabilmek için fiyatları ve destek seviyele-
rini revize ederek KT idaresi son yıllarda des-
tek programında sık sık ayarlamalar yapmak 
zorunda kalmıştır.  Buna rağmen, uluslararası 
piyasalara göre fiyatlandırılan ürünlere göre 
sütün kazanç getirme gücü hızla düşmüştür. 
Ayrıca, maliyetleri kontrol altına almak için, KT 
idaresi, doğrudan gelir desteği almaya uygun 
üretilen sütün payını sınırlamaya yönelik adım-
lar atmıştır. Kısacası, çiftçilere piyasa değişken-
lerine karşı sağlanan koruma yıpranmış ve Türk 
lirasındaki değer kaybının neden olduğu dış 
şokun sonuçları, artık sürdürülemez bir şekilde 
tasarlanmış bir süt ürünleri programıyla onlara 
aktarılmaktadır.

‘Kamu’ desteğinin sürdürülemez maliyetleri-
nin yanı sıra, KT tarımsal destek programının 
uygulanması aşırı derecede maliyetli ve kül-
fetlidir. Çiftçilerin ‘kamu’ desteğine erişimde 
karşılaştıkları bürokratik prosedürler karma-
şıktır. KT tarım idaresinde, beş ilçede 42 şu-

besi bulunan 11 farklı departmana veya bağlı 
kuruluşlara (örneğin pazarlama kurulları) bö-
lünmüş personelin yüzde 40’ı KT tarımsal des-
tek programının idaresinde yer almaktadır. Bu 
da çiftçilerin destek türüne bağlı olarak farklı 
kuruluşlara farklı destek başvuruları yapmak 
zorunda kalmasına neden olmakta ve bu, KT 
tarımsal destek programının yönetimini hem 
maliyetli hem de külfetli kılmaktadır.

2.3	 Tarımsal	Desteğin	Yatırıma	
Dönüştürülmesi

Mevcut çerçevesinin çok maliyetli olması ve 
‘Tarım Master Planı’nın’ hedeflerine ulaşma-
da etkili olmaması nedeniyle, KT idaresinin 
‘kamu’ desteğinde bir paradigma değişikli-
ğine ihtiyacı vardır. Bu değişim, ileriye dönük 
tarımsal kalkınma için mevcut ‘kamu’ kaynak-
larını daha hedef odaklı ve verimli bir şekilde 
kullanan daha akıllı bir ‘kamu’ destek progra-
mının tasarlanmasını ve uygulanmasını gerek-
tirmektedir. Çiftçilerin çiftlik düzeyinde yatırım 
yapmalarına yardımcı olacak yatırım desteği-
nin yanı sıra, altyapı, veterinerlik ve bitki sağ-
lığı destek hizmetleri, araştırma ve inovasyon 
ile tarımsal danışmanlık gibi ‘kamusal’ mallara 
daha fazla odaklanılması, verimliliğin artırıl-
masına ve rekabet gücünün güçlendirilmesine, 
şoklara karşı dayanıklılığın artırılmasına ve üre-
ticiler ile imalatçıların yerel tüketicilerin talep-
lerini daha iyi karşılamalarına ve ihracat pazar-
larına erişmelerine katkı sağlayabilir.

KT idaresi, gelecekte AB tek pazarına sorun-
suz erişim sağlamak ve stratejik hedeflerine 
(Kutu 2.2) ulaşmak için tarım destek progra-

Şema	2.7:	TL- Euro kuru ve enflasyon Şema	2.8:	Satın alma gücündeki fark 
büyümekte

Kaynak: Dünya Bankası Kalkınma Göstergeleri ve OFX.com, 2020.

Not: Şema 2.8’de “Jan” ilgili yılın Ocak, “Jul” ise Temmuz aylarını temsil eder.
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mını AB’nin Ortak Tarım Politikasına (OTP) 
göre şekillendirebilir. KTt, gelecekteki herhan-
gi bir çözümden önce tarım politikasını OTP 
ile uyumlu hale getirmek zorunda değildir. 
Ancak, AB’ye en son katılanlardan edinilen de-
neyimler, hazırlıkların erkenden yapılmasının 
ülkelerin AB tek pazarında başarılı olmalarına 
yardımcı olduğunu göstermektedir. KT destek 
programının AB muktesebatının51 mimarisiyle 
uyumlu hale getirilmesi DTÖ kapsamında orta-

51  Acquis communautaire AB mevzuatını anlatır.

ya konulan kriterleri de karşılayacaktır. OTP’nin 
doğrudan gelir ödemeleri üretimden bağımsız-
dır ve bu nedenle üretimi, tüketimi ve uluslara-
rası ticareti bozmayan bir tarım politikası aracı 
olarak algılanırlar. Bu sebepten dolayı, üretim-
den bağımsız doğrudan gelir ödemeleri, DTÖ 
Yeşil Kutusunun yerel desteği ile tutarlıdır. AB 
tek pazarına erişimin, KT tarım sektörünün bü-
yüme, işler ve gelirler açısından görünümünü 
büyük ölçüde iyileştirmesi beklenebilir.

Kutu 2.2: AB Ortak Tarım Politikasıyla ilgili Genel Bilgi 

AB Ortak Tarım Politikası (OTP), AB’nin en eski ve kapsamlı politikalarından biridir. AB bütçesinin yaklaşık yüzde 
40’ı ile, açık ara en büyük bütçe kalemidir. Üye devletler her yıl tarım sektörlerine yaklaşık 50 milyar Euro’luk mali 
katkıdan yararlanırken, bu GSYH’nin sadece yüzde 0.36’sı kadar bir transfer anlamına gelmektedir. OTP, yaklaşık 
60 yıllık varlığı boyunca, çeşitli piyasa etkenlerine ve artan kamu beklentilerine yanıt vermek amacıyla çok sayıda 
reform sürecinden geçmiştir: 1960’larda gıda güvenliğinden, 1970’lerde ve 1980’lerde piyasa desteğine ve son on 
yılda ‘daha yeşil’ hale gelmeden önce de 1990’larda üretici desteğine kaymıştır. OTP, DTÖ’nün ticaret anlaşmala-
rına, COP21’in iklim değişikliği hedeflerine, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH’ler) dayalı sürdürülebilir 
kalkınmanın genel unsurlarına veya göç gibi jeopolitik gelişmelere bağlı kalma gibi küresel düzeyde yapılan taah-
hütlere yanıt vermiştir.

Küresel pazarlarda rekabet edebilir olma, uygun fiyatlı sağlıklı gıda üretme, doğal kaynakları sürdürülebilir bir 
şekilde yönetme ve kırsal alanlardaki yaşam koşullarını iyileştirme hedefleri ile OTP’nin sütunlar olarak da adlan-
dırılan iki politika aracı vardır: 

1. Birinci Sütun, ekonomik veya iklim kaynaklı dalgalanmalar durumunda piyasaları istikrara kavuşturmak ama-
cıyla tamamen AB tarafından finanse edilen destek önlemlerinden ve çiftçilerin gelirlerini güvence altına 
almak için yapılan doğrudan ödemelerden oluşur; ve 

2. İkinci Sütun, çiftlik içi ve dışı yatırım desteği yoluyla rekabet gücünü artırmayı, çevresel-tarımı teşvik etme-
yi, doğal kısıtların olduğu alanlarda tarımı telafi etmeyi ve gelir çeşitlendirmesini desteklemeyi amaçlayan, 
AB’nin eş finansmanlı Kırsal Kalkınma Politikasıdır.

OTP, 2003 yılında gerçekleşen OTP reformu ile hayata geçen ve halen geçerli olan üç katmanlı bir yapıya göre ta-
sarlanmıştır (Şema 2.9). Özünde OTP, uygun çiftçilere üretimden bağımsız bir doğrudan ödeme yapılmasını içeren 
bir gelir desteğidir (Doğrudan Ödemeler Sütunu). Bugünün OTP’si, AB’nin tarım harcamalarının neredeyse üçte 
ikisini oluşturan, üretimden bağımsız doğrudan ödemeler etrafında şekillenmiştir. Geçmişte piyasa dengesizlikle-
rine yol açan belirli malların (örneğin tahıllar, süt, sığır) üretimini hedefleyerek ödeme yapmak yerine, üretimden 
bağımsız doğrudan ödemeler, üretim türü ve hacminden bağımsız olarak gelir desteği sağlar. İkinci olarak, çiftçi-
lerin, üretimden bağımsız doğrudan ödemelerden yararlanabilmeleri için bir ön koşul olarak bir dizi güvenlik ve 
kalite standardına uyması gerekmektedir (çapraz uyum). Uluslararası gözlemciler, gıda güvenliği, hayvan sağlığı, 
hijyen ve çevresel-tarım üretimindeki AB standartlarının yüksek olduğu konusunda hemfikirdiler. Bu da tarımsal 
gıda ürünlerinin küresel pazarlarda konumlanmasına fayda sağlar. Son olarak, Kırsal Kalkınma Sütunu, çiftçilere 
çiftlik içi ve dışı yatırımları teşvik etmek amacıyla hibeler sağlar.
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AB OTP’nin model olarak alınması, KT tarım 
sektörü için de birçok olumlu etki yaratabi-
lir. İlk olarak, OTP’nin politika önlemleri, di-
ğer amaçların yanı sıra, tarımsal üretkenliği 
ve rekabet edebilirliği teşvik etmek amacıyla 
tasarlanmışlardır. KT destek sisteminin OTP il-
keleriyle uyumlu hale getirilmesi, çiftçilerin ye-
rel ve küresel pazarlardaki gelişmelere dayalı 
kararlar almasını da sağlayacaktır. Çiftçilere ve-
rilen desteğin üretim türü ve miktarından ba-
ğımsız hale getirilmesi, mevcut üreticileri terk 
etmeyen pazar odaklı bir sektöre geçişe olanak 
tanıyabilir. Bir çiftçi (belirli bir baz tarih itibariy-
le) öncekiyle aynı düzeyde destek alırken, çiftçi 
pazarda yaşanan gelişmelere ve yeni fırsatlara 
dayalı olarak iş kararları verebilir. Ayrıca, çift-
çinin üretime dayalı sübvansiyonlara bağımlı 
olmak yerine yerel ve küresel piyasalardaki pa-
zara dayalı faaliyetlerden gelir elde etmesine 
izin verecektir. Böyle bir sistem, tarımsal büt-
çeyi daha öngörülebilir hale getirecek ve döviz 
kuru riskini tamamen ortadan kaldırmasa da 
KT idaresi için genel bütçe riskini azaltacak-
tır. Ayrıca, desteklerle ilgili yapılacak reform, 
uyum kuralları ve daha iyi gıda güvenliği ve ka-
litesi, sürdürülebilir arazi yönetimi ve hayvan 
sağlığını teşvik eden bir yatırım stratejisinin bir 
arada kullanılmasıyla gerçek piyasa taleplerine 
daha iyi cevap vermeyi kolaylaştırabilir. Nihai 
politika tasarımına bakılmaksızın, paydaş isti-
şarelerini içeren iyi düşünülmüş bir uygulama 

şeması, politikada başarılı bir değişiklik için çok 
önemlidir.

AB-27’den edinilen deneyimler, OTP önlem-
lerinin uygulanmasının üretkenliği, rekabeti 
ve çeşitliliği artırabileceğini ve aynı zamanda 
daha fazla pazar odaklı olunmasına katkıda 
bulunabileceğini göstermiştir. OTP’nin araçla-
rı, KT tarım sektörünün üretkenliğini artırması-
nı ve pazardaki gelişmelere daha iyi cevap ver-
mesini desteklemede çok uygun olabilir. OTP 
destek rejimine entegre edilen üç alan özellikle 
önemlidir:

(i) Verimlilik: AB-13 (daha yeni üye devletler) 
deneyimlerinden yararlanılarak, üretimden 
bağımsız ödemelerin uygulanması genellik-
le tarımsal verimlilik artışı ile ilişkilidir (Dün-
ya Bankası’nın AB Düzenli Ekonomik Rapo-
ru, 2018). Üretimden bağımsız ödemeler, 
çiftçilerin gelir riskini azaltmaya ve kredi 
kısıtlamalarını azaltmaya yardımcı olarak 
daha fazla yatırım yapmalarına olanak ta-
nır. Üretimden bağımsız ödemeler, tarımsal 
verimliliği iyileştirme yoluyla tarımsal istih-
dam üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. 
Son olarak, üretimden bağımsız ödemeler, 
yerel düzeyde gelir eşitsizliğinin azalmasıy-
la ilişkilendirilir.

(ii) Rekabet edebilirlik: Üretimden bağımsız 
doğrudan ödemelerin alınması için bir ko-
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Uygulama Mekanizması

Kaynak: Dünya Bankası tasarımı, 2020.

Şema	2.9	KTt’na model olarak temel OTP yapısı 
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şul olarak uyum kurallarının dahil edilme-
sinin, çiftçileri çevresel olarak sürdürülebi-
lir tarım uygulamalarını benimsemeye ve 
daha yüksek hayvan sağlığı ve gıda güven-
liği standartlarına ulaşmaya teşvik ettiği 
göstermiştir. KTt’nda bir destek programı, 
gelişmiş tarım ve arazi yönetimi uygula-
malarının benimsenmesini, daha iyi hay-
vancılık uygulamalarını ve gıda güvenliğini 
ve kalitesini iyileştiren yeni teknolojilerin 
benimsenmesini teşvik edecek şekilde ta-
sarlanabilir.

(iii) Pazar Odaklı Olmak: OTP’nin Kırsal Kal-
kınma Sütunundaki AB Kırsal Kalkınma Po-
litikası, çiftlik düzeyinde verimli yatırımlar 
için verilen hibelerin, pazarın taleplerini 
daha iyi karşılamak için hasat sonrası te-
sisler de dahil olmak üzere çiftlik operas-
yonlarını modernize ederek ve üretim mo-
dellerini ayarlayarak tarımsal üreticilerin 
rekabet gücünü güçlendirmeye yardımcı 
olabileceğini göstermiştir. 

KT idaresi için, farklı reform bileşenlerini çift-
çilerin yaşayabilecekleri aksamaları en aza 
indirecek şekilde ayarlamak ve sıralamak 
önemli olacaktır. İyi yapılandırılmış bir reform, 
tamamlayıcı sosyal koruma önlemleri yoluyla 
reformlardan olumsuz etkilenebilecek kişilerin 
sayısını en aza indirmeyi hedeflemeli ve aynı 
zamanda da yeni politika önlemlerinden yarar-
lanma kapasitesine sahip çiftçilerin verimlilik 
ile rekabet edebilme güçlerini artırmalarına 
odaklanmalıdır. 

En önemlisi, Türkiye’den alınan dersler, üre-
timden bağımsız sistemlerin ancak iyi anla-
şılırsa ve kilit paydaşlar tarafından destekle-
nirse başarılı olabileceğini vurgulamaktadır. 
Örneğin, üretimden bağımsız gelir desteği ha-
yata geçirilmeden evvel, AB üye devletlerinde 
ve Meksika’da aşağıdaki faaliyetler uygulan-
mıştı:

(i) Potansiyel olarak uygun çiftçilerden olu-
şan bir listenin belirlenmesi. Üretimden 
bağımsız bir ödeme sistemi, bir dizi uygun 
çiftçiye ödeme sağlar. Bunu yapmak, öde-
me alıcılarından oluşan bir liste oluştur-
mak için kullanılabilecek açık ve şeffaf olan 
uygunluk kuralları oluşturmayı gerektirir. 
Bazen “çiftçi kimdir?” ve “çiftlik nedir?” 
soruları karmaşık olabilir. Örneğin, sıklıkla 

ortaya çıkan, beklenmeyen bir uygunluk so-
rusu, destek ödemelerinin çiftçilere mi yok-
sa toprak sahiplerine mi gittiğidir. AB’de, bir 
çiftliğin etkin yönetimini yapan kişi arazinin 
mülkiyetinden bağımsız olarak üretimden 
bağımsız destek için başvuruda bulunma ve 
alma hakkına sahiptir.

(ii) Ödeme hesaplamaları için bir referans 
değer tanımlanması. Örneğin Meksika da 
üretimden bağımsız desteğe geçiş yapmış-
tır ve ödemeler, halihazırda uygulanmakta 
olan fiyat destek programlarına ve prog-
ramların kapsadığı mahsullerle ilgili yapıl-
mış olan hızlı bir araştırmadan elde edilen 
tarla içi üretim tahminlerine dayanmaktay-
dı. Benzer şekilde, AB ödemeleri büyük öl-
çüde geçmiş üretimle bağlantılı desteğe da-
yanmaktadır. KTt’nda ödemeler, ortalama 
doğrudan gelir desteği ödemelerine dayalı 
olabilir, ancak diğer olasılıklar, örneğin, üre-
ticinin sahip olduğu sürü büyüklüğüne veya 
yönetilen ekime dayalı bir ortalama değer-
lendirilebilir.

(iii) Bir referans döneminin kararlaştırılması. 
Ayrıştırmaya yönelik yaygın bir yaklaşım, 
ödeme alma konusunda uygunluğun geç-
miş faaliyetlere dayandırılmasıdır. Geçmiş 
dönem tanımı keyfi görünebilir ve dağı-
tımsal sonuçları olabilir. Ortalama üç ila 
beş yıllık sürenin alınması, dağıtım etkisi-
nin azaltılmasına yardımcı olacaktır.

(iv) Geçiş sürecinin hazırlanması. Yeni bir 
‘kamu’ destek politikası yaklaşımına so-
runsuz bir geçiş sağlamak amacıyla, bir ge-
çiş döneminin (mesela, beş yıllık) çiftçiler 
tarafından reformun daha fazla kabul gör-
mesine katkı yaptığı görülmüştür. Geçiş 
döneminde, yatırım yapan çiftçileri tazmin 
etmek için gelir desteği düzeyini korumak 
önemlidir. Geçiş dönemi sırasında yapıla-
cak ödemeler, çiftçilerin sektörden çıkma-
larına veya yeniden yapılanmalarına ve 
modernleşmelerine de yardımcı olabilir.

(v) Uygunluk kriterlerinin belirlenmesi. Çev-
reye duyarlı arazi yönetimi, gıda güvenliği 
ve hayvan sağlığı uygulamalarının kulla-
nılması, genellikle çapraz uyum koşulu 
olarak adlandırılır ve üretimden bağımsız 
ödemelerden yararlanılmasında sıklıkla 
bir ön koşul olarak kullanılır. Bu çapraz 
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uyum gereklilikleri, örneğin yüksek değer-
li ihracat pazarlarına erişmek için gereken 
çeşitli standartlar dizisini iyileştirmekte 
ideal bir fırsattır.

(vi) Stratejik öneme sahip malların belirlen-
mesi. KTt’nun mukayeseli bir üstünlüğe 
sahip olduğu stratejik açıdan önemli mal-
lar için, üretime bağlı destek tahsis edile-
bilir. Mesela, Kıbrıs Cumhuriyeti koyun ve 
keçi üretimini hellim/halloumi üretimi için 
stratejik olarak önemli kabul etmiştir.

(vii) ‘Kamu’ hizmeti sunumunun etkinleştiril-
mesi. Politikalar ancak bunları uygulayan 
kurumlar kadar etkilidir. KT tarım idaresi 
ile ilgili 11 kuruluşun tek bir varlığa en-
tegre edilmesi, çiftçilerin tek pencere ile 
karşı karşıya olmalarını sağlayacak ve bu 
da bütçe ve idari yükün azaltılmasına yar-
dımcı olacaktır. Ayrıca, yaptıkları piyasa 
müdahaleleri malların serbest dolaşımını 
engellediğinden, süt ürünleri (SÜTEK), ta-
hıllar (TÜK) ve narenciye ürünleriyle ilgili 
(CYPFRUVEX) üç pazarlama kurumunun 
amacını yeniden düşünmek de gerekebilir.

(viii) Şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlan-
ması. Doğrudan ödemeleri izlemek ve 
yapmak ve yatırım hibelerini yönetmek 
için güçlü ve şeffaf bir yönetim tasarla-
mak büyük önem taşımaktadır. Çiftçilere 
‘kamu’ kaynağı sağlamakla yükümlü her-
hangi bir program, programa uygunluğu 
doğrulayan ve ödemeleri izleyen güçlü bir 
ödeme sistemine sahip olmalıdır. AB’de, 
ödeme hakları sistemini Entegre İdare ve 
Kontrol Sistemi (IACS) kapsamında yönet-
menin başarılı olduğu görülmüştür.

Paydaşların süreci sahiplenmesi, herhangi 
bir politika reformunun uzun vadede başarı-
lı olabilmesi için hayati öneme sahiptir. Re-
formların başarılı olabilmeleri için, politikayla 
ilgili genel anlayışı ve kilit paydaşların desteği 
gerekmektedir. Politika değişiklikleri, özellik-
le üretim ve yatırım kararlarının uzun süredir 
devam eden program teşvikleri çerçevesinde 
şekillendirildiği bir alt sektörde, gerçek mali-
yetler ile olası kazananlar ve kaybedenler yara-
tır. Türkiye’deki deneyim, üretimden bağımsız 

desteği içeren bir dizi reformun, reform uygu-
lama koşullarının ideal olmaması ve geniş bir 
paydaş desteğinden yoksun olunması nede-
niyle neden hayata geçirilemediğine dair uyarı 
niteliğinde bir örnek sunmaktadır. Bu nedenle, 
farklı reform bileşenlerini çiftçiler için rahatsız 
edici olmayacak şekilde aşamalı hale getirmek 
ve ayarlamak çok önemlidir.

Reform, aşamalı bir yaklaşım izleyebilir. Tek 
bir alt sektörle başlamak ve reform bileşen-
lerini yavaş yavaş hayata geçirmek, kapsamlı 
bir reform için sorunsuz bir geçiş ve öğrenme 
deneyimi sağlayacaktır. Tam teşekküllü bir re-
form, idare için bir külfetli olabilir ve kısa ve 
orta vadede çiftçilerin planlama perspektifini 
zorlayabilir. Süt ürünleri alt sektörü, tarım büt-
çesinden aslan payını (yüzde 53) alarak alter-
natif harcamalara çok az olanak bıraktığı için 
iyi bir başlangıç   noktası olacaktır. Önemi bir 
‘ihracat’ ürünü olan halloumi/hellim için kilit 
malzemeleri sağlayan süt ürünleri alt sektö-
rüne yönelik iyi düşünülmüş bir strateji, tarım 
sektörünün ve KT ekonomisinin hedefledikle-
rine uygun olmalıdır. AB OTP yapısıyla uyumlu 
olarak ve bütçesel açıdan aynı kalmak suretiy-
le, süt ürünleri alt sektörü için aşağıdaki politi-
ka seçenekleri düşünülebilir:

i) Süt için geçmiş fiyat desteğini, diğer doğ-
rudan gelir desteği biçimlerini ve ‘ihracat’ 
sübvansiyonlarını, üretim türü ve miktarın-
dan bağımsız gelir ödemelerine dönüştü-
rerek, çiftçilerin piyasa koşullarına daha iyi 
yanıt vermesini sağlar;

ii) Çiftçilerin katı çevre, gıda güvenliği ve hay-
van refahı standartlarını karşılaması duru-
munda, ek bir prim ile ödüllendirilebilirler;

iii) Çiftçiler, PDO’da halloumi/hellim için ortaya 
konulan şartlara uygun olarak, yüksek kali-
tede koyun ve keçi sütü üretimi yoluyla da 
ödüllendirilebilirler; ve

iv) Çiftliklerin ve süt ürünleri imalatçıları gibi 
hasat sonrası tesislerin modernizasyonunu 
amaçlayan yatırımları teşvik etmek için bir 
hibe destek sistemi getirilebilir.



İr�bat Kişisi: Goran Tinjic, Güney Avrupa Program Yöne�cisi, g�njic@worldbank.org


	MacroEco_Feb21_Cover_TR
	TCcMacromonitoring_2021_TR_Final3



