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Kıbrıs Türk ekonomisi (KTe) 2020’nin başla-
rında COVID-19 pandemisinin başlamasından 
bu yana toparlanmak için mücadele etmiştir. 
COVID-19 pandemisinin ilk başladığı 2020 yı-
lında GSYH’nın yüzde 16.2 oranında daraldığı 
Kıbrıs Türk ekonomisi tarihinin en ciddi reses-
yonunu ve aynı zamanda Avrupa ekonomileri 
arasındaki en büyük resesyonu yaşamıştır. Öte 
yandan, 2021 yılında, diğer ekonomilerin to-
parlanmaya başladığı bir dönemde, Kıbrıs Türk 
ekonomisi dayanıklılığını test eden istisnai bir 
siyasi belirsizlik dönemi ve çok sayıda dışsal 
şok yaşamıştır. Virüsün yeni varyantlarının or-
taya çıkması ile birlikte,  COVID-19 pandemi-
si 2021 yılı boyunca Kıbrıs Türk ekonomisini 
olumsuz etkilemeye devam etmiş,  Kıbrıs Türk 
idaresinin sağlık sistemine, hanehalklarına ve 
şirketlere sağladığı destek ile birlikte virüsün 
yayılmasını önlemeye yönelik  gösterdiği ça-
balara rağmen vaka sayısı 2021 sonu itibariyle 
yeniden zirveye ulaşmıştır. Ayrıca, 2021 yılın-
da yağışların yeniden rekor derecede düşük 
seviyelere inmesi, 2022 yılının başlarında ya-
şanan bir dizi deprem, zayıf enerji güvenliği ve 
yakın zamanda ada genelinde yaşanan bir dizi 
elektrik kesintisi adanın iklim değişikliğine ve 
doğal afetlere karşı içsel kırılganlıklarını ortaya 
çıkarmıştır.

2021 sonunda, Kıbrıs Türk ekonomisinde kul-
lanılan ‘resmi’ para birimi olan Türk Lirasında 
(TL) yaşanan büyük değer kaybının etkisiyle 
rekor derecede yüksek enflasyon kaydedil-
miştir. TL’nin değer kaybının ardından, emtia 
fiyatlarında küresel ölçekte yaşanan artış ile 
birlikte, Kıbrıs Türk ekonomisinde 2021 yılı or-
talama yıllık enflasyon oranı yüzde 21’e ulaş-
mıştır. TL’de halen devam eden ve 24 Şubat 
2022 tarihinde Ukrayna’da başlayan savaşın 
daha da ağırlaştırdığı değer kaybının etkile-
rinin hanehalkları ve şirketler için önemli bo-
yutlara ulaşması ve ekonomik toparlanmayı 
sekteye uğratması beklenmektedir. TL’deki 
değer kaybının KT enflasyonuna geçiş etkisi ol-
dukça güçlü olmuştur, hatta aynı şokun Türkiye 
ekonomisi üzerinde yarattığı etkiden de güçlü 
olmuştur. Kıbrıs Türk ekonomisinin yapısının, 

döviz kurundaki volatilitenin etkisini arttıra-
bileceği çeşitli kanallar mevcuttur. Kıbrıs Türk 
ekonomisi, küçük bir açık ekonomi olarak, ni-
hai tüketim malları ve ara mallar için ‘ithalata’ 
güçlü bir şekilde bağımlı olan dengesiz bir dış 
‘ticaret’ yapısına sahiptir. Öte yandan, ‘ihraca-
tın’ GSYH içerisindeki payı yüzde 3 ile oldukça 
küçüktür, dolayısıyla TL’nin değer kaybından 
elde edilebilecek faydaları sınırlamaktadır. Öte 
yandan, ‘ihracatın’ yüzde 50’sinin Türkiye’ye 
yapıldığı düşünüldüğünde, ticaret ortağı ola-
rak Türkiye’ye olan bağımlılık Kıbrıs Türk eko-
nomisinin genel anlamdaki kırılganlığına katkı-
da bulunmaktadır. ‘İthalat’ sepetinin bileşimi 
ve kullanılan faturalama para birimi de Kıbrıs 
Türk ekonomisinin döviz kuru şoklarına karşı 
kırılganlığını açıklayabilir; tüketimin, tarımsal 
girdilerinin ve yatırım mallarının ‘ithalat’ ile 
karşılanma oranı Türkiye ile karşılaştırıldığında 
daha yüksektir. 

TL’deki değer kaybı ve bununla ilişkili olarak 
ortaya çıkan yüksek enflasyon sadece Kıbrıs 
Türk hanehalklarının satın alma gücünü değil 
aynı zamanda Kıbrıs Türk şirketlerinin Türki-
ye’deki rakiplerine karşı rekabet güçlerini de 
etkilemektedir. TL şokunun tetiklemesi ile bir-
likte yurtiçi enflasyonda yaşanan artış hanehal-
kı refahı üzerinde olumsuz bir etki yaratmakta-
dır ve Kıbrıs Türk toplumunda yoksulluğun ve 
eşitsizliğin daha da artması beklenmektedir. TL 
şoku Kıbrıslı Türk şirketler üzerinde çift yönlü 
bir etkiye sahip olmuştur. Maliyet/arz pers-
pektifinden baktığımızda, ortak bir şok tarafın-
dan tetiklenmiş olmasına rağmen, Kıbrıslı Türk 
şirketlerin Türkiye’deki şirketlere göre daha 
yüksek enflasyonla karşı karşıya olmaları Kıbrıs 
Türk şirketlerini dezavantajlı bir konuma sok-
maktadır. Talep perspektifinden baktığımızda 
ise, Türkiye piyasası KT ürünleri için açık ara ile 
en büyük pazar olduğundan dolayı, KT şirket-
ler TL’deki değer kaybından fayda elde edeme-
mektedir. Bunun yerine, Türkiye’deki şirketler 
kendi ürünlerinin artan rekabet gücünden ya-
rarlanabilmekte ve diğer pazarlara ihracatları-
nı arttırabilmektedir.  

Sonuç olarak,  2021 yılında GSYH artışının zor-

YÖNETİCİ ÖZETİ
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lukla yüzde 4’e ulaştığı tahmin edilmektedir. 
Bazıları bir yıldan kısa bir süre içerisinde kriz 
öncesi gelir seviyelerine yeniden ulaşabilen di-
ğer ekonomilerin aksine, Kıbrıs Türk ekonomi-
sinde yaşanan resesyonun şiddetli olmasının 
yanı sıra, takip eden süreçteki toparlanma da 
sönük kalmıştır. Mevcut hızla devam ederse, 
Kıbrıs Türk ekonomisinin kriz öncesi gelir sevi-
yelerine yeniden ulaşması birkaç yıl alacaktır. 
‘Turizm’ gibi kilit sektörler ekonominin yeni-
den açılmasından ve hareketliliğin yeniden 
başlamasından faydalanmıştır, ancak halen 
kriz öncesi performanslarının oldukça altında-
dırlar. ‘Yüksek öğretim’ sektörü de, 2020 yılı ile 
karşılaştırıldığında özellikle yabancı öğrenciler 
olmak üzere kayıt sayılarındaki artıştan ya-
rarlanmıştır. Öte yandan, tarım sektörü 2021 
yılındaki rekor seviyede düşük yağışlardan et-
kilenmiştir ve narenciye gibi kilit ürünlerin ‘ih-
racat’ hacminde Eylül 2021 itibariyle 2020 ra-
kamlarına göre yüzde 12 düşüş kaydedilmiştir.

Devam etmekte olan krizin sosyoekonomik 
etkisi, mali baskıların arttığı bir dönemde ha-
nehalkları ve şirketler için sağlanan desteğin 
arttırılmasını gerektirebilir. 2021 yılında TL’de 
yaşanan değer kaybının sonucunda, 2021 yılı 
ortalama yıllık enflasyon oranı rekor bir seviye 
olan yüzde 21’e ulaşmıştır. 2022 yılının başları 
itibariyle, özellikle gıda ve ulaşımda olmak üze-
re fiyatlar yükselmeye devam etmiştir. Bunda, 
Ukrayna’daki savaşın da etkisi olmuştur. Gıda 
enflasyonundaki artış, gelirlerinin de artma-
ması durumunda bazı hanehalklarını yok-
sulluğa itebileceğinden dolayı yaratabileceği 
olası büyük refah ve dağıtım etkileri sebebiy-
le özellikle endişe vericidir. “Muhtaç Yoksul-
lar”,  engellilere, eğitim ve sağlık hizmetlerine 
yönelik programlar gibi transfer programları, 
yükselen fiyatların olumsuz etkilerini denge-
lemek için düşük gelirli aileleri desteklemeli/
desteklemeye devam etmelidir. Hedeflemeyi 
iyileştirmek ve transferleri tek bir program al-
tında birleştirmek, sınırlı kaynaklar göz önüne 
alındığında, sistemin etkililiğinin arttırılmasına 
yardımcı olabilecektir. Artan belirsizlikle bir-
likte TL’deki değer kaybının etkileri ve enerji 
krizi ile uğraşan şirketler de desteklerin arttı-
rılmasına ihtiyaç duyabilirler. Fakat desteklerin 
arttırılmasına duyulan bu ihtiyaç, ‘kamu’ fi-
nansmanının COVID-19 salgını ve enflasyonun 
sonuçlarıyla ilgili olarak zaten önemli bir stres 
altında olduğu bir zamanda ortaya çıkmakta-

dır. ‘Kamu’ harcamalarının (yani personel gi-
derleri/ücretleri ve emekli maaşları) en büyük 
payının enflasyona endeksli olduğu göz önüne 
alındığında, bunun ‘kamu’ maliyesini baskı al-
tına alması ve bu zorlu dönemde ekonomiyi 
desteklemek için gereken mali hareket alanını 
sıkıştırması beklenmektedir.

Resmi işsizlik oranında kaydedilen düşüşe 
rağmen, hem işgücüne katılım oranı hem de 
istihdam oranı, krizin özellikle kadınlar ve 
gençler üzerinde önemli bir etkisi olduğu-
nu vurgulamaktadır. İşsizlik oranı 2020 yılına 
göre düşerken, hem işgücüne katılım hem de 
istihdam oranı önemli ölçüde düşmüş, inak-
tif durumdaki insan sayısı ise önemli ölçüde 
artmıştır. Sektörlere bakıldığında, hizmetler 
sektöründeki işçi sayısında ciddi bir düşüş 
kaydedilmiştir; bunu sektörlerin sönük topar-
lanma performansının bir yansıması olarak 
sanayi sektörü izlemiştir. Tarım sektöründeki 
işçi sayısında görülen artış bu düşüşlerin çok 
küçük bir bölümünü telafi edebilmiştir. Kadın-
lar ve gençler krizin en sıkıntılı yükünü taşıma-
ya devam etmektedir. 2020 yılında iş kayıpla-
rının yüzde 76’sını kadınlar oluşturmuştur ve 
kadınlara ait işsizlik oranı hem Avrupa Birliği 
(AB) ortalamasının hem de Kıbrıs Cumhuriye-
ti’nin (KC) oldukça üzerindedir. Hizmetler gibi 
kadın temsilinin yüksek olduğu kilit sektörlerin 
geride kalması ile birlikte, yakın gelecekte du-
rum daha da kötüleşebilir. Öte yandan, durum 
gençler için halen zorlu görünmektedir;  genç 
işsizlik oranı toplam işsizlik oranından yaklaşık 
üç kat daha yüksektir ve AB ve KC oranlarının 
oldukça üzerindedir.

TL’deki değer kaybı Kıbrıs Türk ekonomisini 
etkilemeden önce şirketler zaten ayakta ka-
labilmek için işgücünü azaltarak ve ödeme-
lerini geciktirerek bir toparlanma mücadelesi 
vermekteydiler. Krizi atlatabilen şirketler şu 
anda toparlanma sürecindedirler ancak bunun 
önemli bir istihdam bedeli olmuştur. Dünya 
Bankası’nın Nisan 2021 tarihli en son İşletme 
Anketi (ES) sonuçlarına göre, Kıbrıs Türk eko-
nomisindeki ortalama bir şirketin istihdam dü-
zeylerindeki değişim önemli boyutlara ulaşmış 
ve pandemi öncesine göre yüzde 20’den fazla 
düşüş kaydedilmiştir. Bu küçülmede en fazla 
pay sahibi orta ölçekli işletmeler olmuş, bunla-
rı küçük ve büyük ölçekli şirketler takip etmiş-
tir. Şirketler arasındaki finansal sıkıntı artmaya 
devam etmiş, likiditede yaygın olarak yaşanan 
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azalmanın sonuçlarından birisi, borç ödeme-
lerinin bir bölümünü ertelemek zorunda kalan 
şirketlerin payındaki artış olmuştur. Şirketler 
‘kamu’ desteğine erişebildiklerini bildirirken, 
kadınların liderliğindeki şirketler bu konuda 
geride kalmıştır. TL’deki değer kaybı ve devam 
eden belirsizlikler özel sektörün toparlanma-
sını daha da geciktirebilir, işletme ve tüketici 
güvenini baskılayabilir.

COVID-19 vakalarının tekrar alevlenmesi, 
Ukrayna’daki savaşın doğrudan ve dolaylı so-
nuçları, artan enflasyon, belirsizlikler ve risk-
ler nedeniyle kısa vadeli görünüm daha önce 
tahmin edilenden daha zayıftır. TL’nin gele-
cekteki zayıflığı ve bunun enflasyon üzerindeki 
etkisine ilişkin son derece yüksek düzeydeki 
belirsizlikler, 2022 yılı GSYH artış tahmini üzeri-
ne büyük bir gölge düşürmektedir. Ukrayna’da 
devam eden savaşın da KT ekonomisi üzerinde 
-çoğunlukla ‘ticaret’ kanalı ve artan fiyatlar ve 
belirsizlik yoluyla- doğrudan ve dolaylı ekono-
mik etkileri olması beklenmektedir. Hasılanın 
pandemi öncesi trendin altında kalması bek-
lenmekte, kişi başına gelirin yakın gelecekte 
Kıbrıs Cumhuriyeti (KC) ve Avrupa Birliği (AB) 
ekonomileriyle yakınsaması beklenmemekte-
dir. Tahmindeki bu kötüleşme aynı zamanda 
Türkiye’deki mevcut ekonomik durum ve artan 
mali baskılar sonucunda yardımların azalması 
ve mali hareket alanının sınırlanması sebebiy-
le mali desteğin geri çekilmesi beklentisine ve 
dış talepteki zayıflamaya da bağlıdır. Son pro-
jeksiyonlara göre,1 Türkiye’de 2022 yılında bü-
yümenin önemli şekilde hız kaybederek 2021 
yılındaki yüzde 11 seviyesinden yüzde 2 sevi-
yesine inmesi beklenmektedir. Bu arada, KC de 
dahil olmak üzere Avro bölgesi ekonomileri ile 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi ekonomile-
rinde, Ukrayna’daki savaşın bir sonucu olarak 
daha yavaş hızda olsa da büyüme devam ede-
bilir. Görünüme ilişkin temel riskler arasında 
hem iç hem de dış faktörler yer almaktadır. 
Bir yandan, pandeminin yeniden canlanması, 
finansal stres, özellikle gıda ve enerji için artan 
enflasyon ve mali baskılar, yurt içinde önem-
li aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. Kilit 
ekonomik sektörlerde artan finansal yüküm-

1  Dünya Bankası. 2022. Türkiye Ekonomi Monitörü. Dalgalara Karşı Yelken Açmak. Washington, D.C. Dünya Bankası.

lülükler nedeniyle finansal risklerin artması 
beklenmektedir. İklim riskleri ve doğal afet 
risklerine maruziyetin yanı sıra enerji güvenli-
ği de görünüm için önemli aşağı yönlü riskler 
oluşturmaktadır. Öte yandan, Ukrayna’daki 
savaşın daha da şiddetlenmesi ve dış koşul-
ların kötüleşmesi, mal ve hizmet ‘ihracatının’ 
baskılanması yoluyla toparlanmayı tehlikeye 
atma riskini doğurmaktadır. Türkiye ekono-
misi üzerindeki artan stres, KT ekonomisinde 
daha da ağır hissedilebilir. Yüksek enflasyon 
ortamında, ücret faturası, emekli maaşları 
ve transferler mali baskıları arttırmaktadır ve 
Türkiye ekonomisinin mevcut kırılganlığı nede-
niyle Türkiye’den gelen destekte beklenen dü-
şüşün gerçekleşmesi durumunda daha yüksek 
iç finansman gerekecektir. Azalmakta olsa da 
‘kamu’ borcunun büyük bölümünün döviz cin-
sinden olduğu düşünüldüğünde, TL’de devam 
eden değer kaybı nedeniyle ‘kamu’ maliyesi 
daha da zayıflayabilir.

Toparlanmanın baskılanmaya devam etme-
sinin yanı sıra, dengesiz bir dağılım sergile-
mesi ve gelir dağılımdaki uçurumun hem KT 
ekonomisinde hem de ada genelinde daha 
da derinleşmesi beklenmektedir. Büyümede 
beklenen baskılanma aynı zamanda KT ve KC 
kişi başına düşen gelirleri arasındaki farkı daha 
da genişletebilir. Bununla birlikte, KT ekono-
misinin zayıf performansı, sadece ekonomik 
yapının değil, aynı zamanda makro-mali poli-
tikaların dayanıklılığı artırma ve şoklara cevap 
verme konusundaki sınırlı kapasitesinin de bir 
yansımasıdır. Daha önce tartışıldığı gibi, CO-
VID-19 pandemisi ve TL’deki değer kaybının KT 
ekonomisi üzerinde büyük etkisi olmuştur. KT 
ekonomisinin yapısında, 2020 krizinden en çok 
etkilenen sektör olan ve COVID-19 pandemisi 
öncesi KT ekonomisi GSYH’sının yüzde 22›sini 
oluşturan ‘turizm’ büyük bir ağırlığa sahiptir. 
Aynı zamanda, Türkiye’nin ‘ihracatta’ yüzde 50 
ve dışarıdan gelen ‘turist’ sayısında neredeyse 
yüzde 80’lik bir paya sahip olduğu düşünül-
düğünde, hem ticaret ortakları hem de ürün 
bakımından çeşitliliğin düşük düzeyde olması 
sebebiyle, Kıbrıs Türk ekonomisi dış şoklara 
karşı oldukça kırılgan durumdadır. TL’nin para 
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birimi olarak kullanılmasını gerektiren mev-
cut makroekonomik çerçeve, nominal bir çıpa 
sağlamak yerine makroekonomik oynaklığı ve 
enflasyonu KT ekonomisine aktarmaktadır. 
Bağımsız bir para politikasının olmadığı bir 
ekonomide, şokların etkisini hafifletmek için 
kullanılabilecek tek kaldıraç maliye politikası-
dır. Bununla birlikte, maliye politikası giderek 
daha konjonktür yanlısı hale gelmektedir ve 
etkililiğine zarar verecek şekilde ani yüksel-
meler ve düşüşlerle konjonktürü daha da bü-
yütmektedir. Harcamalar, özellikle ‘kamu’ per-
sonel giderleri olmak üzere ağırlıklı bir şekilde 
katı harcama kalemlerinden oluşmaktadır ve 
bu durum da yapısal açıklar yaratmakta ve 
yeni bir krizin ortaya çıkmasına karşı koymak 
veya çeşitlendirmeyi teşvik etmek için gerek-
li mali hareket alanını daha da azaltmaktadır. 
Örneğin, GSYH’nın yüzde 1.1’ini oluşturan ve 
AB ortalaması olan yüzde 0.36’nın çok üstünde 
olan cömert ve verimsiz tarım sübvansiyonları 
bütçe üzerinde artan bir baskı oluşturmakta ve 
değerli kaynakları altyapı gibi öncelikli harca-
malardan uzaklaştırmaktadır.

Dayanıklı bir ekonomi için uyumlu bir makro-
mali çerçevenin uygulanması, önümüzdeki 
dönem için önemli bir önceliktir. Önümüzdeki 
dönem için, idarenin kilit bir önceliği, daha 
dayanıklı bir ekonominin yaratılmasını 
sağlamak için maliye politikası amaçlarının ve 
duruşunun yanı sıra ‘kamu’ harcamalarının 
bileşimini değiştirmek olmalıdır. Kısa vadede, 
bu aşağıdakileri içerir: (i) vergi politikası ve 
vergi harcamaları, ‘kamu’ harcamaları, mali 
etki ve teşvik sistemi dahil olmak üzere tam 
kapsamlı bir ‘kamu’ maliyesi incelemesinin 
gerçekleştirilmesi; (ii) mali sürdürülebilirliğin 
ve makroekonomik yönetimin izlenmesine 
ve garanti altına alınmasına yardımcı olmak 
için konjonktürel olarak uyarlanan bir mali 
kuralın ve mali konseyin tasarlanması ve 
uygulamaya konulması; (iii) gelir vergisi 
reformunun yanı sıra, yerel yönetimlerin gelir 
tabanının genişletilmesi dahil olmak üzere 
yurtiçi mobilizasyonun arttırılması; (iv) ‘kamu’ 
borçları için bir borç servisi planı geliştirerek 
ve döviz kuru risklerini azaltarak ‘kamu’ borç 
yönetiminin iyileştirilmesi; ve (v) gecikmiş 
yükümlülüklerin ve şarta bağlı yükümlülüklerin 

2  Halloumi veya hellim, keçi ve koyun sütü ile birlikte kısmen de inek sütünün karşımı ile yapılan, yarı sert, olgunlaştırılmamış bir peynir türüdür.

bir değerlendirmesinin yapılması ve 
bunların gelecekte birikmesini önlemek için 
bir raporlama ve izleme mekanizmasının 
geliştirilmesi. Orta vadede, daha büyüme 
dostu ve sürdürülebilir bir maliye politikası için 
özel sektör gelişimini desteklemeye yönelik 
daha kapsamlı bir strateji ile birlikte hem gelir 
hem de gider çerçevelerinde daha geniş bir 
reforma ihtiyaç duyulacaktır.

Kırılganlık kaynaklarının ortadan kaldırılması 
aynı zamanda KT ekonomisini ve özel sektö-
rünü daha rekabetçi hale getirecektir. Maliye 
ve para politikalarının etkileri ekonominin tüm 
seviyelerine ulaşarak işletmeleri ve tüketicileri 
etkiler. Aynı zamanda, KT şirketlerinin faaliyet 
gösterdiği iş ortamı, sadece üretkenliği artır-
mak, iyi işler yaratmak ve yatırım çekmek için 
değil, aynı zamanda ekonomik çeşitliliği sağ-
lamak ve dar bir üretim tabanı nedeniyle dış 
şoklara karşı mevcut olan kırılganlıkları azalt-
mak için de kilit bir rol oynayabilir. Çok ihtiyaç 
duyulan ancak uzun süredir ihmal edilen yapı-
sal reformların ele alınması, Kıbrıs Türk ekono-
misinin, özellikle AB olmak üzere küresel eko-
nominin sunduğu fırsatları yakalaması için çok 
büyük önem taşımaktadır. Yapısal reformlar, 
özel sektörün potansiyelinin tamamını ortaya 
çıkarmada kilit rol oynar. Bu tür reformlar eko-
nominin yapısal dönüşümüne yardımcı olurlar 
ve beşeri ve finansal sermayenin KT ekonomi-
sinin karşılaştırmalı avantajlara sahip olduğu 
sektörlere ve daha üretken ve yenilikçi sektör-
lerdeki firmalara akmasını sağlarlar.

Halloumi/hellimin2 2021 yılında Menşe 
İsmi Korumalı Ürün (PDO) olarak tescil edil-
miş olması benzersiz bir fırsat sunmaktadır. 
PDO’nun başarılı bir şekilde uygulanması, 
Kıbrıs Türk ekonomisindeki tarım şirketlerinin 
AB pazarına erişimin artmasından yararlan-
masına yardımcı olacak ve ekonominin geri 
kalan bölümü için olumlu bir yayılma etkisi 
sağlayacaktır. Ancak belki daha da önemlisi, 
PDO, Kıbrıs Türk idaresinin daha sonra başka 
sektörlerde de tekrarlanabilecek verimli ve 
etkili politikalarla birlikte kapsamlı bir sektö-
rel strateji oluşturması için benzersiz bir fırsat 
sunmaktadır. KT idaresi ve daha geniş anlamda 
‘kamu’ sektörü, şu anda bu sektörde faaliyet 
gösteren şirketlerin işlerini yapmasını engelle-
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mekten ziyade kolaylaştıran uygun bir ortam 
sağlama rolünü sergileme fırsatına sahiptir ve 
diğer sektörlerin takip etmesi için bir yol hari-
tası sağlayabilir. Kırılganlıkları azaltmaya yöne-
lik uzun vadeli çeşitlendirme ve gelir ve yaşam 
standartlarında yakınsama sürecini yeniden 
başlatmaya yönelik uzun vadeli sürdürülebi-
lir büyüme, ancak odağı kısa vadeli reaktif bir 
yaklaşımdan uzun vadeli proaktif bir stratejiye 
kaydırarak mümkün olacaktır.

İkinci Bölümde sunulan Özel Konu, halloumi/
hellim örneğini derinlemesine bir şekilde in-
celeyerek, Kıbrıs Rum (KR) ekonomisiyle daha 
derin ekonomik entegrasyon yoluyla daha re-
kabetçi ve çeşitlendirilmiş bir ekonomi oluş-
turma fırsatlarını ve zorluklarını araştırmakta-
dır. Potansiyel ekonomik ve sosyal faydalarına 
rağmen, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum ekonomileri 
nispeten düşük ekonomik entegrasyona sahip-
tir ve 2004 Yeşil Hat (YH) Tüzüğü, yerel olarak 
üretilen malların hangi koşullarda Yeşil Hattı ge-
çebileceğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu-
nunla birlikte, (gelecekte yapılacak bir analizin 
kapsamıolacak olan) düzenleyici ve düzenleyici 
olmayan kısıtlamalar nedeniyle, mevcut Yeşil 
Hat ticareti, hem ticaret hacmi hem de bileşimi 
bakımından, muhtemelen Kıbrıs Rum ve Kıbrıs 
Türk ekonomileri arasındaki üretim olanakları-
nın ve ticaret olasılıklarının önemsiz bir payını 
oluşturmaktadır, dolayısıyla bu analizin kapsa-
mı bu şekilde belirlenmiştir. Doğu Akdeniz’de 
aynı ada üzerinde yer almalarına, dolayısıyla 
benzer iklim koşullarına sahip olmalarına ve 
AB ve Orta Doğu gibi ticaret ortaklarına benzer 
uzaklıklarda bulunmalarına rağmen, iki ekono-
mi önemli ölçüde farklı ticaret ortaklarına ve 
ürün yapılarına sahiptirler. Kıbrıs Türk ekono-
misi, özellikle Türkiye olmak üzere yükselen 
ekonomilerle daha yakın bir şekilde bütünle-
şirken, Kıbrıs Cumhuriyeti özellikle AB’de yer 
alanlar olmak üzere yüksek gelirli ekonomilerle 
daha yakın bir şekilde bütünleşmektedir. Daha 
sonra tartışılacağı gibi, tercihli/bölgesel ticaret 
anlaşmaları ve diğer uyuşmazlıklar, özellikle 
2004 yılından bu yana olmak üzere iki ekonomi 
için farklı ‘ticaret’ kalıplarının geliştirilmesinde 
kilit bir rol oynamıştır. Ürün alanında, Kıbrıs 
Türk ekonomisi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden daha 
az komplike ve sofistike ürünler üretmektedir. 
İkili ticaret verilerine dayalı olarak, ekonomik 
entegrasyon fırsatları sağlayabilecek ürünleri 
belirlemek mümkündür: (i) diğer ekonominin 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ürünler-
le ilişkili üretim yeteneklerini edinerek, her iki 
tarafın da birbirinden bir şeyler öğrenebileceği 
en karmaşık ve ilişkili ürünler - bilgi yayım ka-
nalı; (ii) şu anda üçüncü ekonomilerden ithal 
edilen ancak ada içinden daha verimli bir şekil-
de tedarik edilebilecek ürünler - ada içi ticaret 
entegrasyonu ve sofistikasyon kanalı; ve (iii) 
her iki ekonominin de daha komplike ürünlere  
geçmesine olanak tanıyacak tamamlayıcı üre-
tim yetenekleri – sinerji kanalı.

Daha güçlü ekonomik entegrasyon hem Kıb-
rıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk şirketler için 
faydalı olabilir. İlk olarak, şu anda Kıbrıs Rum 
şirketleri tarafından üretilerek ihraç edilen, 
Kıbrıs Türk şirketlerinin de hakkında bir şeyler 
öğrenebileceği 200›den fazla ürün mevcuttur. 
KR şirketleri için benzer öğrenme fırsatlarının 
sayısı çok daha az olsa da (sadece 14 ürün), KR 
şirketleri, KT şirketlerine şu anda diğer ekono-
milerden temin edilen ürünleri tedarik ederek 
önemli faydalar elde edebilirler. Yeşil Hattın iki 
tarafı arasındaki ticaretin önündeki düzenleyi-
ci ve düzenleyici olmayan kısıtları ortadan kal-
dırmak, ada içi ticaretin önünü açacak ve bir 
yandan hem KT hem de KR şirketlerinin üreti-
mi için maliyet etkin bir çözüm sunarken, aynı 
zamanda sosyoekonomik entegrasyonu ve bil-
gi yayılımını/aktarımını destekleyecektir. Son 
olarak, değer zincirinde güçlerini birleştirerek, 
ada bir bütün olarak daha gelişmiş ürünlere 
geçebilir ve bu da tüm Kıbrıslılar için daha fazla 
ve daha iyi işler yaratılmasına yardımcı olabilir. 
Potansiyel ücret ve istihdam etkilerini tam ola-
rak değerlendirmek için daha fazla çalışma ya-
pılması gerekmekle birlikte, bu çalışma, daha 
fazla istikrar ve sosyal uyum, daha az dışa ba-
ğımlılık ve yeni ticaret ortakları ve büyüme fır-
satları bakımlarından, hem KT ekonomisi hem 
de her iki ekonomi için önemli potansiyel eko-
nomik kompleksite kazanımları elde etmenin 
mümkün olduğunu göstermektedir.

Örneğin, adanın en önemli tarımsal ürünü 
olan halloumi/hellim, etkisiz makroekonomik 
politikalardan kaynaklanan temel kırılganlık-
ların ve rekabet önündeki kısıtların ortadan 
kaldırılmasına tabi olarak, yeni fırsatların 
önünü açabilir. Halloumi/hellim, teknolojik 
işbirliği ve ekonomik entegrasyon, ortak bü-
yüme olanakları ve karşılıklı öğrenme için fır-
satlar sunmaktadır. Örneğin, şu anda KT eko-
nomisi süt ürünlerinin işlenmesinde kullanılan 
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makineleri ağırlıklı olarak Kıbrıs dışından ‘ithal’ 
etmektedir; bununla birlikte, Kıbrıs Cumhu-
riyeti’nin bu ürün için açık bir karşılaştırmalı 
üstünlüğü bulunmaktadır. Dolayısıyla, Yeşil 
Hattın iki tarafı arasında süt ürünü makineleri 
ticaretinin artması her iki taraf için de kazanç-
lı olabilir. Ayrıca, Kıbrıs Türk ekonomisindeki 
üreticiler için halloumi/hellim ‘ticareti’, hem 
hacim (Kıbrıs Rum ekonomisinin halloumi/hel-
lim ihracatından yedi kat daha düşüktür) hem 
de değer bakımından (ticaret ortaklarının gelir 
düzeyi düşünüldüğünde) potansiyelin oldukça 
altındadır. Bunun nedenleri arasında, Kıbrıs 
Türk ekonomisinin düşük rekabet gücü ve etki-
siz ‘ticaret’ ve para politikalarıyla ilişkili temel 
kırılganlıklar yer almaktadır. KT ekonomisinin 
bu politika engellerini ortadan kaldırma po-
tansiyelini değerlendirmek güç olsa da, karşı 
olgusal bir analiz, Kıbrıs Rum şirketlerinin Kıb-
rıs Türk şirketleriyle aynı sürtünme etkileri ile 
karşı karşıya kalmaları halinde, mevcut ihracat-
larının yüzde 75’e kadar azalabileceğini göster-
mektedir. Bu tespit, Kıbrıs Türk ekonomisinin 
AB ile entegrasyonun derinleştirilmesinden 
tam olarak yararlanabilecek şekilde politika-
larını geliştirmesinin önemini göstermektedir.  

İdare, makro-mali kırılganlıkları ortadan kal-
dırmanın ötesinde, idari yüklerin azaltılma-
sı ve Yeşil Hat ticaretinin kolaylaştırılması 
üzerinde odaklanmalı, aynı zamanda KR ve 
KT özel sektörleri arasında herkesin faydala-
nabileceği çözümler üzerinde diyalog oluştur-

malıdır. Günümüzde artık başta küçük ölçekli 
çiftçiler olmak üzere üreticileri koruma amacı-
na hizmet etmeyen mevcut mali teşvik çerçe-
vesinin elden geçirilmesi yoluyla bir paradigma 
değişimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bugün, mali 
teşvikler sadece daha etkin kullanım alanları-
na yönlendirilebilecek değerli mali kaynakları 
başka alanlara yönlendirmekle kalmayıp, aynı 
zamanda ekonomide bozulmalara yol açarak, 
gelişmek için desteğe ihtiyaç duymayan sektör-
lerde rantlar yaratmakta veya ekonomik olarak 
kendi ayakları üzerinde durabilecek durumda 
olmayan sektörleri ve ürünleri korumaktadır. 
Rekabetçi bir özel sektörün oluşturulabilmesi 
için, KT idaresinin yetki alanında olan ve daha 
geniş politik ekonomi bağlamından bağımsız 
olarak uluslararası en iyi uygulamalar ve AB 
müktesebatı ile uyumlaştırılması gereken iş dü-
zenlemeleri ve prosedürlerinde reform yapıl-
ması gerekecektir. ‹İthalat› ve Yeşil Hat ticareti 
ile ilgili düzenlemeye özel ilgi gösterilmelidir. 
Düzenleyici belirsizliklere ve diğer hantal pro-
sedürlere ek olarak, KT idaresi tarafından KT 
ekonomisine giren ürünler için uygulanan ön 
izin ve lisans gereklilikleri, fiyatların artmasına 
katkıda bulunarak, tüketicileri cezalandırmakta 
ve yerel rekabet gücünü aşındırmaktadır. Yeşil 
hattın iki tarafı arasındaki ticareti engelleyen,  
uzun süredir devam eden kısıtlamalara yönelik 
tüm Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet edecek 
çözümleri desteklemek için, Kıbrıs Rum ve Kıb-
rıs Türk özel sektörleri arasında bir diyalog çer-
çevesi oluşturulabilir.
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1.1	 Çok	sayıda	şokun	yaşandığı	
bir	ortamda	yavaş	bir	toparlanma 
Kıbrıs Türk (KT) ekonomisi, 2021 yılında ve 
2022 yılının başlarında dayanıklılığını test 
eden çok sayıda şok ile karşı karşıya kalmıştır. 
Virüsün yeni varyantlarının ortaya çıkması ve 
2021 sonu itibariyle vaka sayılarının yeni rekor 
seviyelere ulaşması ile birlikte, COVID-19 pan-
demisi KT ekonomisini olumsuz etkilemeye de-
vam etmiştir. Kıbrıs Türk idaresi, buna karşılık, 
özellikle aşı kampanyası yoluyla, virüsün yayıl-
masını önlemek ve sağlık sistemine, hanehalk-
larına ve şirketlere destek sağlamak amacıyla 
ilave önlemler uygulamaya koymuştur. Uygula-
nan doz sayısı 800.000’i aşarak küresel olarak 
en yüksek kişi başına düşen doz seviyelerinden 
birine ulaşmıştır (Şekil 1.1).3 Kıbrıs Türk ekono-
misinde ve aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’n-
de (KC) ölüm oranları 100 vaka başına yaklaşık 
0.2 ile dünyadaki en düşük oranlar arasında yer 
almaktadır.4 2021 yılı sonlarında Türk Lirasının 
değer kaybetmesi ve bunun sonucunda küre-

3  https://covidvax.live/ 6 Mart 2022 tarihinde başvurulmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti verileri 1,7 milyondan fazla doz uygulandığını göstermektedir.

4  https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality 6 Mart 2022 tarihinde başvurulmuştur.

sel olarak da fiyatların yükseldiği bir ortamda 
Aralık 2021 itibariyle yıllık enflasyonun yüzde 
46.09 gibi rekor bir düzeye ulaşması Kıbrıs Türk 
ekonomisi için yeni bir ciddi şok daha yaratmış-
tır (şekil 1.2). Her ne kadar boyutlarını şimdilik 
kestirmek mümkün olmasa da, hanehalkı ve 
şirketlerin yanı sıra ‘kamu’ maliyesi üzerindeki 
olumsuz etkilerinin önemli seviyelere ulaşma-
sı beklenmektedir. Ayrıca, hem 2021 hem de 
2022 yılı, adanın doğal şoklara karşı kırılganlı-
ğının ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. 2021 
yılında, ortalama yıllık yağış yeniden rekor de-
recede düşük seviyelere inmiş ve endişe verici 
derecedeki düşüş eğilimini sürdürmüştür (Şe-
kil 1.3). Ayrıca, geçtiğimiz yüzyılda yaşanan şid-
detli depremlerin ardından, 2022 yılının başla-
rında, bir aydan kısa bir süre içerisinde, adada 
büyüklüğü 4.5’in üzerinde olan üç deprem 
gerçekleşmiştir (Şekil 1.4). Son olarak, adada 
yaşanan bir dizi elektrik kesintisi günlük faali-
yetleri ve işletme faaliyetlerini etkilemiş, enerji 
güvenliğinin sınırlı olduğunu göstermiştir. 

Şekil	1.1:	 COVID-19: Yeni vaka sayıları ve 
aşılama

Şekil	1.2:  Döviz kurları ve yıllık ortalama 
enflasyon
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Kaynak: Dünya Bankası personelinin tahminleri;
KT ‘Sağlık Bakanlığı’; Johns Hopkins Üniversitesi,
Center for Systems 

Bölüm	1:	Son	Ekonomik	Gelişmeler	ve	Kısa	Vadeli	
Görünüm

Kaynak: KT ‘İstatistik Kurumu’, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankası
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Bu şoklar, Kıbrıs Türk ekonomisinin 2020 yılın-
daki şiddetli resesyondan hızlı bir şekilde kur-
tulma çabalarını rayından çıkarmıştır. 2020 
yılında GSYH’da yaşanan yüzde 16.2’lik bir 
daralma ile, Kıbrıs Türk ekonomisi tarihinin en 
şiddetli, Avrupa ekonomileri arasında ise ikin-
ci sırada yüzde 15.3’lük bir daralma kaydeden 
Karadağ’ın takip ettiği  en şiddetli resesyonu 
yaşamıştır. Şiddetli resesyonun yanı sıra, bazı-
ları kriz öncesi gelir düzeyine geri dönmeyi ba-
şaran diğer ekonomilerin aksine, sonrasındaki 
toparlanma da sönük bir seyir izlemiştir. Sonuç 
olarak 2021 yılında GSYH’nın yüzde 4 büyüdü-
ğü tahmin edilmektedir (Şekil 1.5).5

Büyümenin önemli bir itici gücü ve önemli bir 
döviz kaynağı olan ‘turizm’, 2020 sonrasında 
kısmen toparlanmıştır, ancak kriz öncesi per-
formansının oldukça altındadır. Ağustos 2019 
itibariyle yaklaşık 500.000’e ulaşan Kıbrıslı 
Türkler hariç Yeşil Hat (YH) geçişlerinin sayısı 
Mayıs 2020 itibariyle 108 ile rekor derecede 
düşük bir seviyeye gerilemiştir. Daha sonra, kı-
sıtlamaların kaldırılmaya başlamasıyla birlikte, 
Ekim ayında geçişler her ne kadar kriz öncesi 
seviyenin oldukça altında olsa da 270,000’in 
üzerine çıkmıştır (Şekil 1.6). Benzer şekilde, 
COVID-19 pandemisinden ciddi şekilde etki-
lenen bir başka sektör olan ‘yüksek öğretim’ 
sektörü de bir nebze toparlanmış ve 2021/22 
akademik yılı için kaydı yapılan öğrenci sayısı 

5 Harita Kıbrıs adasını, noktalar ise 1900 yılında bu yana gerçekleşen, büyüklüğü 4,5’in üzerinde olan depremleri göstermektedir.

artmıştır. 2021/22 akademik yılı için kayıtlı top-
lam öğrenci sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 
5, yabancı öğrenci sayısı ise yüzde 17 artmış-
tır. Yüz yüze faaliyetlerin yeniden başlaması ile 
birlikte bunun ekonomik faaliyete olumlu katkı 
sağlaması beklenmektedir. Öte yandan, tarım, 
olumsuz iklim koşulları nedeniyle 2021 yılında 
düşük bir performans göstermiştir. Eylül 2021 
itibariyle, narenciye gibi kilit ürünlerin ‘ihracat’ 
hacmi, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 
12 azalmıştır.

2021 sonu itibariyle, Türk Lirası (TL) yakla-
şık yüzde 40 değer kaybetmiştir ve bu değer 
kaybı Kıbrıs Türk ekonomisindeki enflasyon 
üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Eylül 
2021’de başlayan TL’nin ABD doları karşısın-
daki değer kaybı dönemi, 1994, 2001 ve 2018 
krizlerinde görülene benzer bir seyir izlemek-
tedir (Şekil 1.7). TL’deki değer kaybının Kıbrıs 
Türk ekonomisi üzerindeki geçiş kanallarından 
biri, döviz kuru geçiş etkisi (DKGE) olarak ad-
landırılan, yurt içi fiyatlar üzerindeki etkisidir. 
Kıbrıs Türk ekonomisindeki tüketici fiyatları 
esasen tarihsel olarak döviz kuru ile birlikte ha-
reket etmiştir (Şekil 1.8). Ekonometrik araçlar 
aracılığıyla, döviz kuru geçiş etkisini enflasyona 
göre tahmin etmek mümkündür (metodolojik 
açıklama için Kutu 1.1’e bakınız).

Şekil	1.3:  Ortalama Yağış 1901–2021 Şekil	1.4: Büyüklüğü 4,5 üzerindeki depremler, 
1900–20225
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KT ekonomisinde döviz kuru şokları enflasyon 
üzerinde Türkiye’dekinden çok daha güçlü ve 
daha uzun süreli bir etkiye sahip olma eğili-
mindedir. Şekil 1.9, döviz kuru geçiş etkisinin 
ekonometrik analizinden elde edilen sonuçları 
göstermektedir:

6 Sırasıyla, Türk Lirası /USD – Türk Lirası /avro şokları için 

7 Sırasıyla, Türk Lirası /USD – Türk Lirası /avro şokları için

8 Üç aylık tahminler benzer sonuçlar vermektedir. 

•	 Etki anında, döviz kurunda yüzdelik olarak 
10 puanlık bir değer kaybının KT ekonomi-
sinde enflasyonu aylık bazda yüzde 1.83 
ve yüzde 2.066 artıracağı tahmin edilirken, 
aynı döviz kuru şoklarının Türkiye’deki enf-
lasyonda sadece yüzde 0.47 ve 0.567 artışa 
neden olduğu tahmin edilmektedir.8  

Şekil	1.5: Reel GSYH artışı Şekil	1.6: Yeşil Hat geçişleri, 2019 yılının aynı 
ayına göre yüzdelik değişim

1,3

5,2

3,0
2,1

0,2

3,1

0,9
1,6

-16,2

-5,2

1,8

-6,4

4,0
5,3

11,0

5,2

-18

-13

-8

-3

2

7

12

Kte KC Türkiye Avro Bölgesi

Yü
zd

e

2018 2019 2020 2021gt

20    22    

-74    

-100    -100    -100    -97    -96    -95    -94    -95    -97    -100    -100    -99    -99    -98    

-69    
-60    -58    

-47    
-34    -30    

-25    

-0    

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

O
ca

.2
0

Ş
ub

.2
0

M
ar

.2
0

N
is

.2
0

M
ay

.2
0

H
az

.2
0

Te
m

.2
0

A
ğu

.2
0

E
yl

.2
0

E
ki

.2
0

K
as

.2
0

A
ra

.2
0

O
ca

.2
1

Ş
ub

.2
1

M
ar

.2
1

N
is

.2
1

M
ay

.2
1

H
az

.2
1

Te
m

.2
1

A
ğu

.2
1

E
yl

.2
1

E
ki

.2
1

K
as

.2
1

A
ra

.2
1

O
ca

.2
2

Y
eş

il 
H

at
 G

eç
iş

le
rin

de
 (

K
T’

le
r 

ha
riç

) 2
01

9 
Y

ılı
na

 G
ör

e 
%

’li
k 

D
eğ

iş
im

 

Şekil 1.7: 1 USD karşılığı Türk Lirası, 
1994-1.A-2012-12.A (Endeks= t=10’da 100,  
+= değerlenme)

Şekil	 1.8: Türk Lirasındaki değer kaybı ve KT 
ekonomisindeki enflasyon 
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Kaynak: Dünya Bankası personelinin tahminleri, KT 
‘İstatistik Kurumu’, EC Sonbahar 2021, Dünya Bankası GEP 
Ocak 2022 raporu. 

Kaynak: IMF Uluslararası Finansal İstatistikler, TC Merkez Bankası, KT ‘İstatistik Kurumu’.
Not: Türk Lirası/USD Ocak 2022 veri noktası, 10 Ocak 2022 tarihine kadar olan ortalamadır.

Kaynak: Dünya Bankası personelinin tahminleri, KT 
‘Turizm Planlama Dairesi’. Ocak 2020’den Ocak 2022’ye 
olan dönem gösterilmektedir.
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•	 İzleyen 12 aylık dönemde ise, Türk lirası-
nın ABD doları karşısında yüzdelik olarak 
10 puan değer kaybetmesi, enflasyonda 
KT ekonomisi için 4.51 puan ve Türkiye için 
2.32 puanlık bir artışa yol açarken, Türk 
lirasının avro karşısında 10 puan değer 
kaybetmesi enflasyonda KT ekonomisi için 
5.05 puan ve Türkiye için 2.78 puan artışa 
yol açmaktadır.

KT ekonomisinin yapısının döviz kuru geçiş et-
kisini arttırabileceği birkaç kanal vardır. Küçük 
bir açık ekonomi olarak, KT ekonomisi denge-
siz bir dış ‘ticaret’ yapısına sahiptir; 2010-2019 
döneminde toplamda GSYH’nın yüzde 43’üne 
tekabül eden nihai tüketim malları ve ara mal-
lar9 için ‘ithalata’ güçlü bir şekilde bağımlıdır. 

9 Esnek bir döviz kuru rejimi, şokları absorbe etme özellikleri nedeniyle açık ekonomiler için tercih edilen seçenek olma eğilimi gösterir. Fakat küçük 
adalarda olduğu gibi ithalata aşırı derecede bağımlı olma,  enflasyona olan yüksek DKGE nedeniyle esnek döviz kuru rejimlerini şokları absorbe 
etmede daha az etkili hale getirmektedir. Küçük ada ekonomilerinde sabit döviz kuru rejimi veya daha istikrarlı bir para biriminin kullanılması daha 
uygun bir seçimdir (IMF, 2021).

Öte yandan, aynı dönemde GSYH’nın sadece 
yüzde 3’ü gibi bir oran ile ‘ihracatın’ ortala-
ma payı küçüktür; bu nedenle kurdaki değer 
kaybından kaynaklanan faydalar sınırlı kal-
maktadır. Buna karşılık, Türkiye, aynı dönem-
de GSYH’nın yüzde 19›u kadar olan ortalama 
mal ihracatı ve GSYH’nın yüzde 25›i kadar olan 
ortalama ithalatı ile, nispeten daha dengeli bir 
dış ticaret yapısına sahiptir. Ayrıca, hem mali 
duruş hem de finansal gelişim, döviz kuru geçiş 
etkisinin şekillenmesinde kilit rol oynamakta-
dır. Bir yandan, Bölüm 1.2›de ayrıntılı olarak 
açıklandığı gibi, maliye politikası, son derece 
konjonktür yanlısı duruşuyla KT ekonomisin-
deki ekonomik volatiliteyi artırmıştır. Yüksek 
enflasyon ve yüksek finansman maliyetleri, 
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Şekil	1.9: Döviz kuru geçiş etkisi, para birimine ve ekonomiye göre

Kaynak: Dünya Bankası personelinin hesaplamaları. 
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ücret endekslemesi, yüksek ücret faturası ve 
faiz yükü ile birleşerek maliye politikasının ha-
reket alanını önemli ölçüde sınırlandırmakta-
dır. Diğer yandan, ekonominin finansmana en 
çok ihtiyaç duyduğu zamanlarda finansmana 
erişim önemli ölçüde daha pahalı ve kısıtlayı-
cı hale geldiğinden dolayı, KT ekonomisinde 
finansal piyasanın gelişmişlik düzeyinin düşük 
olması şokun büyümesine daha fazla katkıda 
bulunmaktadır.

KT ekonomisi ile Türkiye arasındaki yakın eko-
nomik ilişki sadece KT ekonomisinin kırılgan-
lığına katkıda bulunmakla kalmamakta, aynı 
zamanda KT şirketleri Türk şirketleri karşısın-
da dezavantajlı duruma getirmektedir. Ortak 
bir şoktan kaynaklanıyor olsa da, farklı döviz 
geçiş etkilerinden kaynaklanan asimetrik etki, 
KT ekonomisinin Türk üreticiler karşısındaki re-
kabet gücü üzerinde asimetrik sonuçlar doğur-
maktadır. Ayrıca, KT ekonomisine ulaşan mal-
ların yüzde 60’ı Türkiye’den ‘ithal’ edilmektedir 
ve ‘ihraç’ edilen malların yüzde 50’si Türkiye’ye 
gitmektedir.10 Bu güçlü ‘ticaret’ bağlantısı, KT 
ekonomisini Türkiye’nin iş konjonktürüne yük-
sek oranda maruz bırakmaktadır. Şirketler ma-
liyet tarafında etkilenmektedirler ancak Türk 
şirketlerinin aksine daha rekabetçi ‘ihracattan’ 
tam olarak yararlanamamaktadırlar. Kurdaki 
değer kaybının KT ekonomisindeki enflasyona 
tam olarak yansımasının 6 ay sürdüğü tahmin 
edilirken, bu sürenin Türkiye ekonomisi için 12 
ay olduğu tahmin edilmektedir; bu durum, KT 
ekonomisindeki ‘ihracatçılar’ ile karşılaştırıl-
dığında, Türk ihracatçılara daha rekabetçi bir 
kurdan yararlanmaları için daha fazla zaman 
tanımaktadır. Bu nedenle, TL’deki oynaklık KT 
ekonomisinin rekabet gücünü olumsuz etkile-
mektedir.

Son olarak, ‘ithalat’ sepetinin bileşimi ve bir 
dereceye kadar faturalandırma para birimi, 
döviz kuru geçiş etkisinin büyük olmasını 
açıklayan diğer önemli faktörlerdir. Seçilen 
döviz kurundan bağımsız olarak, iç tüketimin, 
tarımsal girdilerin ve yatırım mallarının Türki-
ye›dekinden daha büyük bir bölümünün ‘itha-

10 2019 yılında. 

11 Bunun bir açıklaması, Türkiye’de TÜFE hesaplaması için kullanılan tüketici sepetinin, toplam ithalatın içindeki orana göre daha yüksek oranda avro 
faturalı içeriğe dayanması olabilir.  

12 İlave yüksek döviz kuru geçiş etkisi bileşenleri arasında “mobilya, ev eşyaları ve ev bakımı”, “alkollü içecekler ve tütün” ve “eğlence ve kültür” yer 
almaktadır. Ancak, bunların manşet tüketici fiyat endeksindeki ağırlıkları çok küçüktür. Diğer tüm TÜFE bileşenlerinin, manşet TÜFE’ye ait döviz 
kuru geçiş etkisinden daha küçük döviz kuru geçiş etkisine sahip olduğu görülmektedir. 

lata’ bağlı olduğu göz önüne alındığında daha 
KT ekonomisi için yüksek bir döviz kuru geçiş 
etkisi şaşırtıcı değildir (Dünya Bankası, 2018). 
Ancak, çelişkili bir şekilde ve en azından itha-
latın faturalandırma para birimlerine ilişkin ve-
rilerin mevcut olduğu Türkiye için, ABD doları 
cinsinden faturalandırılan ithalatlar, avro fatu-
ralı ithalatlardan çok daha büyüktür. Dolayısıy-
la da, ABD doları için döviz kuru geçiş etkisinin 
Türkiye’de çok daha yüksek olması beklenmek-
tedir.11 Öte yandan, KT ekonomisinde,  özellik-
le ulaşım ve gıda gibi mallara ait enflasyon, 
bir döviz kuru şoku karşısında Türkiye’ye göre 
daha hızlı artmaktadır. TÜFE bileşenlerine ba-
kıldığında, tüketici sepetinin en büyük iki bile-
şeni olan ulaşım ve gıdanın, fiyatları herhangi 
bir döviz kuru şokunu en fazla ve en hızlı şe-
kilde yansıtan mallar olduğu görülmektedir. En 
yüksek döviz kuru geçiş etkisi araç ve akaryakıt 
satışını içeren ulaştırma fiyatlarındadır.12

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 2021 yılında TL 
kaydedilen değer kaybı, Aralık 2021 itibariyle 
yıllık bazda yüzde 46.09 gibi rekor derecede 
yüksek bir enflasyon oranıyla sonuçlanmış, 
ulaşım ve gıda en yüksek enflasyon oranla-
rının kaydedildiği sektörler olmuştur. Ulaştır-
ma (yüzde 77.7), gıda (yüzde 58.2) ve konutta 
(yüzde 25,7) fiyat enflasyonu oranları, bu mal-
lar yoksul hanehalklarının bütçelerinin daha 
büyük bir bölümünü oluşturduğundan dolayı, 
bu hanehalkları üzerinde özellikle yüksek bir 
etkiye sahiptir (Şekil 1.10). Yoksul hanehalkla-
rı, tüketim harcamalarının yaklaşık üçte ikisini 
gıda (bütçelerinin yüzde 23.2’si), konut (bütçe-
lerinin yüzde 27. 2’si) ve ulaşım (bütçelerinin 
yüzde 14.7’si) için harcama eğilim gösterirken, 
bu pay yoksul olmayan hanehalklarında sade-
ce yarısı kadardır (Dünya Bankası, 2019).

Gıda enflasyonundaki önemli artış, potansi-
yel olarak önemli refah ve dağılım etkilerine 
sahip olduğundan dolayı, önemli bir endişe 
kaynağı oluşturmaktadır. KT ekonomisinde 
gıda fiyatları enflasyonu yükselmektedir ve Şu-
bat 2022 itibariyle geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre yüzde 77.5’e ulaşmıştır. Bu, Avrupa eko-
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nomileri arasında gözlemlenen en yüksek gıda 
fiyat enflasyonudur ve KT ekonomisini yüzde 
64.5 ile Türkiye izlemektedir. Moldova, Ukray-
na ve Sırbistan gibi başka ekonomiler de yük-
sek çift haneli enflasyon oranları yaşamıştır, 
ancak (yine de) hepsi yüzde 13 ila 20 arasında-
dır (Şekil 1.9). Ukrayna’da devam eden savaş, 
özellikle gıda ürünleri fiyatlarında olmak üzere 
daha fazla fiyat artışlarına yol açabilir. Hem KT 
ekonomisinde hem de Türkiye’de gıda fiyatla-

13 “Kıbrıs Türk Toplumu: Türk Lirasındaki Değer Kaybı Şoku ile Baş Etme”, Dünya Bankası, Kasım 2018, çalışmasındaki SVAR metodolojisine 
dayanmaktadır.

14 KT Ekonomisi TÜFE serileri, iki gözlemin ara değerlemesi yoluyla dilimlere ayrılmıştır: önceki ayın ve takip eden ayın ortalama aylık enflasyonu 
(2010-1.A ve 2017-1.A).

15 Borde ve diğerleri, 2020, Baez ve diğerleri, 2021.

rının yükselmesinin temel nedeni döviz kurun-
daki değer kaybıdır. Artan gıda fiyatları (ayrıca 
genel olarak fiyatlar), yoksul ve kırılgan durum-
daki hanehalkları arasındaki yoksunluğun bo-
yutlarını derinleştirebilir ve bu hanehalklarını 
potansiyel olarak şiddetli ve uzun süreli sonuç-
ları olan, güvenli olmayan baş etme stratejileri 
(örneğin öğün atlama, varlık satışı, vs.)13kullan-
maya14zorlayabilir.15 

Kutu 1.1: Döviz kuru geçiş etkisinin tahmin edilmesi: veri ve metodoloji

Metodoloji, dört ayrı iki değişkenli Yapısal Vektör Otoregresyon Modelini (SVAR) tahmin etmektedir: 
bunlardan ikisi Türkiye için (biri Türk Lirası /ABD Doları değer kayıpları için ve diğeri Türk Lirası / avro 
değer kayıpları için) ve ikisi KT ekonomisi (biri Türk Lirası /ABD Doları değer kayıpları için ve diğeri Türk 
Lirası / avro değer kayıpları için) içindir.13

KT ekonomisine ait veriler KT ‘İstatistik Kurumundan’, elde edilmiştir.14 Türkiye’ye ve avro bölgesine ait 
TÜFE ve döviz kuru verileri IMF’nin Uluslararası Finansal İstatistikler veri tabanından elde edilmiştir. 
Veriler 2001-1.A ile 2021-11.A arasındaki dönemi kapsamaktadır ve mevsim etkilerinden arındırılmıştır. 

Durağanlığı sağlamak için, tüm seriler SVAR’larını aydan aya log farkı alınarak girmektedir. Döviz kuru 
değer kaybı değişkeni, tüm SVAR modellerinde en dışsal değişkendir. Gecikme uzunluğu, Akaike Bilgi 
Kriterine dayalı olarak belirlenmektedir. KT ekonomisi SVAR modellerinde, KT enflasyon değişkeninin 
Türk Lirası döviz kurundaki değer kaybı üzerinde eş zamanlı veya gecikmeli etkisinin olmadığı varsayılmış 
ve döviz kuru değer kaybı denklemlerinde enflasyon katsayıları sıfır ile sınırlandırılmıştır.

Her bir ekonomi için, döviz kuru geçiş etkisi, enflasyonun döviz kuru değer kaybı şokuna karşı birikmiş 
dürtü yanıtının, döviz kurunun yine döviz kurundaki yüzde 10’luk bir şoka karşı birikmiş dürtü yanıtına 
bölünmesi ile hesaplanmıştır.

Şekil 1.10: KT Ekonomisinde Aralık 2021 itibariyle 12 aylık enflasyon, tüketim grupları bazında
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Transfer programları, yükselen fiyatların 
olumsuz etkilerini dengelemek için düşük ge-
lirli aileleri desteklemeli ve desteklemeye de-
vam etmelidir. Pandemi sırasında, hanehalkla-
rı için nakit transferleri, kayıtlı işçilere yönelik 
sosyal güvenlik primi desteği ve karantina sı-

rasında kapatılan işletmelerin çalışanlarına üc-
ret desteği de dahil olmak üzere çeşitli destek 
programları sağlanmıştır. Ancak, doğrudan 
gelir desteği sürekli olmayıp, tek seferlik öde-
me şeklinde sunulmuştur. “Muhtaç Yoksullar” 
programı, engellilik transferleri, eğitim bursları 

Şekil	1.11:  Avrupa Ekonomilerinde Gıda Enflasyonu, Ocak* 2022
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Şekil	1.12:  Mali hesaplar: gelirler, giderler ve denge (GSYH’nın yüzdesi)
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ve yoksullara yönelik ücretsiz sağlık hizmetle-
ri gibi ana sosyal yardım programlarının kap-
sama oranı oldukça düşüktür (mevcut en son 
yoksulluk ölçülerine (2015) göre, en alt gelir di-
limi için yüzde 17). Diğer gelişmekte olan ülke-
ler ve gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında ise 
önemli ölçüde daha düşüktür. Yerel yönetim-
ler de destek programları sunmaktadır, ancak 
bunlar hiç sistematik değildir ve yerel yönetim-
ler arasında farklılık göstermektedir. Dolayısıy-
la, bu programların, pandeminin ihtiyaç sahibi 
aileler üzerindeki olumsuz etkisini azaltmada 
sadece sınırlı bir etkiye sahip olduğu düşünüle-
bilir ve mevcut kaynakların sınırlı olduğu düşü-
nüldüğünde, bunların etkililiğini artırmak için 
hedeflemenin iyileştirilmesi ve tek bir transfer 
altında birleştirilmesi gerekebilir.

Türkiye’den gelen hibeler hariç olmak üzere, 
cari hesaplar dengesinin negatif alanda kal-
maya devam etmesi beklenmektedir. Eylül 
2021 itibarıyla mevcut verilere göre, Ocak-Ey-
lül 2021 döneminde ticari mal ‘ihracatı’ 2020 
yılının aynı dönemine göre yüzde 30 daha yük-
sek iken, ‘ithalat’ 2020 yılının aynı dönemine 
göre yüzde 44 artmıştır. Türkiye’den sağlanan 
hibeler hariç cari hesaplar dengesinin negatif 
bölgede kalacağı öngörülmektedir.

Yüksek enflasyon, mali baskıların artmasına 
neden olmuştur ve açığın yüksek seviyeler-

de kalacağı tahmin edilmektedir (Şekil 1.12). 
Endeksleme nedeniyle, yüksek enflasyonun 
ücret faturasını ve emekli maaşlarını önemli 
ölçüde arttırarak mali durumu kötüleştirmesi 
beklenmektedir. Türkiye ekonomisinin mevcut 
durumdaki kırılganlığı sebebiyle Türkiye’den 
gelen desteğin devamına ilişkin belirsizliğin 
yüksek olduğu bir ortamda, yüksek enflasyon 
ve risk primi nedeniyle iç piyasadan finans-
mana erişim zor ve maliyetli olacaktır. 2021 
yılında harcamalar 10 milyar TL’yi aşmıştır ve 
toplam harcamaların yaklaşık yüzde 40’ı trans-
ferlere giderken, bunu yüzde 32 ile ücret ve 
maaş giderleri ve yüzde 13 ile sermaye gider-
leri izlemiştir. Toplam giderlerin yüzde 7’si se-
viyesinde olan savunma giderlerinin payı tarih-
sel ortalamaya yakındır ve yüksek seviyelerde 
kalmaya devam etmektedir. Bu arada, birlikte 
yerel gelirlerin yaklaşık yüzde 45’ini oluştu-
ran gelir vergisi gelir tahsilatı ve ‘ithalattan’ 
alınan katma değer vergisinin (KDV) ağırlıklı 
katkısıyla yerel gelirler yaklaşık 7.6 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. Yarısı savunma hibesi olmak üzere 
Türkiye’den hibe şeklinde alınan yardımlar, 
yerel gelirler ile bütçe harcamaları arasındaki 
1.3 milyar TL tutarındaki finansman açığının 
azaltılmasında en önemli finansman kaynağını 
oluşturmaktadır (Şekil 1.13). Türkiye’den kul-
lanılan kredilerin miktarı 491 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir. ‘Kamu ve kamu garantili’ bor-

Şekil	1.13:  Türkiye’den sağlanan dış finansman (GSYH’nın yüzdesi olarak)
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cun yüksek seviyelerde kalması, ancak yüksek 
enflasyon nedeniyle tarihsel ortalamanın altın-
da olması beklenmektedir (Tablo 1.1). Bununla 
birlikte, TL’nin daha fazla değer kaybetmesi, 
borç servisi maliyetlerini arttırabilecektir, do-
layısıyla ‘kamu’ borcunun çoğunun yabancı 
para cinsinden olduğu göz önüne alındığında, 
borç çevirme riski artabilecektir. Bütçelerinin 
yüksek oranda merkezi idareden yapılan trans-
ferlere bağımlı olduğu göz önüne alındığında, 
yerel yönetimlerin mali durumunun da kötü-
leşmesi beklenmektedir.

1.2.		Makroekonomik-mali	
çerçeve	baskı	altında	

Son yıllarda KT ekonomisinde makroekono-

mik-mali çerçeve sınırları göstermiştir. Türk 
Lirasının KT ekonomisinde ‘resmi’ para birimi 
olarak kullanılması, istikrarlı bir nominal çıpa 
işlevi görmemiş, tam aksine makroekonomik 
oynaklığı ve enflasyonu KT ekonomisine aktar-
mıştır. Ayrıca, bağımsız bir para politikasının 
olmadığı bir ekonomide şokların etkisini azalt-
manın tek aracı olan maliye politikası, sadece 
şokları etkisiz hale getirmekte başarısız olmak-
la kalmamış, aynı zamanda şokların ve oynak-
lığın etkisini daha da şiddetlendirerek, iniş ve 
çıkışlarla mevcut konjonktürü kendi etkililiğine 
zarar verecek şekilde güçlendirmiştir. Harcama 
çoğunlukla katı kalemler, özellikle de ‘kamu’ 
maaşları ve transferler üzerinde yoğunlaşmak-
tadır; bu durum yapısal açıklar yaratmakta ve 
yeni bir krizin sonrasındaki müdahale için mali 
hareket alanını ve uzun vadeli ekonomik çe-

Şekil	1.14: KT ekonomisinde gelirlerin ve giderlerin döngüselliği
a. Farklı dönemlerde gelirlerin döngüselliği b. Farklı dönemlerde giderlerin döngüselliği
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çalışmasında sunulan metodolojiye dayanmaktadır.
/1 İyi dönemler, pozitif çıktı açığı dönemleri olarak tanımlanırken, kötü zamanlar negatif çıktı açığı dönemleri olarak 
tanımlanmaktadır.
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şitliliği destekleme kapasitesini daha da azalt-
maktadır. Öte yandan, KT ekonomisinin ‘kamu’ 
borcunun çoğu yabancı para cinsinden oldu-
ğundan dolayı, bu durum ‘kamu’ finansmanı-
nın kurdaki değer kayıplarına karşı kırılganlığını 
daha da artırmaktadır.

Konjonktür hareketleri boyunca gerçekleşen 
‘kamu’ harcamalarının ve gelir eğilimlerinin 
analiz edilmesi, maliye politikasının etkililiği 
hakkındaki anlayışın derinleştirilmesine yar-
dımcı olacaktır. Maliye politikası, yükselme 
dönemlerinde genişlemeci (daraltıcı) ve/veya 
kriz dönemlerinde daraltıcı (genişlemeci) ise 
konjonktür yanlısı (konjonktür karşıtı) olarak 
tanımlanır.16 Konjonktür yanlısı maliye politika-
ları, konjonktür hareketlerini şiddetlendirerek 
makroekonomik oynaklığı arttırma ve potan-
siyel büyümeyi azaltan “dur-kalk” yatırımları 
yaratma eğiliminde olduklarından dolayı, daha 
düşük refah seviyesi ile ilişkilendirilirler. Kon-
jonktür yanlısı maliye politikaları ayrıca mali 
çarpanlar (yani politika önlemlerinin GSYH 
üzerinde yarattığı etki; örneğin harcamalar-
da artış veya vergilerde indirim) konjonktür 
hareketlerinin zirveye ulaştığı dönemde çok 
daha düşük olduklarından dolayı daha az etkili 
olmaktadırlar ve reel ekonomi üzerindeki et-
kiyi sınırlayarak enflasyonu beslemektedirler. 

16 Bunu değerlendirmenin basit bir yolu, zaman içinde farklı mali araçların (gelir ve harcama) konjonktürel bileşeni ile reel GSYH’nın konjonktürel 
bileşeni arasındaki korelasyonu hesaplamaktır. İyi dönemler, pozitif çıktı açığı dönemleri olarak tanımlanırken, kötü zamanlar negatif çıktı açığı 
dönemleri olarak tanımlanmaktadır. 

Dolayısıyla, maliye politikası, kötü zamanlarda 
vergileri düşürerek ve harcamaları artırarak ve 
bu şekilde toplam talebi destekleyerek, iyi za-
manlarda ise tasarrufları artırarak konjonktür 
hareketlerini aktif olarak yumuşatmaya çalış-
malıdır. 

KT ekonomisinde maliye politikası giderek 
konjonktür yanlısı hale gelmektedir; yüksel-
me dönemlerinde harcamalar arttırılırken kriz 
dönemlerinde kısılmaktadır. Şekil 1.14, reel 
GSYH’nın konjonktürel bileşeni ile gelir, harca-
ma ve alt kategorilerin konjonktürel bileşeni 
arasındaki korelasyon katsayılarını göstermek-
tedir. Pozitif bir katsayı, seçilen değişkenin ha-
sıla açığı ile aynı yönde hareket ettiğini göste-
rir (yani, yükseliş dönemlerinde artan ve kötü 
zamanlarda azalan). Şekil 1.14a ve 1.14b’de 
gösterildiği gibi, 1977’den beri KT ekonomi-
sinde hem gelirler hem de giderler konjonktür 
yanlısı olmuştur ve zaman içerisinde konjonk-
tür yanlılığı artmıştır. Gelir tarafında, vergi ge-
lirlerinin konjonktür yanlısı özelliği, konjonktür 
hareketlerinin otomatik bir dengeleyicisi ola-
rak hareket ettiğinden dolayı olumlu bir özellik 
iken, ekonomik faaliyetin tam potansiyelinde 
olduğu dönemlerde daha fazla yardım alındı-
ğından dolayı yardımların konjonktür yanlılığı 
kısa ve uzun vadeli büyüme için zararlıdır. Bu 

Şekil	1.15:  KT ekonomisinde mali duruş
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bağlamda, Türkiye’den gelen yardımlar kon-
jonktür karşıtı iken konjonktür yanlısı haline 
gelmiş, KT ekonomisindeki oynaklığa daha faz-
la katkıda bulunmuştur (Şekil 1.14a ve 1.14c). 
Gider tarafında, tüm bileşenler yüksek derece-
de konjonktür yanlısı olma eğilimi göstermek-
tedir; bunun tek istisnası, iyi zamanlarda aza-
larak konjonktür karşıtı olma eğilimi gösteren 
savunma giderleridir (Şekil 1.14d). Bu faktörle-
rin bileşimi, daha değişken ekonomik konjonk-
türlere ve bunlara karşı koymak için daha az 
mali hareket alanına yol açmıştır.

KT ekonomisinde maliye politikasının kon-
jonktür yanlılığı, maliye politikasının makroe-
konomik oynaklığı azaltmaya yönelik bir araç 
olarak etkililiğini azaltmıştır. KT yönetiminin 
konjonktür hareketlerine proaktif bir şekilde 
tepki verip vermediğini değerlendirmek için, 
otomatik dengeleyiciler olarak bilinen, vergi 
ve harcama sistemlerinde yerleşik otomatik 
özellikler (ekonominin krizde olduğu dönem-
lerde vergi gelirlerinde düşüş veya işsizlik yar-
dımlarında artış gibi), ihtiyari işlemlerden, yani 
mali dürtüden ayırt edilmelidir.17 Şekil 1.15 
ve 1.16’da gösterildiği gibi, mali dürtüler (kır-
mızı) ekonominin zaten yükselmekte olduğu 

17 Mali dürtü, konjonktür etkilerinden arındırılmış faiz dışı dengedeki değişim olarak tanımlanmaktadır. Negatif (pozitif) olduğunda, nispeten daha az 
(çok) vergi geliri ve nispeten daha fazla (az) harcama ile mali politikanın sebep olduğu genişlemeci (daraltıcı) mali duruşu yansıtan bir şekilde, bir 
açığın daha büyük (daha küçük) bir açık haline gelmesi dahil olmak üzere, konjonktür etkilerinden arındırılmış faiz dışı dengenin azaldığı (arttığı) 
anlamına gelir.

dönemler pozitif, krizde olduğu dönemlerde 
ise negatif olmuştur (2020 örneğinde olduğu 
gibi), dolayısıyla sonuçta konjonktürleri daha 
da belirginleştirmiştir. Otomatik dengeleyiciler 
(yeşil) yapıları gereği konjonktür hareketlerine 
tepki verirler; yani kriz dönemlerinde gelirler 
azalırken bazı giderler artar. Bununla birlikte, 
konjonktür yanlısı mali duruş, boyutları küçük 
olan ve bazı durumlarda müdahaleleri geciken 
otomatik dengeleyicilerin etkisinden daha ağır 
basmıştır. Bu durum, bir politika kaldıracı ola-
rak etkililiklerini azaltmıştır ve vergi ve gider 
sistemlerinin otomatik özelliklerini güçlendir-
me ihtiyacına işaret etmiştir. 

Mali politikada giderek Türkiye’den sağlanan 
yardımın konjonktür yanlısı özelliği belirleyici 
olmaya başlamıştır. Gelir vergisi (GV), kurum-
lar vergisi (KV) ve bir dereceye kadar KDV’nin 
ekonomik faaliyet ve tüketim ile bağlantılı ol-
duğu düşünüldüğünde, vergi gelirleri doğası 
gereği konjonktür yanlısı olmalarına ve oto-
matik dengeleyici olarak hareket etmelerine 
rağmen, diğer gelirlerin ekonomiye yardımcı 
olmak için daha konjonktür karşıtı bir duruş 
sergilemeleri gerekmektedir. KT ekonomisin-
de, örneğin Türkiye’den alınan yardımlar gi-

Şekil	1.16:  KT ekonomisinde mali duruş
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Kaynaklar: KT ekonomisinden yetkililerin verileri ve Dünya Bankası personelinin hesaplamaları. Not: Metodoloji, Abdih, Y., 
Lopez-Murphey, P., Roitman, A., ve R. Sahay (2010), “The Cyclicality of Fiscal Policy in the Middle East and Central Asia: Is 
the Current Crisis Different”, IMF Çalışma Belgesine dayanmaktadır.
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derek konjonktür yanlısı haline gelmiştir (Şekil 
1.17). Yardımların konjonktür yanlılığı ile birlik-
te KT ekonomisindeki ve Türkiye’deki konjonk-
tür hareketlerinin güçlü senkronizasyonu (Şekil 
1.18) bir araya geldiğinde bu hibe ve kredile-
rin sağladığı destek etkisiz hale gelmektedir.18 
Konjonktür yanlılığı sebebiyle, KT ekonomisi 
yardım kaynaklarını ihtiyacı olmadığı dönem-
lerde almaktadır, ancak bunlara en fazla ihtiyaç 
duyduğu zamanlarda ise yardımlardan yoksun 
kalmaktadır ve döngüsellik daha belirgin hale 
gelmektedir. Bir başka deyişle, KT ekonomisi iyi 
zamanlarda, yani ekonominin zaten yükseldiği 
dönemlerde ekstra kaynaklara sahip olmakta-
dır ve bu durum daha fazla harcamayı besle-
yerek aşırı talep ve enflasyon yaratmaktadır. 
Türkiye’nin krizde olduğu dönemlerde ise, KT 
ekonomisi de mevcut ‘ticaret’ ve finansal bağ-
lantıları nedeniyle ona ayak uydurmaktadır. 
Sonuçta ortaya çıkan ekonomik zorluklar, KT 
idaresinin ekonomik faaliyetin sürdürülebi-
lirliğini sağlayabilmesi için daha fazla kaynak 
gerektirebilmektedir. Ancak bu aynı zamanda 
Türkiye’nin kendi zorlu mali ve ekonomik duru-
mu nedeniyle Türkiye’den gelen yardımın azal-
masının en muhtemel olduğu zamandır.

Türkiye’den sağlanan krediler ve hibeler son 
on yıllık dönemde istikrarlı bir şekilde azalır-
ken, bunlar en değişken gelir kaynaklarından 

18 Genel olarak, KT ekonomisi, Türkiye ekonomisi resesyona girdiğinde resesyon yaşamaktadır. Bu iki konjonktür hareketinin birbirinden farklılaştığı 
sadece iki dönem vardır: (i) 1998 yılında, Türkiye’deki depremden sonra KT ekonomisi resesyon yaşamamıştır; ve (ii) 2020 yılında, KT ekonomisi 
ciddi bir resesyon yaşadığında, Türkiye’nin GSYH artışı pozitif alanda kalmıştır.

biri olmaya devam etmektedir. Daha önce 
Şekil 1.13’te gösterildiği gibi, Türkiye’den ge-
len yardımlar zaman içinde azalmıştır; 2018 
yılında TL’deki değer kaybı dönemi ve buna 
bağlı krizden sonra rekor derecede düşük bir 
seviyeye inmiştir ve ardından COVID-19 krizi 
sırasında sağlanan desteklerden dolayı 2020 
yılında yeniden rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 
Öte yandan, son 10 yılda sağlanan desteğin 
neredeyse dörtte üçü savunma hibesi şeklinde 
olurken, krediler bütçe açığının finansmanında 
kullanılan birincil kaynak olmuştur. Ne yazık ki, 
bu krediler ABD doları cinsindendir ve Türk li-
rasının ABD dolarına karşı sürekli olarak zayıf-
laması nedeniyle, ‘kamu’ borcunun sürdürüle-
bilirliği giderek daha fazla risk altına girmiştir. 

Son krizler,  Yerel Yönetimlerin (YY) karşı kar-
şıya olduğu mali baskıları daha da ağırlaş-
tırmıştır. Küresel pandemi öncesinde, yerel 
yönetimler zaten önemli ölçüde bir finansal 
baskı altındaydı. Gelir tarafında, bunun sebep-
leri arasında yerel ücret ve vergilerin seviyesi 
üzerinde merkezi olarak uygulanan tavanlar ve 
yerel yönetimlerin mevcut gelir tahsisleri içe-
risindeki gelir yaratma fırsatlarından tam ola-
rak yararlanma kapasitelerinin düşük olması 
yer almaktadır. Örneğin, yerel yönetimler için 
potansiyel olarak kilit öneme sahip bir gelir 
kaynağı olan emlak vergisi için uygulanan te-

Şekil	1.17: Türkiye’den sağlanan yardımın 
döngüselliği 
(KTe GSYH’nın ve Türkiye’den sağlanan yardımın 
döngüsel bileşenlerinin korelasyon katsayısı, 10 
yıllık hareketli pencere)

Şekil	 1.18: Senkronize ekonomik döngüler, 
1977–2020
(Potansiyel hasılanın yüzdesi olarak hasıla açığı)
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mel oran, ilk uygulamaya konulduktan sonra 
geçen 12 yıllık dönemde hiç enflasyona göre 
ayarlanmamıştır. KT idaresi, 1 Ocak 2021 ta-
rihinden itibaren geçerli olmak üzere, temel 
oranı yüzde 30 oranında artırmıştır. Böylece 
tüm konutlar (1985’ten önce yapılanlar hariç) 
artık m² başına 1.3 TL’lik temel oran üzerinden 
değerlendirilmektedir. Bu artışa rağmen, 1985 
yılından sonra inşa edilen 100 m²’lik tipik bir 
ev, halen sadece yaklaşık 16 ABD$ tutarında 
bir yıllık vergi faturasıyla karşı karşıya kalacak-
tır. Gider tarafında, bunun en önemli nedeni 
yüksek personel giderleri ve ekonomik olma-
yan sermaye yatırımlarına yönelik bütçeleme-
dir. Bu tablonun sonucu ödenememiş borçların 
birikmesi ve merkezi idareden yapılan trans-
ferlere olan aşırı bağımlılık olmuştur. Örneğin 
2019 yılında Lefkoşa’nın cari gelirlerinin yüzde 
54’ünü, Famagusta/Mağusa’nın yüzde 60’ını, 
Karavas/Alsancak’ın yüzde 41’ini ve Trikomo/
İskele’nin yüzde 24’ünü mali transferler oluş-
turmuştur. Son dönemde TL’de yaşanan değer 
kaybı, yerel yönetimlerin karşı karşıya olduğu 
mali baskıları daha da ağırlaştırmıştır. Özellikle 
mal ve hizmetler için yapılan yerel harcamalar, 
malların önemli bir bölümü Türkiye dışında-
ki ülkelerden ‘ithal edildiğinden’ dolayı döviz 
kuru gelişmelerinden etkilenmektedir.

1.3.	 Krizin	en	büyük	yükünü	
kadınlar	ve	gençler	çekmeye	
devam	ediyor

Resmi işsizlik oranındaki düşüşe rağmen, hem 
işgücüne katılım oranı hem de istihdam oranı, 
krizin özellikle kadınlar ve gençler üzerindeki 
büyük etkisini vurgulamaktadır.  İşsizlik oranı 
2020 yılına göre düşmesine rağmen (2020 yı-
lında yüzde 10.1 iken 2021 yılında yüzde 7.8), 
hem işgücüne katılım oranı hem de istihdam 
oranı önemli ölçüde düşmüş, işgücüne katıl-
mayanlar ise önemli ölçüde artmıştır (Şekil 
1.19). İşgücüne katılımdaki düşüş, Lefkoşa 
ve Famagusta/Mağusa gibi kentsel alanlarda 
kırsal alanlara göre özellikle daha şiddetlidir. 
Sektörlere bakıldığında, hizmet sektöründeki 
işçi sayısında çarpıcı bir düşüş yaşanmış, bunu 
sanayi sektörü izlemiştir. Bu söz konusu sektör-
lerde toparlanmanın sönük olmasının bir yan-
sımasıdır. Tarım sektöründeki işçi sayısındaki 
artış ise bu düşüşleri çok küçük ölçüde telafi 
edebilmiştir. Bununla birlikte, diğer ekonomi-
lerde gözlemlendiği gibi, serbest meslekte yay-
gın bir artış kaydedilmiştir; serbest meslek sa-
hiplerinin payı 2020 yılına göre 2 puan artarak 
2021 itibariyle yüzde 18.1’e ulaşmıştır.

Krizin en büyük yükünü kadınlar ve gençler 
çekmeye devam ediyor. Kadınlar arasında 
işgücüne katılım yüzde 35 ile son derece dü-
şük bir seviyede kalmıştır ve yüzde 90’lık bir 
oran ile büyük ölçüde hizmetler sektöründe 

Şekil	1.19: İşgücü piyasası istatistikleri Şekil	1.20: Sektörler bazında istihdam
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yoğunlaşmaktadır. Pandemi öncesi dönem ile 
karşılaştırıldığında, istihdam edilen kadın sa-
yısı 2019 seviyesine göre yüzde 11 düşerken, 
erkekler arasındaki toplam istihdam yüzde 8 
azalmıştır. Kadınlar için işsizlik oranı hem AB 
ortalamasının hem de KC oranının oldukça üze-
rindedir. Öte yandan, işsizlik durumu gençler 
için oldukça vahimdir. AB ve KC oranlarından 
daha yüksek olan genç işsizliği pandemi öncesi 
seviyesinin halen üzerindedir ve toplam işsizlik 
oranından yaklaşık üç kat daha yüksektir.

1.4.	 Kıbrıs	Türk	şirketlerinin	
toparlanma	mücadelesi	

Krizi atlatmayı başaran KT şirketlerinin yakla-
şık yarısı, çevrimiçi iş faaliyetleri, teslimatlar 
veya çalışanları için uzaktan çalışma düzenle-
meleri yoluyla yeni normale uyum sağlamış-
tır. COVID-19 salgınından ortaya çıkmasından 
itibaren bir yıldan uzun bir süre geçtikten son-
ra, 2021 yılında gerçekleştirilen Dünya Ban-
kası İşletme Anketi (ES) Takip Anketine göre 
(bakınız Kutu 1.2), KT ekonomisindeki özel şir-
ketlerin yüzde 3.4’ünün pandemi ilk açıklandı-
ğından bu yana kalıcı olarak kapandığı doğru-
lanmıştır (Şekil 1.23). KT ekonomisindeki özel 
şirketlerin yarısından biraz fazlası, çevrimiçi iş 
faaliyetlerine başlamış veya mevcut faaliyet-
lerini arttırmış ve her beş şirketten ikisinden 
fazlası çevrim içi mal teslimatı veya hizmet 
sunumu faaliyetlerine başladığını veya mev-
cut faaliyetlerini arttırdığını bildirmiştir (Şekil 
1.24). KT ekonomisinde bulunan bu oranlar, KR 

şirketlerinin neredeyse iki katı kadardır. Eldeki 
verilere dayalı olarak, KT ekonomisindeki şir-
ketlerin krize KR şirketlerinden daha dinamik 
bir şekilde mi tepki gösterdiğini yoksa başlan-
gıç seviyelerinin önemli ölçüde daha düşük mü 
olduğunu anlamak mümkün değildir. Bu kalıp, 
uzaktan çalışma düzenlemelerini başlatan veya 
arttıran şirketlerin ortanı üzerinde odaklanıldı-
ğında doğrulanmamaktadır: KR şirketlerinin bu 
göstergedeki oranı (yüzde 41.7) KT şirketleri-
nin oranında (yüzde 31.7) daha yüksektir.  

Krizi atlatmayı başaran şirketler şimdi topar-
lanma yolundadırlar, ancak bunun istihdam 
açısından önemli bir bedeli olmuştur. Anke-
tin ilk turunda satışlardaki ortalama değişim 
yüzde -30.2 olarak kaydedilirken, 2021 yılın-
daki gelir kayıpları yarıya inmiş ve kriz önce-
sine göre sadece yüzde -17.1 olmuştur (Şekil 
1.25). Bununla birlikte, ortalama bir şirket için 
istihdam seviyelerindeki değişim önemlidir; 
pandemi öncesine göre yüzde 20’den fazladır. 
Küçülmenin yükünü orta ölçekli firmalar çe-
kerken, bunları küçük ve büyük firmalar izle-
miştir. İmalat şirketleri, hizmet sağlayıcılardan 
daha fazla personel azaltımı yaşamıştır (Şekil 
1.26). Sürekli tam zamanlı işgücünün azalma-
sına belirli doğrudan ve dolaylı faktörler katkı-
da bulunmuştur: sağlık krizinin aile ihtiyaçları 
üzerindeki etkilerinin ötesinde, sağlık riskleri 
nedeniyle hareketliliğin kısıtlanması ve azalan 
ekonomik faaliyet nedeniyle ortaya çıkan işsiz-
lik veya eksik istihdam işgücünü yeniden şekil-
lendirmiştir. 

Şekil	1.21: Cinsiyete göre işsizlik Şekil	1.22:  İşsizlik oranı, 2021
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KT ekonomisindeki şirketler arasında yaşanan 
mali sıkıntı, değer zinciri genelinde ödeme-
lerin ertelenmesi nedeniyle özellikle küçük 
firmalar ve üreticiler için artmaya devam et-
miştir. Neredeyse her yerde nakit akışı mev-

cudiyeti azalmıştır ve şirketlerin yüzde 93,5’i 
pandeminin başlangıcından bu yana likidite 
azalması yaşamıştır. Likiditedeki yaygın azalma-
nın sonuçlarından biri, bazı yükümlülüklerinin 
ödemelerini ertelemek zorunda kalan şirketle-

Kutu 1.2: İşletme Anketi ve Takip Anketleri - Metodoloji

Dünya Bankası, COVID-19 pandemisinin KT özel sektörü üzerindeki gelişen etkisini ölçmek ama-
cıyla İşletme Anketi (ES) için üç tur takip anketi gerçekleştirmiştir. Üç takip turu yoluyla toplanan 
İşletme Anketi verileri kullanılarak, pandeminin Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmesinin 
üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçtikten sonra COVID-19 krizinin etkilerini izlemek mümkün 
olmuştur. Krizin işletmeler üzerindeki etkisini anlamak ve sonrasında şirketlerin nasıl toparlandı-
ğını anlamak, ekonominin genel sağlığına ilişkin bir fikir sağlamaktadır. 

Standart İşletme Anketi kapsamında Ocak 2019 ile Mayıs 2019 ayları arasında 120 kuruluşun 
işletme sahipleri ve üst düzey yöneticileriyle görüşmeler yapılmıştır. Takip görüşmeleri Hazi-
ran 2020’de (1. tur), Kasım ve Aralık 2020 arasında (2. tur) ve Nisan 2021’de (3. tur) telefon 
ve internet yoluyla yapılmıştır. İşletme Anketinin çıkarım evreni, Birleşmiş Milletler tarafından 
geliştirilen Uluslararası Standart Sanayi Sınıflandırması (ISIC Rev. 3.1) kullanılarak tanımlanan aşa-
ğıdaki faaliyetlerden biri ile iştigal eden, beş veya daha fazla çalışanı olan tüm kayıtlı kuruluşları 
içermektedir: imalat (D grubu); inşaat (F grubu); toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların, 
motosikletlerin ve kişisel ve ev eşyalarının onarımı (G grubu); oteller ve restoranlar (H grubu); ulaş-
tırma, depolama ve haberleşme (grup I); ve bilgi teknolojisi (K grubu, bölüm 72). Çıkarım evreni, 
yüzde 100 ‘kamu’ mülkiyetli şirketleri ve kooperatifleri kapsamamaktadır. İşletme Anketine dahil 
edilecek işletmeler, kademeli rastgele örnekleme metodolojisi kullanılarak seçilmiştir: tüm nü-
fus birimleri, işletmelerin büyüklüğüne ve sektörüne dayalı olarak belirlenen homojen gruplar 
içinde sınıflandırılır ve her grup içinde basit rastgele örnekler seçilir. Bir işletmenin büyüklüğü, 
tam zamanlı eşdeğeri işgücü bakımından, şu şekilde tanımlanır: küçük ölçekli kuruluşlar (5 ila 
19 çalışan), orta ölçekli kuruluşlar (20 ila 99 çalışan) ve büyük ölçekli kuruluşlar (100 ve üzeri 
çalışan). Takip görüşmeleri Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmeleri (CATI) ve Bilgisayar Destekli 
Web Görüşmeleri (CAWI) aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Etki anketinin üçüncü turundaki sorula-
rın çoğu için referans ay Mart 2021’dir. Tüm görüşmeler Türkçe olarak ve ortalama 18 dakika süre 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Takip anketlerinin üçüncü turunu tamamlamak için toplamda 87 işletme ile yeniden temasa 
geçilmiştir; bunlardan beşi ticari faaliyetlerini kalıcı olarak durdurmuş, ikisi ise geçici olarak 
kapanmıştır. Takip anketini tamamlayan işletmeler örneklemi; 43 küçük işletme, 36 orta işletme 
ve 8 büyük ölçekli işletmeden oluşmaktadır. İş faaliyetleri açısından, 29 işletme imalatçı firma, 58 
işletme hizmet sağlayıcıdır (19’u perakendeci ve 4’ü otel veya restoran). Anket ağırlıkları hesap-
lanmış ve aşağıda tartışılan tüm istatistiklere uygulanmıştır. Ağırlıklar, tahminlerin İşletme Anketi 
evrenine ait önceden belirlenmiş bir kesinlik düzeyine sahip çıkarımlar olmasını sağlar. Veri seti-
nin tamamı İşletme Anketi web portalında mevcuttur.

İşletme Anketi Takip Görüşmelerinin Takvimi 
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rin payının artması olmuştur. Tek istisna büyük 
şirketler olmak üzere, ödemelerini gecikme 
olmadan yapamayan şirketlerin payı 2021 yılı-
nın ilk çeyreğinde önemli ölçüde artarak yüzde 
69’a ulaşmıştır (Şekil 1.27). Ödemelerini daha 
uzun süre alan şirket kategorilerine bakıldığın-
da, tedarikçilere yapılan ödemelerin şirketlerin 
çoğunluğu tarafından ertelendiği, bunu vergi 
dairelerine ve ev sahiplerine yapılan ödemele-
rin izlediği belirlenmiştir (Şekil 1.28).

Diğer ekonomilere paralel olarak, politika ya-
pıcılar, kalkınma ortaklarının desteğiyle pan-
deminin ekonomik etkilerine karşı önlemler 
almıştır ancak bu önlemler sınırlı ve etkisiz 
kalmıştır. Salgının ilk ortaya çıktığı tarih ile Ni-
san 2021 arasında alınan -veya görüşmeyi izle-
yen üç ay içinde alınması beklenen- kümülatif 
desteğe bakıldığında, beş şirketten dördünden 
fazlası, işletmeler için nakit transferleri, kredi 
ödemelerinin ertelenmesi, faiz ödemelerinin 
askıya alınması, yeni krediye erişim, vergi er-
telemeleri veya indirimleri, ücret sübvansi-
yonları ve dijital teknolojilerin benimsenmesi 
için teknik destek dahil olmak üzere en az bir 
önlemden yararlanmıştır.19 Küçük şirketler orta 
ve büyük ölçekli şirketlere göre ‘kamu’ deste-
ğinden daha az yararlanma eğiliminde olsalar 

19 Alınan yardımın türü bakımından, ücret sübvansiyonları daha sık verilen önlem türü olmuştur (yüzde 76,6). Ücret sübvansiyonlarını mali yardımlar 
(yüzde 38,5), yeni krediye erişim (yüzde 16,5), ödeme ertelemeleri (yüzde 11,3) ve nakit transferleri (yüzde 2,1) izlemiştir. 

20 2021 Makroekonomik İzleme Raporu pandemi sırasında benimsenen önlemlerin ayrıntılı bir listesini sunmaktadır. 

21 Daha fazla ayrıntı için, bakınız: https://www.inovatif.eu/activity/safeguarding-and-creating-employment-package/  

22 Daha fazla ayrıntı için, bakınız: https://kei.gov.tr/cka-destekli-hibe-programlari 

da, sektörler arasında önemli bir fark ortaya 
çıkmamaktadır.  Bununla birlikte, 2020 yılın-
da uygulamaya konulan önlemlerin çoğu artık 
kademeli olarak uygulamadan kaldırılmıştır20; 
buna istisna olarak, 2021 yılı boyunca uygula-
nan kredi desteği,  sosyal güvenlik ödemeleri 
desteği ve sektöre özgü destekler 2022 yılın-
da da uygulanmaya devam etmektedir. Avru-
pa Birliği, NI-CO tarafından uygulanan İnovatif 
Girişimcilik programı aracılığıyla küçük ve orta 
ölçekli işletmelere (KOBİ) iki aşama halinde 
7.2 milyon € hibe desteği sağlamıştır.21 Türki-
ye, KOBİ’ler için 9 milyon TL (0.4 milyon Euro 
eşdeğeri) hibe desteği sağlamıştır. ‘Ekonomi 
Bakanlığı’ tarafından, Türkiye Cumhuriyeti 
Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) ile iş-
birliği içinde, üç öncelikli alanda Teklif Çağrısı 
yayınlanmıştır: (i) rekabet gücünün artırılması; 
(ii) ‘turizm’ potansiyelinin geliştirilmesi; ve (iii) 
tarım ve kırsal kalkınma.22 

Kadınların liderliğindeki şirketlerin piyasa-
dan çıkma olasılıkları daha yüksek ve ‘kamu’ 
destek önlemlerinden yararlanma olasılıkları 
daha düşük olmuştur. KT ekonomisinde, üçün-
cü veri toplama turunu tamamlayan 87 şirket-
ten 15’i kadınlar tarafından yönetilmektedir 
(3 imalatçı, 2 perakendeci ve 10 diğer hizmet 

Şekil	1.23: Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum 
ekonomileri için tamamen kapandığı teyit edilen 
şirketlerin payı

Şekil	1.24: Yeni normale uyum sağlamak
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sağlayıcı). Örneklemim küçüklüğü göz önüne 
alındığında, bu istatistikler gösterge niteliğin-
de kabul edilmeli ve kesin çıkarımlar yapmak 
için kullanılmamalıdır. Ancak, kadınların lider-
liğindeki şirketler arasında teyit edilen çıkış 
oranları, erkeklerin liderliğindeki şirketlere 
göre yüzde 14 daha yüksek olma eğilimi gös-
termektedir. Ayrıca, kadınların liderliğindeki 
işletmelerin merkezi veya yerel ‘kamu’ yardımı 
aldığını bildirme olasılığı daha düşük olmuştur; 
kadınların liderliğindeki şirketlerin sadece yüz-
de 54.8’i, erkekler liderliğindeki şirketlerin ise 
yüzde 84.2’si ‘kamu’ yardımı aldığını bildirmiş-
tir.

1.5.	 Görünüm,	riskler	ve	
geleceğe	bakış	

Kısa vadeli görünüm, COVID-19 vaka artışla-
rının yeniden alevlenmesi, Ukrayna’daki sa-
vaşın doğrudan ve dolaylı sonuçları ve artan 
enflasyon, belirsizlikler ve riskler nedeniyle 
daha önce tahmin edilenden daha zayıftır. 
Türk lirasının gelecekteki zayıflığına ilişkin aşırı 
derecedeki yüksek belirsizlik seviyesi ve bunun 
enflasyon üzerinde yol açabileceği etkiler, 2022 
yılına ilişkin tahminleri oldukça gölgelemekte-
dir. Ukrayna’da devam eden savaşın da, büyük 
ölçüde ‘ticaret’ kanalı ve artan fiyatlar ve belir-
sizlik yoluyla KT ekonomisi üzerinde doğrudan 
ve dolaylı etkileri olması beklenmektedir (ba-
kınız Kutu 1.3). Hasılanın pandemi öncesi eği-

Şekil	1.25: Anketin üç turu için, aylık satışlarda 
bir önceki yıla göre kaydedilen ortalama değişim 
(%)

Şekil	 1.26: Aralık 2019’dan bu yana sürekli 
tam zamanlı çalışanlardaki yüzdelik değişim 
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Kaynak: Dünya Bankası İşletme Anketi. 

Şekil	1.27: Pandemi sebebiyle ödemelerini bir 
haftadan uzun süre geciktiren şirketlerin payının 
(%), anket turlarına göre dağılımı

Şekil	 1.28: Tedarikçilere, mülk sahiplerine ve 
vergi dairelerine ödemelerini geciktiren şirketlerin 
yüzdesi
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limin altında kalması beklenmektedir ve 2011 
yılından bu yana zaten açılmakta olan Kıbrıs 
Rum ekonomisi ve AB ekonomileri ile arasın-
daki kişi başına düşen gelir farkının (Şekil 1.29) 
yakın gelecekte yakınsaması beklenmemek-
tedir. Tahminin düşürülmesi aynı zamanda, 
mevcut ekonomik durum ve Türkiye’deki artan 
mali risklerin23 yanı sıra zayıflayan dış talebin 
bir sonucu olarak mali hareket alanının sınırlı 
olması ve yardımların azalması beklentisine de 
bağlıdır. Son projeksiyonlara göre,24 Türkiye’de 
2022 yılında büyüme hızının önemli ölçüde 
yavaşlayarak yüzde 11’den yüzde 2’ye inmesi 
beklenmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil 
olmak üzere avro bölgesindeki ekonomilerin 
ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki eko-
nomilerin büyümeyi sürdürerek sırasıyla yüzde 
4.2 ve yüzde 4.4 büyüme oranlarına ulaşması 
beklenmektedir,25 ancak Ukrayna’daki savaşın 
sonuçlarına bağlı olarak projeksiyonların aşağı 
yönlü olarak revize edilmesi muhtemeldir. 

Toparlanmanın sadece durgun değil aynı za-
manda eşitsiz bir şekilde seyretmesi, hem 
KT ekonomisinde hem de ada genelinde ge-
lir uçurumlarının daha da derinleşmesi bek-
lenmektedir. 2020 yılında pandemi nedeniyle 
yaşanan iş kayıplarının yüzde 76’sını kadınlar 
oluşturmuştur ve kadınlar 2021 yılında da kri-
zin yükünü taşımaya devam etmiştir. Hizmetler 

23 Dünya Bankası. 2022. Türkiye Ekonomi Monitörü. Dalgalara Karşı Yelken Açmak. Washington, DC: Dünya Bankası.

24 Dünya Bankası. 2022. Türkiye Ekonomi Monitörü. Dalgalara Karşı Yelken Açmak. Washington, DC: Dünya Bankası.

25 Dünya Bankası. 2022. Küresel Ekonomik Beklentiler, Ocak 2022. Washington, DC: Dünya Bankası. 

gibi kadın temsilinin yüksek olduğu kilit sektör-
lerin geride kalması, yakın gelecek için durumu 
daha da kötüleştirebilir. Beklenen bastırılmış 
büyüme, aynı zamanda, KT ve KC arasındaki 
kişi başına düşen gelir arasındaki farkı daha da 
genişletebilir. Beklenen sönük büyüme perfor-
mansı aynı zamanda KT ve KR ekonomilerinde 
kişi başına düşen gelir açıklarını daha da geniş-
letebilir.

‘Turizm’ sektörünün hareketliliğin yeniden 
başlamasından ve TL’nin değer kaybetmesin-
den yararlanması mümkün olmakla birlikte, 
yüksek enflasyon sebebiyle gelirleri azalabi-
lir. Aşı uygulamalarının hızlanması ile birlikte,  
uluslararası hareketlilikte yeni bir kısıtlamanın 
olmayacağı varsayımıyla, ‘turizm’ KT ekonomi-
sindeki toparlanmaya önemli katkıda buluna-
bilir. Bununla birlikte, Ocak 2022’de gözlem-
lendiği gibi, gelen ‘turist’ sayısının COVID-19 
öncesi seviyelere dönmesi, sektörün toplam 
gelirlerine yeniden ulaşmaya geri getirmeye 
yeterli olmayabilir. TL’nin daha fazla değer kay-
betmesi, 2021 yılında tüm gecelik konaklama-
ların üçte ikisini oluşturan Türkiye’den gelen 
‘turistlerin’ satın alma gücünü sıkıştırabilir. Bu, 
pandemi öncesi dönemde gözlemlenen orta-
lamanın 20 puan üzerindedir, henüz mütevazı 
düzeylerde de olsa gözlemlenen toparlanmaya 
önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Bununla 

 Şekil	1.29: KT ekonomisi ve diğer ekonomiler arasında gelir yakınsaması 

Kaynak: Dünya Bankası personelinin hesaplamaları. 
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birlikte, 2022 yılında düşük ekonomik büyüme, 
TL’deki değer kaybının devam etmesi ve yük-
sek enflasyon, Türk tüketicilerinin reel gelirle-
rini daha da aşındırarak harcama kabiliyetlerini 
azaltabilir.2627

Görünüme ilişkin temel riskler arasında hem 

26 Dünya Bankası. 2022. Türkiye Ekonomi Monitörü. Dalgalara Karşı Yelken Açmak. Washington, DC: Dünya Bankası.

27  https://www.kibtek.com/wp-content/uploads/Statistikler/2021statistic.pdf)

iç hem de dış faktörler yer almaktadır. Bu ara-
da, pandeminin yeniden canlanması, finansal 
stres, özellikle gıda ve enerji fiyatlarında olmak 
üzere enflasyonun yükselmesi ve mali baskılar, 
önemli aşağı yönlü iç riskler oluşturmaktadır. 
Kilit ekonomik sektörlerde artan finansal yü-
kümlülükler nedeniyle finansal risklerin artma-

Kutu 1.3: Ukrayna’daki savaşın KT ekonomisi üzerindeki ekonomik etkileri

Ukrayna’daki savaşın etkilerinin, Rusya Federasyonu ve Ukrayna ile olan ‘ticaret’ ilişkileri nede-
niyle doğrudan, kilit ticaret ortaklarının ekonomileri üzerindeki etkileri yoluyla da dolaylı olarak 
KT ekonomisine yansıması beklenmektedir. Halen kırılgan durumdaki toparlanma ve zayıf mali 
durum, Kıbrıs Türk ekonomisini, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Türkiye gibi kilit ticaret ortaklarının eko-
nomilerindeki olası bir yavaşlamadan kaynaklanan kırılganlıklara maruz bırakmaktadır ve bunun 
hanehalkları ve şirketler üzerinde önemli sonuçları olabilir.

Doğrudan Etkiler. Ukrayna ve Rusya Federasyonu’ndan temin edilen gıda, enerji ve emtia ‘it-
halatında’ yaşanan aksaklıkların, fiyatların daha da yükselmesine neden olması beklenmektedir. 
‘İthalat’ tarafında, KT ekonomisi önemli ürünler bakımından Ukrayna ve Rusya Federasyonu’na 
bağımlıdır: hayvan yemi 2021 yılında dördüncü en önemli ‘ithalat’ kalemi olmuştur. Etkilenen 
bölgelerden yapılan diğer ilgili gıda ürünleri kalemleri arpa, mısır ve buğdaydır. Ayrıca, elektriğin 
yüzde 90’ından fazlası akaryakıt kullanılarak üretildiğinden dolayı, akaryakıt fiyatlarındaki artı-
şın KT ekonomisi üzerindeki etkisinin önemli boyutlarda olması beklenmektedir27. Şubat 2022’de 
yıllık gıda enflasyonu yüzde 77.5’e ulaşırken, petrol ve elektrik fiyatları Ocak ayından bu yana 
sırasıyla yüzde 29.1 ve yüzde 115 (ortalama) artış kaydetmiştir. ‘İhracat’ tarafında, KT ‘ihracatının’ 
neredeyse yüzde 10’u, özellikle narenciye gibi tarım ürünleri olmak üzere Rusya Federasyonu’na 
yapılmıştır. Son olarak, Rusya Federasyonu’nun 2019 yılında KT ekonomisine gelen ‘turistlerin’ 
yüzde 7’sini oluşturduğu düşünüldüğünde  ‘turizm’ sektörü de etkilenecektir.

Dolaylı etki. KT ekonomisi ayrıca Ukrayna’daki savaştan ve yüksek enflasyon nedeniyle azalan 
satın alma gücünden oldukça etkilenen önemli ticaret ortaklarından olan talebin düşmesine kar-
şı da kırılgan durumdadır. Özellikle hem Kıbrıs Cumhuriyeti hem de Türkiye, Ukrayna ve Rusya 
Federasyonu’ndan kaynaklanan etkilere sadece ticaret kanalıyla değil, aynı zamanda finansal ka-
nal yoluyla da yüksek derecede maruz kalmaktadır. Özellikle Türkiye’nin finansal sektörü, güvenli 
limanlara kaçış riskleri dahil olmak üzere, tahvil getirilerinin artmasına, hisse senedi piyasasında 
oynaklığa ve TL’nin daha fazla değer kaybetmesine ve enflasyona neden olabilecek önemli dolaylı 
risklere maruzdur.

Yukarıda açıklanan kanalların bileşiminin, nüfus genelinde heterojen bir etki yaratmakla bir-
likte, büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatması beklenmektedir. Yoksulların, özellikle yüksek enerji 
ve gıda fiyatlarından orantısız bir şekilde etkilenmesi beklenmektedir. ‘Ticaret’ ve ‘turizme’ en 
fazla maruz kalan sektör ve şirketlerin de krizin yükünü çekmesi bekleniyor. Makro-mali etkilerin 
de önemli düzeyde olması beklenmektedir. Mali dengeler, sadece azalan gelirden değil, özellikle 
enerji fiyatlarının yükselmeye devam ettiği bir ortamda, etkilenen haneleri ve firmaları destekle-
mek için artan harcamalardan da etkilenecektir. Yüksek ücret faturası ve ücret endekslemesi se-
bebiyle, yükselen enflasyon harcamaları daha da artıracak ve ‘kamu’ yatırımları ve diğer kalkınma 
öncelikleri için kullanılabilecek mali kaynakları baskılayacaktır. Şarta bağlı yükümlülüklerin artma-
sı beklenmektedir. TL’nin daha fazla değer kaybetmesi, artan harcamalar, yavaşlayan büyüme ve 
yükselen faiz oranları, yüksek enflasyonun ‘kamu’ borcu üzerindeki etkisini dengelemesi muhte-
meldir.
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sı beklenmektedir. TL’de değer kaybının devam 
ettiği ve enflasyonun yükseldiği bir ortamda, 
tahsili gecikmiş krediler de artabilir ve hesapla-
nandan daha yüksek olabilir. Artan borç yükü, 
hanehalkları ve şirketler üzerinde ilave finan-
sal baskı yaratabilir. İklim riskleri, doğal afetle-
re maruziyet ve enerji güvenliği de görünüm 
için önemli aşağı yönlü riskler oluşturmaktadır. 
Ukrayna’da savaşın şiddetlenmesi, dış talebin 
daha da zayıflamasına, fiyatların ve belirsizliğin 
daha da artmasına neden olabilir. Kötüleşen 
dış koşullar ve yenilenen jeopolitik belirsizlik 
riski, mal ve hizmet ‘ihracatının’ baskılanması 
ve özel yatırımların azalması yoluyla toparlan-
mayı tehlikeye atmaktadır. Türkiye ekonomisi 
üzerindeki stresin artması KT ekonomisine 
daha da güçlü bir şekilde yansıyabilir. ‘Turizm’ 
sektörü, hareketliliğin yeniden başlamasından 
faydalanabilirken, kurdaki değer kaybı ve yük-
sek enflasyon nedeniyle gelirler düşebilir.

Dayanıklı bir ekonomi için tutarlı bir 
makro-mali çerçevenin uygulanması,  gelece-
ğe dönük önemli bir önceliktir. COVID-19 pan-
demisi ve TL’deki değer kaybının KT ekonomisi 
üzerinde büyük etkisi olmuştur. KT ekonomisi-
nin yapısında, 2020 krizinden en çok etkilenen 
sektör olan ve KT ekonomisinin COVID-19 pan-
demisi öncesi GSYH’sının yüzde 22›sini oluştu-
ran ‘turizm’ büyük bir ağırlığa sahiptir. ‘Turizm’ 
KT ekonomisi için güçlü bir doğrudan anlama 
sahip olmanın yanı sıra, KT ekonomisindeki 
GSYH artışının ‘turizmdeki’ gayrısafi katma 
değer artışı ile önemli bir korelasyona (yüzde 
90’lık bir korelasyon) sahip olmasının göster-
diği gibi, ekonominin diğer sektörleriyle güç-
lü dolaylı bağlantılara sahiptir. Aynı zamanda, 
KT ekonomisi, hem ürünler hem de ‘ticaret’ 
ortakları açısından çeşitlilik düzeyinin düşük 
olması nedeniyle dış şoklara karşı oldukça kırıl-
gandır; Türkiye, 2018 itibariyle 705 ‘ithal’ ürü-
nün 690’ını, yani ‘ithal edilen’ ürünlerin yüzde 
50’sini, ‘ihracat’ ve gelen ‘turist’ sayısının ise 
neredeyse yüzde 80’ini oluşturmaktadır. Bu-
nunla birlikte, KT ekonomisinin zayıf perfor-
mansı, sadece ekonomik yapının değil, aynı 
zamanda makro-mali politikaların dayanıklı-
lığı artırma ve şoklara cevap verme konusun-
daki sınırlı kapasitesinin de bir yansımasıdır. 
Türk lirasının kullanılmasını gerektiren mevcut 
makroekonomik çerçeve, nominal bir çıpa sağ-

28 Daha fazla bilgi için bkz. Dünya Bankası’nın 2021 yılı Kıbrıs Türk Ekonomisi Makroekonomik İzleme Raporu.

lamak yerine makroekonomik oynaklığı ve enf-
lasyonu KT ekonomisine aktarmaktadır. Bağım-
sız bir para politikası olmayan bir ekonomide, 
maliye politikası, şokların etkisini hafifletmek 
için kullanılabilecek tek araçtır. Bununla birlik-
te, maliye politikası giderek daha konjonktür 
yanlısı hale gelmektedir ve bu durum etkilili-
ğine zarar verecek şekilde, ani yükselmeler ve 
düşüşlerle döngüyü güçlendirmektedir. Gider-
ler özellikle ‘kamu’ ücretleri gibi katı kalemlere 
doğru yoğunlaşarak yapısal açıklar yaratmakta 
ve bir krizin ortaya çıkmasını önlemek ve çe-
şitlendirmeyi desteklemek için gereken mali 
hareket alanını daha da azaltmaktadır. Örne-
ğin, AB ortalaması olan 0.36’nın çok üzerinde 
ve GSYH’nın yüzde 1.1’i düzeyinde olan cömert 
ve etkisiz tarım sübvansiyonları bütçe üzerinde 
giderek artan bir baskı oluşturmakta ve değerli 
kaynakları altyapı gibi öncelikli harcamalardan 
uzaklaştırmaktadır.28

Geleceğe dönük olarak idarenin önündeki ki-
lit bir öncelik daha dayanıklı bir ekonominin 
yaratılmasını sağlamak için maliye politika-
sının hedeflerinin, duruşunun ve bileşiminin 
değiştirilmesi olmalıdır. Kısa vadede, bu aşağı-
dakileri içerecektir: (i) vergi politikası ve vergi 
harcamaları, ‘kamu’ harcamaları, mali etki ve 
teşvik sistemi dahil olmak üzere tam kapsamlı 
bir ‘kamu’ maliyesi incelemesinin gerçekleşti-
rilmesi; (ii) mali sürdürülebilirliğin ve makro-
ekonomik yönetimin izlenmesine ve garanti 
altına alınmasına yardımcı olmak için konjonk-
türel olarak uyarlanan bir mali kuralın ve mali 
konseyin tasarlanması ve uygulamaya konul-
ması; (iii) gelir vergisi reformunun yanı sıra, ye-
rel yönetimlerin gelir tabanının genişletilmesi 
dahil olmak üzere yurtiçi mobilizasyonun arttı-
rılması; (iv) ‘kamu’ borçları için bir borç servisi 
planı geliştirerek ve döviz kuru risklerini azal-
tarak ‘kamu’ borç yönetiminin iyileştirilmesi; 
ve (v) gecikmiş yükümlülüklerin ve şarta bağlı 
yükümlülüklerin bir değerlendirmesinin yapıl-
ması ve bunların gelecekte birikmesini önle-
mek için bir raporlama ve izleme mekanizma-
sının geliştirilmesi. Orta vadede, daha büyüme 
dostu ve sürdürülebilir bir maliye politikası için 
özel sektör gelişimini desteklemeye yönelik 
daha geniş kapsamlı bir strateji ile birlikte hem 
gelir hem de gider çerçevelerinde daha geniş 
bir reforma ihtiyaç duyulacaktır.
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Teşvik sistemi reformu,  özel sektör gelişimi-
ni desteklemeye yönelik daha geniş kapsamlı 
bir stratejinin bir parçasını oluşturmalıdır. KT 
idaresi, iş ortamında yapılması gereken kap-
samlı bir reform üzerinde odaklanmak yerine, 
zayıf iş ortamını ve özellikle finansmana sınırlı 
erişimi telafi etmek için sübvansiyonlar kul-
lanmıştır. Bunun verimsiz ve maliyetli olduğu, 
piyasa dinamikleri üzerinde olumsuz bir etkisi 
olduğu ve daha düşük üretkenlik ve rekabet 
gücü ile sonuçlandığı görülmüştür. Teşvik yapı-
sı maliyetine ilişkin periyodik harcama raporla-
rıyla birlikte işletme teşviklerini ve bunlardan 
yararlananları izlemeye yönelik bir sistemin 
geliştirilmesi çok önemlidir. İlerlemeyi izlemek 
ve hem mevcut hem de önerilen programla-
rın maliyet ve faydalarını değerlendirmek için 
tutarlı bir izleme ve değerlendirme çerçeve-
sinin oluşturulması da önemlidir. Geleceğe 
dönük olarak, teşvik sisteminde yapılacak bir 
reform, bu sistemlerin konsolide edilmesini ve 
AB müktesebatıyla uyumlu hale getirilmesini 
amaçlamalıdır.

KT ekonomisinin kendine özgü koşullarına uy-
gun olarak kurala dayalı bir mali çerçeve ta-
sarlanmalıdır. Mali kurallar, ‘kamu’ borcu veya 
açığı veya gider artışı veya gider bileşenleri gibi 
mali toplamlar üzerindeki uzun vadeli sayısal 
kısıtlamalardır. IMF Veri Tabanında29 mevcut 
bilgilere dayalı olarak, en az bir mali kuralı 
benimseyen ekonomilerin sayısı 1985 yılında 
dokuz iken 2021 itibariyle 109’a yükselmiştir. 
Ekonomi başına ortalama mali kural sayısı da 
son yirmi yılda artmıştır; özellikle, birçok eko-
nominin uluslarüstü kurallarla birlikte kendi 
ulusal kurallarını benimsediği Avrupa’da olmak 
üzere, ekonomi başına mali kural sayısı yak-
laşık üçtür. Ekonomiler, kendi özel koşullarına 
göre uyarlanmış mali kurallar tasarlamaktadır. 
En yaygın kural, bir borç kuralı ile birlikte yıllık 
bütçe toplamları üzerinden uygulanan operas-
yonel limitlerin bir bileşimidir. Mali planları ve 
performansı değerlendirme, makroekonomik 
ve bütçe tahminlerini değerlendirme ve mali 
kuralların uygulanmasını ve önlemlerin ma-
liyetini izleme yetkisine sahip mali konseyler, 
kurala dayalı mali çerçevenin bir başka aya-
ğını temsil etmektedir. COVID-19 pandemi-

29 https://www.imf.org/external/datamapper/FiscalRules/map/map.htm 

30 Davoodi H. R., P. Elger, A. Fotiou, D. Garcia-Macia, X. Han, A. Lagerborg, W.R. Lam, and P. Medas. 2022. Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent 
Trends and Performance during the Pandemic. IMF Working Paper No.22/11, International Monetary Fund, Washington, DC.

si ile baskılanmasına ve büyük ve kalıcı borç 
oluşumlarını tam olarak engelleyememesine 
rağmen, mali kurallar ekonomilerin krize mü-
dahale etmelerine olanak tanımıştır. Özellikle 
mali kurallar konusunda iyi bir geçmişe sahip 
ekonomilerin, bir kriz sırasında daha agresif 
bir şekilde yanıt verebildikleri görülmektedir.30 
KT ekonomisinde, uygun tasarımı tanımlama-
ya yardımcı olacak kademeli bir yaklaşım be-
nimsenebilir. Örneğin, (i) bütçeyi cari mali yılın 
ötesini de kapsayacak şekilde planlayacak bir 
orta vadeli bir mali çerçeve ve (ii) spesifik ola-
rak, bir kriz durumunda mali kaynakları des-
teklemeyi amaçlayan ve cari giderlerin veya 
toplamların spesifik bileşenlerini sınırlayacak 
bir mali kural yoluyla ekonominin yükseldiği 
dönemlerde kaynakların biriktiği bir rezerv/
acil durum fonu, kurala dayalı bir çerçevenin 
ilk adımları olabilir. Kademeli ve duruma özel 
olarak tasarlanan bir yaklaşım, her ikisi de çer-
çevenin işlemesi için gerekli temel özellikler 
olan çerçevenin sahiplenilmesini ve güveni-
lirliğini sağlamaya da katkıda bulunacak, aynı 
zamanda çerçeveye dış şoklara karşı oldukça 
kırılgan durumda olan bir ekonominin ihtiyaç 
duyduğu yeterli esnekliği sağlayacaktır.

Yerel yönetimlerin vergi sisteminde reform 
yapılması ve modern bir transfer sisteminin 
uygulamaya konulması yerel yönetimlerin 
finansal durumunun güçlendirilmesine yar-
dımcı olabilir. Vergi sisteminde yapılacak bir 
reform, özellikle yerel hizmetleri finanse et-
mek, bütçe baskılarını hafifletmek ve trans-
fer ihtiyacını azaltmak için yerel yönetimlere 
istikrarlı bir gelir kaynağı sağlamada cazip bir 
çözüm olacaktır. İdare kademeleri arası trans-
ferlerle ilgili olarak, dağıtılacak toplam miktar 
şu anda öngörülen merkezi idare yurtiçi gelir-
lerinin bir yüzdesi olarak belirlenmektedir. Bu, 
şu anda merkezi idarenin yurtiçi gelirlerinin 
yüzde 9.25’ine eşittir ve 2011 nüfus sayımına 
göre nüfus bazında yerel yönetimler arasın-
da dağıtılmaktadır. Yerel yönetimlerin finans-
manını güçlendirmek ve aynı zamanda yerel 
yönetimler arasındaki bölgesel farklılıkları gi-
dermek için transfer sisteminde çok boyutlu, 
performansa dayalı bir modele yönelik bir re-
form da gerekmektedir.
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Kırılganlık kaynaklarının ortadan kaldırılması 
da KT ekonomisini ve özel sektörünü daha re-
kabetçi hale getirecektir. Maliye ve para po-
litikalarının etkileri ekonominin tüm seviyele-
rine ulaşarak işletmeleri ve tüketicileri etkiler. 
Aynı zamanda, KT şirketlerinin faaliyet göster-
diği iş ortamı, sadece üretkenliği artırmak, iyi 
işler yaratmak ve yatırım çekmek için değil, 
aynı zamanda ekonomik çeşitliliği sağlamak 
ve dar bir üretim tabanından kaynaklanan dış 
şoklara karşı mevcut olan kırılganlıkları azalt-
mak için de kilit bir rol oynayabilir. Çok ihti-
yaç duyulan ancak uzun süredir ihmal edilen 
yapısal reformların ele alınması, Kıbrıs Türk 
ekonomisinin, özellikle AB olmak üzere küresel 
ekonominin sunduğu fırsatları yakalaması için 

çok büyük önem taşımaktadır. Yapısal reform-
lar, ekonominin yapısal dönüşümüne yardım-
cı olarak ve beşeri ve finansal sermayenin KT 
ekonomisinin karşılaştırmalı avantajlara sahip 
olduğu sektörlere ve daha üretken ve yenilik-
çi sektörlerdeki firmalara akmasını sağlayarak, 
özel sektörün tüm potansiyelini ortaya çıkar-
mada kilit role sahiptir. Bölüm 2, halloumi/
hellim konusunu derinlemesine bir şekilde ele 
alarak, rekabet gücü oluşturma ve Kıbrıs Rum 
ekonomisiyle ekonomik entegrasyonu teşvik 
etme fırsatlarını ve zorluklarını incelemektedir. 
Son olarak, Bölüm 2.3, özel sektörü destekle-
mek için hangi spesifik politikaların uygulana-
bileceği üzerinde odaklanmaktadır.

 2018 2019 2020 2021gt 2022t

Reel ekonomi

Reel GSYH, %’lik değişim 1.3 0.2 -16.2 4.0 0.4

Tarım, %’lik hacim değişimi 2.6 2.7 1.8 -4.0 2.0

Sanayi, %’lik hacim değişimi -12.4 -14.6 -15.0 3.5 -5.0

Hizmetler, %’lik hacim değişimi 3.2 1.4 -18.4 5.2 1.0

TÜFE (yıllık), %’lik değişim 23.1 19.5 11.7 21.1 50.0

Mali hesaplar   

Gelirler, GSYH’nın yüzdesi 29.8 34.6 35.5 33.2 28.8

Giderler, GSYH’nın yüzdesi 29.8 35.9 40.6 38.5 35.6

Sermaye, GSYH’nın yüzdesi 2.3 1.1 3.3 5.0 2.9

Mali Denge, GSYH’nın yüzdesi 0.1 -1.3 -5.2 -5.3 -6.9

Dış yardım hariç, GSYH’nın yüzdesi -2.4 -4.0 -10.1 -10.3 -9.8

     Yerel Dengea GSYH’nın yüzdesi 0.9 -0.5 -3.5 -2.8 -4.0

Finansman, GSYH’nın yüzdesi -0.1 1.3 5.2 5.3 6.9

Dış, GSYH’nın yüzdesi 0.2 0.0 2.6 1.8 3.2

İç, GSYH’nın yüzdesi -0.3 1.3 2.5 3.5 3.7

‘Kamu’ borcu ve ‘kamu garantili’ borç, GSYH’nın yüzdesi 110.8 96.2 101.3 85.8 71.4

İç, GSYH’nın yüzdesi 33.4 29.9 32.4 29.3 25.7

Ödemeler Dengesi   

Cari Hesaplar Dengesi, GSYH’nın yüzdesi 5.7 5.9 -12.4 -13.6 -16.0

Dış hibeler hariç, GSYH’nın yüzdesi 3.3 3.2 -17.4 -18.6 -19.0

Net mal ‘ihracatı’, GSYH’nın yüzdesi -45.3 -40.1 -36.7 -46.6 -54.9

Net hizmet ‘ihracatı’ ve diğer transferler, GSYH’nın yüzdesi 50.9 45.9 24.3 33.0 38.9
Kaynak: ‘DPÖ’, ‘İstatistik Kurumu’ ve Dünya Bankası personeli. 

Not: gt=gerçekleşme tahmini; t=tahmin. 2022 verileri mevcut olduğunda tahminler değişebilir.
a Yerel Denge, yerel gelirler (Türkiye’den sağlanan hibeler hariç toplam gelirler) ile yerel giderler (Türkiye tarafından finanse 
edilenler hariç toplam giderler) arasındaki fark olarak hesaplanır.

Tablo 1.1: Kıbrıs Türk ekonomisinin temek ekonomik göstergeleri
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2.1	Kıbrıslı	Rum	ve	Kıbrıslı	 Türk	
Şirketler	için	Fırsatlar	31  

Ekonomik ve sosyal faydalar bakımından 
mevcut potansiyeline rağmen, KR ve KT eko-
nomileri nispeten düşük bir ekonomik enteg-
rasyon düzeyine sahiptir; KT ekonomisinde 
yerel olarak üretilen malların, iki ekonomiyi 
birbirinden ayıran Yeşil Hattı geçebileceği ko-
şullar 2004 Yeşil Hat (YH) Tüzüğü ile belirlen-
mektedir.  Yeşil Hat Tüzüğü (29 Nisan 2004 ta-
rihli ve 866/2004 sayılı Konsey Tüzüğü) 1 Mayıs 
2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve kişilerin, 
malların ve hizmetlerin KTe’den KC’ye Yeşil Hat 
üzerinden hareketi için AB hukuku hükümleri-
nin geçerli olduğu koşulları tanımlamaktadır. 
Malların dolaşımı ile ilgili olarak, Yeşil Hat Tü-
züğü hem (i) KT ekonomisinden Kıbrıs Cumhu-
riyeti’ne gerçekleştirilen ticarete ilişkin düzen-
lemeleri ve kısıtlamaları tanımlamakta hem de 
(ii) bölgesel ekonomik entegrasyon için adanın 
her iki bölgesi arasındaki ticareti teşvik etme-
yi amaçlamaktadır. Mevcut istatistiklere göre, 
2020 yılında belgeli bir şekilde Yeşil Hattı ge-
çen malların toplam ticaret değeri sadece 4,7 
milyon € ile düşük seviyedeydi. En çok ticareti 
yapılan kalem plastik ürünler olurken, bunu 
taze balık, inşaat malzemeleri ve prefabrike 
konteynerler izlemiştir. Yeşil Hat Tüzüğü kap-
samında olmasa da, KC’den KT ekonomisine 
yapılan ticaret 2020 yılında yaklaşık yüzde 7 
oranında azalarak 0,7 milyon avro civarında 
gerçekleşmiştir, bu miktar ters yönde yapılan 
ticaretin yaklaşık yüzde 15’ine karşılık gelmek-
tedir (COM, 2021).   

Bir dizi kısıtlama (Yeşil Hat Tüzüğüne ek ola-
rak), Yeşil Hat üzerinden gerçekleştirilen tica-
retin miktarını ve türünü önemli ölçüde en-
gellemektedir. Lojistik, finans, vergilendirme, 
bitki sağlığı standartları ve giriş kısıtlamaların-
dan kaynaklanan yerel engeller, malların Kıb-
rıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Türk ekonomisine 
hareketini ciddi şekilde kısıtlamaktadır (COM, 
2021). Hem KC hem de KT ekonomisi, bir dizi 

31 Özel Konu, Flávio L. Pinheiro, Elena Bucea ve Dominik Hartmann (yakında yayınlanacak) tarafından hazırlanan “Birlikte daha güçlü: Kıbrıs Cumhu-
riyeti ve Kıbrıs Türk ekonomisi arasında karşılıklı öğrenme, ekonomik entegrasyon ve üretken karmaşıklık için fırsatlar” başlıklı çalışmaya ve Gianluca 
Santoni tarafından hazırlanan “Kıbrıs Türk ekonomisinin rekabet gücü analizi” başlıklı çalışmaya (yakında yayınlanacak) dayanmaktadır.

ürün için kısıtlamalar uygulamaktadır. Örne-
ğin, KC, 7.5 tonun üzerindeki KT ticari araçların 
veya sağlık endişeleri nedeniyle işlenmiş gıda 
ürünlerinin geçişine izin vermemeye devam 
etmektedir. KT ekonomisi de, Kıbrıs Cumhuri-
yeti’nden Kıbrıs Türk ekonomisine gelen mal-
larda benzer kısıtlamalar uygulamaktadır. Öte 
yandan, KC tarafından kontrol edilen alanlar-
dan KT ekonomisine mal ticareti ancak lisans 
veya ön izin verildikten sonra gerçekleştirile-
bilmektedir.  Ancak bu rejim her zaman tutar-
lı bir şekilde uygulanmamaktadır. Son olarak, 
önemli düzeyde mal kaçakçılığı gerçekleşmek-
tedir ve bu durum Yeşil Hat üzerinden gerçek-
leşen düzensiz hareketlerin kontrol edilmesi-
nin zorluğunu yansıtmaktadır. Bu nedenlerden 
dolayı hem hacim hem de bileşim bakımından 
mevcut Yeşil Hat ticareti (ve ilgili veriler), KR ve 
KT ekonomileri arasındaki ticaret için üretime 
yönelik olanakların ve olasılıkların sadece kü-
çük bir bölümünü temsil etmektedir.

Ekonomik entegrasyonun artması birçok fır-
satı beraberinde getirebilir. Ekonomik enteg-
rasyonun artması ile birlikte, hem KR hem de 
KT ekonomisi, ada içi ticareti ve aynı zaman-
da dış ticaret ortaklarıyla ticareti arttırabilir ve 
yeni ürünlere geçebilir. Ayrıca, sonuçta hem KT 
ekonomisinin hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
sosyoekonomik ayrışmanın olumsuz etkileri-
nin azaltılmasından fayda görmesi mümkün 
olmakla birlikte, KTe ekonomik açıdan KC’nin 
üretime dönük olanaklarına ve bilgi yoğun-
luğuna ulaşmak için önemli fırsatlara sahip 
olacaktır. Yapılan birçok çalışmada, ekonomik 
entegrasyonun siyasi istikrar, dış kırılganlığın 
azalması ve ekonomik kalkınma açısından her 
iki taraf için de fayda sağlayabileceği sonucuna 
ulaşılırken, ekonomik entegrasyonun gerçekte 
nasıl teşvik edilebileceği ve hangi fırsatların 
desteklenmesi gerektiği çok az tartışılmıştır.

Ürün düzeyinde, daha yüksek bir ekonomik 
entegrasyon seviyesine ulaşmaya yardımcı 
olacak ürünleri belirleyerek fırsatları nicel-
leştirmek gerekmektedir. İlk olarak, her iki 

Bölüm	2:	Özel	Konu:	Rekabet	Gücünü	Arttırmak	ve	
Ekonomik	Entegrasyonu	Teşvik	Etmek31
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tarafın da diğer ekonominin karşılaştırmalı üs-
tünlüğe sahip olduğu ürünlerle ilişkili üretime 
yönelik yetenekleri edinerek diğer taraftan 
bir şeyler öğrenebileceği en karmaşık ve ilgili 
ürünler (bilgi yayım kanalı); ikinci olarak, hali-
hazırda üçüncü ülkelerden ithal edilip aslında 
ada içinde tedarik edilebilecek ürünler (ada içi 
ticaret entegrasyonu ve sofistikasyon kanalı); 
ve üçüncü olarak, her iki ekonominin de daha 
karmaşık ürünlere geçmesine olanak sağlaya-
cak tamamlayıcı üretken yetenekler (sinerji 

kanalı), bulunmaktadır. Kutu 2.1, bu analizde 
kullanılan ana kavramların/değişkenlerin te-
mel tanımlarını sunmaktadır.

Şu anda, iki ekonomi ticaret ortakları bakı-
mından birbirinden önemli ölçüde farklılık 
göstermektedir. Doğu Akdeniz’de, aynı ada 
üzerinde bulunmalarına, dolayısıyla benzer 
iklim koşullarına ve AB veya Orta Doğu’daki-
ler gibi ticaret ortaklarına uzaklıklarına sahip 
olmasına rağmen, iki ekonominin ticaret or-

Kutu 2.1: Tanımlar

1. Karmaşıklık: Bir ekonominin ürettiği ve ihraç ettiği bir ürün/ürün sepetinin (Ekonomik 
Karmaşıklık Endeksi, veya ECI), çok sayıda ekonomi tarafından mı üretebileceği yoksa 
sadece birkaç yüksek düzeyde çeşitlendirilmiş ve sofistike ekonominin mi böyle bir 
kapasiteye sahip olduğu bilgisini kullanarakilgili ürünle veya ürün sepetiyle ilişkili bilgi 
yoğunluğunun bir ölçüsüdür (Ürün Karmaşıklığı Endeksi veya PCI).  PCI, spesifik bir ürü-
nü yapan ekonomilerin ortalama bilgi yoğunluğunun hesaplanmasıyla belirlenirken, 
ECI, bir ekonominin ihraç ettiği ürünlerin ortalama bilgi yoğunluğu olup, o ekonominin 
üretim yapısının ne kadar çeşitlendirilmiş ve sofistike olduğunun bir göstergesidir.

2. Ürün Alanı:  Ürün alanı, ekonomilerin birlikte ihraç etme eğiliminde olduğu ürün çift-
lerini birbirine bağlayan bir ağdır ve bir ekonominin neler yapabileceğini, halihazırda 
mevcut olan ürün ile benzer bilgi birikimi ile üretilebilecek hangi ürünlerin yakınlarda 
(kısa bir mesafe içinde) bulunduğunu görselleştirmeye ve çeşitlendirme yollarını belir-
lemeye yardımcı olur.  Ürün alanının şekli, zaman içindeki ihracat verilerini kullanarak, 
ekonomilerin nasıl yapılacağını bildikleri şeylerden, genel olarak bunlarla ilgili olan şey-
lere doğru geçiş yapması yoluyla, çeşitlendirmenin pratikte nasıl işlediğini de anlatır. 
Yanlış zamanda yanlış faaliyetleri teşvik etmek (örneğin ürün alanının çevresinde yer 
alan basit ürünler veya düşük gelişim aşamalarında son derece ilgisiz faaliyetlerin teş-
vik edilmesi) hem maliyetli olabilir hem de uzun vadeli kalkınma beklentilerine zarar 
verebilir (Pinheiro ve diğerleri, 2021). 

3. İlgililik: Bu, yeni bir potansiyel ürünün bir ekonominin mevcut ihracat sepetine (ve üre-
tim yapısına) ne kadar yakın olduğunun bir ölçüsüdür. Ekonomilerin ve bölgelerin rast-
gele bir şekilde yeni ürünlere atlamadığı, ancak bir ekonominin halihazırda uzmanlaş-
tığı mevcut ürünler ile benzer teknolojilere ve üretim olanaklarına sahip ilgili ürünlere 
geçme eğiliminde oldukları gösterilmiştir. Bir ekonominin ihracat sepetindeki potansi-
yel yeni bir ürünle bağlantılı ürünlerin yoğunluğunun veya sayısının tahmin edilmesiyle 
ölçülür.

4. Nispi Ticari Avantaj (RCA) ve ithalat RCA (iRCA): Eğer bir ürünün ihracat portföyündeki 
payı seçilen ürünün küresel ihracat payından daha büyük ise veya iki pay arasındaki 
oran 1 veya daha yüksek ise o ekonominin o üründe nispi ticaret avantajına sahip ol-
duğu kabul edilir.  Belirli bir ürünün ithalatının bir ekonomideki ağırlığını dünyadaki 
payıyla karşılaştırarak, bir ekonomi için en uygun ithalatı tanımlamak için de benzer bir 
ölçü kullanılır.

Arka plan çalışması, yukarıdaki ölçülerin her birinin hesaplanmasına ilişkin metodoloji hak-
kında ayrıntılı bilgi sunmaktadır. Daha fazla bilgiye ayrıca https://atlas.cid.harvard.edu/glos-
sary  adresinden de ulaşılabilir.
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takları önemli ölçüde farklıdır. Kıbrıs Türk eko-
nomisi, daha çok Türkiye ile Kıbrıs Cumhuriyeti 
ise AB ve dünya genelinde başka ekonomilerle 
daha yakın bir şekilde entegre olmuştur. 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nispi ticari avantaja 
(RCA) sahip olduğu ürün sayısı KT ekonomisi-
ne göre 6.5 kat daha fazla iken, genel ekono-
mik karmaşıklık düzeyi neredeyse 4 kat daha 
yüksektir. Ticaret ortaklarının önemli ölçüde 
farklılaşmasının yanı sıra, iki ekonominin nispi 
ticari avantaja sahip olduğu ürünlerin türleri 
ve karmaşıklıkları da farklılık göstermektedir. 
Kutu 2.1’de açıklandığı gibi, eğer bir ürünün 
bir ülkenin ihracat portföyündeki payı, seçilen 
ürünün dünya pazarındaki ihracat payından 
daha büyükse, o ekonominin bir üründe nispi 
ticari avantaja sahip olduğu kabul edilir. Kıbrıs 
Cumhuriyeti KT ekonomisine göre önemli öl-

çüde daha fazla nispi ticari avantaja sahip ol-
duğu ürünü ihraç etmektedir (sırasıyla, 228’e 
karşı 35 ürün). KT ekonomisi peynir, alkollü 
içecekler, inşaat taşları veya erkek gömlekleri 
gibi basit tarımsal veya işlenmiş ürünlere daha 
fazla bağımlıyken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bazı 
kimyasal ürünler ve imalat ürünleri dahil ol-
mak üzere daha karmaşık ürünlerin çeşitliliği 
çok daha fazladır (Şekil 2.1). KC’nin daha yük-
sek nispi ekonomik karmaşıklık sebiyesine rağ-
men, ürün alanı yüksek düzeyde bir parçalılık 
ve düşük-orta karmaşıklıktaki ürünlere önemli 
düzeyde bağımlılık göstermektedir. Dolayısıy-
la, Kıbrıs Cumhuriyeti, Almanya, Güney Kore 
Cumhuriyeti veya Singapur gibi daha gelişmiş 
ekonomilerin temel olarak karmaşık ürünler 
üzerindeki üretim odağına ulaşmaktan halen 
çok uzaktadır.

Kutu 2.2: Veriler

Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ait olanlar da dahil olmak üzere, uluslararası ticaret verileri Harvard 
Ekonomik Karmaşıklık Atlasından (http://atlas.cid.harvard.edu/) alınmıştır. Bu raporun yazıl-
dığı tarih itibariyle, veri seti 1995 ile 2018 yılları arasındaki dönemi kapsamakta ve 238 eko-
nominin ürün bazında birleştirilmiş ihracat hacmi hakkında bilgi sağlamaktadır.  Ürünler, 4 
basamaklı HS6 rev. 1992 sınıflandırması kullanılarak sınıflandırılmıştır. Veri seti toplam 1,242 
farklı ürünü içermektedir. Karşılaştırılabilir ve sağlam sonuçlar elde etmek için, analiz, 2014 
yılı ATLAS ekonomik karmaşıklık sıralamasında bildirilen 130 ekonomi ile sınırlanmıştır. Bu 
filtre uygulandıktan sonra, veri seti 2014 yılında dünya ticaretinin yüzde 94,9’unu kapsamak-
tadır.  Bu veri seti, her bir ürünün dünya ticaretindeki payını ve Ürün Karmaşıklık Endeksin-
deki (PCI) yerini tahmin etmek için kullanılacaktır. KT ekonomisi ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 
Ekonomik Karmaşıklık Endeksini (ECI) tahmin etmek için PCI kullanılacaktır.  KT ekonomisi 
için derlenen ürün düzeyindeki ikili ‘ticaret’ verileri, KTe ‘Ticaret Dairesi’ tarafından sağlan-
mıştır ve Harvard Ekonomik Karmaşıklık Atlasında bulunan veri setinde kullanılan uluslararası 
verilerin zaman aralığıyla uyumlu olarak 2014 ile 2018 arasındaki dönemi kapsamaktadır. 
Ürünler, 4 basamaklı HS6 rev. 1992 sınıflandırması kullanılarak sınıflandırılmıştır. Ekonomik 
karmaşıklığa dayalı bu analiz için, mevcut Yeşil Hat ticaretinin düzenlemelerden, politikalar-
dan ve giriş engellerinden güçlü bir şekilde etkilenmesi dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle, 
Yeşil Hat ticaret verileri hariç tutulmuştur ve sonuç olarak, Yeşil Hat ticaretinin her iki tarafın 
üretime yönelik yeteneklerini tam olarak temsil ettiği varsayılamaz.



26     l

KIBRIS TÜRK EKONOMİSİNİN DAYANIKLILIĞINI TEST ETMEK

KT ekonomisi, KR ekonomisinin nispi ticari 
avantaja sahip olduğu 200’den fazla üründen 
bir şeyler öğrenebilir ve bu KT ekonomisi tara-
fından üretilen malların genel karmaşıklık ve 
sofistikasyon düzeyini arttıracaktır. Şu anda 
KT ekonomisinin nispi ticari avantaja sahip ol-
duğu ve KR ekonomisinin bir şeyler öğrenebi-
leceği sadece 15 ürün var iken (Tablo 2.1), KT 
ekonomisi üretim yapısını çeşitlendirmek ve 
daha karmaşık hale getirmek için gerekli bilgi, 
teknoloji ve üretken yetenekleri edinme bakı-
mından önemli bir potansiyele sahiptir. KC’nin 

nispi ticari avantaja sahip olduğu ancak KT eko-
nomisinin olmadığı 207 ürün bulunmaktadır. 
Başka bir deyişle, KT şirketlerinin KR şirketleri 
karşısında 207 öğrenme fırsatı mevcuttur. An-
cak bu tüm ürünler için eşit derecede uygula-
nabilir değildir. İlk olarak, KT ekonomisi bu 207 
ürünün sadece belirli bir alt kümesinin üretimi 
için bir karşılaştırmalı avantaj sergilemektedir. 
İkinci olarak, özellikle KT ekonomisinin yapısı 
daha basit mallara eğilimli olduğundan dolayı, 
tüm ürünler ekonomik karmaşıklık düzeyinin 
artması bakımından değer zincirini yukarı taşı-

Kaynak: Yazarların hesaplamaları. Not: Her bir bölgenin nispi ticari avantaja sahip olduğu ürünler, Leamer (1984) ürün 
sınıflandırma sistemine göre renklendirilmiştir. Görselleştirme amacıyla, ağ, analizde dikkate alınan 1242 ürünün sadece 
846’sını içermektedir.

Şekil	2.1: KC ve KTe’nin ürün alanı, 2018
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ma olasılığını ortaya çıkaracak aynı kazanımları 
sağlamayacaktır. Örneğin, Tablo 2.2, gelecekte 
kendisi için karşılaştırmalı avantajlar oluştur-
mak ve daha sofistike ve karmaşık yeni ürün-
ler üretebilecek hale gelmek için gerekli bilgi, 
teknoloji ve üretim yetenekleri elde etme açı-
sından KT ekonomisi için en yüksek kazanım-
ları sağlayacak İlk 5 ürünü göstermektedir. 
Tablonun alt bölümü, KT ekonomisinin haliha-
zırda bir nispi ticari avantaja sahip olduğu ve 
bu nedenle KT ekonomisinin mevcut bilgisi, 

teknolojileri ve üretken yetenekleri göz önüne 
alındığında bugün üretilmesi en uygun olan 
İlk 5 ürünü göstermektedir. Ancak bu ürünler 
en uygulanabilir ürünler olmakla birlikte, bilgi, 
teknoloji ve üretken yetenekler edinme açısın-
dan daha az kazanım sağlayacaktır.

KR şirketleri temel olarak KT şirketlerine ürün 
sağlamaktan ve daha küçük ölçüde de bazı KT 
şirketlerinden bir şeyler öğrenmekten fayda 
sağlayacaktır. Tablo 2.1’de gösterildiği gibi, KR 

Kaynak: Ekonomik karmaşıklık, yazarların hesaplamaları.
Lejan: DEU - Almanya; SGP - Singapur; GBR - Büyük Britanya; RoC - KC, TCc - KTe; TUR - Türkiye; RUS - Rusya; GRC - Yunanistan

Şekil	2.2: KC, KTe ve diğer ekonomilerin ekonomik karmaşıklık sıralaması

Tablo 2.1: Kıbrıs Cumhuriyeti için KT ekonomisinden en fazla kazanım sağlayacak öğrenme 
adayları, karmaşık faaliyetler ile artan ilgililik bakımından ölçülmüştür.

Açıklama İlgililik Ürün Karmaşıklığı   Nispi 
Ticari 
Avantaj

Kazanım  

Metal İşaretler 0,195 0,407 0,032 0,54%

Konserve Et 0,196 0,318 0,218 0,54%

Seramik Tuğla 0,208 -0,048 0,000 0,49%

Sırlı Seramik 0,203 -0,684 0,000 0,45%

Hurda Lastik 0,220 -0,483 0,823 0,44%

Dondurma 0,227 -0,145 0,866 0,44%

Yumurta 0,223 -0,541 0,323 0,42%

Turşu 0,230 -0,789 0,901 0,38%

İnşaat Taşı 0,205 -0,942 0,457 0,37%

Karabuğday 0,233 -1,285 0,412 0,33%

Hazır Patlayıcılar 0,233 -0,984 0,000 0,31%

Örülmemiş Erkek Gömleği 0,218 -1,430 0,066 0,29%

Ham Tütün 0,235 -1,730 0,072 0,25%

Yün 0,217 -1,653 0,921 0,21%
Kaynak: Yazarların hesaplamaları. Not: İlgililik, yeni bir potansiyel ürünün bir ekonominin mevcut ihracat sepetine (ve üretim 
yapısına) ne kadar yakın olduğunu ölçer [0-1 aralığında (ne kadar yüksek olursa, o kadar yakınlaşır)]. Ürün karmaşıklığı, 
ürünle ilişkili bilgi yoğunluğunu ölçer; pozitif (negatif) değerler daha fazla (daha az) karmaşıklık ile ilişkilidir. Nispi ticari 
avantaj, seçili bir ürünü üreten bir ekonominin rekabet gücünün bir göstergesidir; seçilen ürünün ihracat portföyündeki payının 
küresel ihracat içindeki payı ile karşılaştırılması yoluyla ölçülür. Nispi ticari avantaj >1 ise o ekonomi o ürün için nispi ticari 
avantaja sahiptir. Son olarak, kazanımlar, karmaşık ürünlerle ilgililiğin artması bakımından ölçülür.
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şirketleri için öğrenme adayı olabilecek sadece 
14 ürün mevcuttur ve bunların ilk 5’i karmaşık 
faaliyetler ile ilgililik kazanımları bakımından 
sadece yaklaşık yüzde 0.5’lik bir artış sağla-
yacaktır. Öte yandan, KR şirketleri halihazırda 
başka üçüncü ekonomiler tarafından ithal edi-
len ürünleri KT şirketlerine tedarik ederek daha 
büyük ölçüde bir fayda elde edebilirler. Özellik-
le, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin nispi ticari avantaja 
sahip olduğu ve KT ekonomisi için de anlamlı 
ithalat kalemleri teşkil eden (yani KT ekonomi-
sinin ithalatta nispi ticari avantaja sahip oldu-
ğu) 58 ürün mevcuttur. Tablo 2.3 KT ekonomisi 
için en anlamlı ithalat kalemlerinin bir listesini 
sunmaktadır —yani, dünya ortalaması düşü-
nüldüğünde KT ekonomisinde beklenenden 
daha fazla talep edilen, bir başka deyişle, itha-
latta nispi ticari avantajı pozitif olan mallar). Bu 
mallardan bazılarının Kıbrıs Cumhuriyeti tara-
fından sağlanması potansiyeli olabilir. Ayrıca, 
KC tarafından KT ekonomisine sağlanabilecek 
malların karmaşıklık düzeyi, KT ekonomisin-
den KC ekonomisine sağlanabilecek malların 

karmaşıklık düzeyinden daha yüksektir. Esas 
olarak, ada içi ticaretin arttırılması, ulaşım ma-
liyetlerini düşürdüğünden dolayı maliyet etkin 
olmanın yanı sıra sosyoekonomik entegrasyo-
nu ve ticaret akışlarından ve mekânsal yakın-
lıktan kaynaklı bilgi yayımını/transferini teşvik 
edebilir.

Son olarak, ada bir bütün olarak güçlerini 
birleştirerek tüm Kıbrıslılar için daha fazla ve 
daha iyi işler yaratılmasına yardımcı olabile-
cek daha gelişmiş ürünlerin üretimine geçiş 
yapabilir. Ortak bir ekonominin toplam ihracat 
portföyü, ekonomik karmaşıklığı ve sofistikas-
yon fırsatları, KC portföyüne yakın düzeyde 
olacaktır, ancak ürün üretme ve ihraç etme ka-
pasitesi çok daha büyük olacaktır. Bu, sadece 
AB için değil, aynı zamanda KC’deki şirketler 
tarafından şu anda tam olarak kullanılmayan, 
KT ekonomisinin mevcut ticaret ortakları için 
de geçerli olacaktır. Birleşik ekonomi için ilk 10 
en karmaşık fırsat, fotoğrafik fonksiyonları ve 
makineleri ile ilgili ürünleri içermektedir. Ürün 

En Yüksek Kazanımlar 
Açıklama İlgililik Ürün Karmaşıklığı Nispi 

Ticari 
Avantaj

Kazanım

Şekillendirilmiş Kağıt 0,026 0,602 0,000 3,97%

Diğer Mobilya 0,030 0,538 0,006 3,93%

Kimyasal Olarak Saf Şekerler 0,021 0,460 0,000 3,92%

Plastik İnşaat Malzemeleri 0,035 0,464 0,000 3,79%

Santrifüjler 0,026 0,962 0,000 3,66%

Üretimi En Uygun Olanlar
Açıklama İlgililik Ürün Karmaşıklığı Nispi 

Ticari 
Avantaj

Kazanım

Hayvan organları 0,042 -0,801 0,962 3,17%

Aromalı Su  0,051 -0,414 0,479 2,53%

Meyve Suyu 0,051 -1,014 0,382 2,66%

Plastik Boru 0,041 -0,154 0,233 2,88%

Saf Zeytinyağı 0,034 -0,863 0,120 2,06%

Kaynak: Yazarların hesaplamaları. Not: İlgililik, yeni bir potansiyel ürünün bir ekonominin mevcut ihracat sepetine (ve üretim 
yapısına) ne kadar yakın olduğunu ölçer [0-1 aralığında (ne kadar yüksek olursa, o kadar yakınlaşır)]. Ürün karmaşıklığı, ürünle 
ilişkili bilgi yoğunluğunu ölçer; pozitif (negatif) değerler daha fazla (daha az) karmaşıklık ile ilişkilidir. Nispi ticari avantaj, seçili 
bir ürünü üreten bir ekonominin rekabet gücünün bir göstergesidir; seçilen ürünün ihracat portföyündeki payının küresel ihracat 
içindeki payı ile karşılaştırılması yoluyla ölçülür. Nispi ticari avantaj >1 ise o ekonomi o ürün için nispi ticari avantaja sahiptir. 
Son olarak, kazanımlar, karmaşık ürünlerle ilgililiğin artması bakımından ölçülür.

Tablo 2.2:  KT ekonomisi için Kıbrıs Cumhuriyeti’nden en fazla kazanım sağlayacak (karmaşık 
faaliyetler ile artan ilgililik bakımından ölçülen) veya üretimi en uygun olacak öğrenme adayları.
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bazında potansiyel ücret ve istihdam etkileri-
nin ve gerçekteki uygulanabilirliği/kolaylığıiçin 
daha fazla analiz yapılması gerekmekle birlikte, 
ekonomik karmaşıklık açısından, KT ekonomisi 
için potansiyel ekonomik karmaşıklıkta önem-
li kazanımlar mevcuttur; daha fazla istikrar ve 
sosyal uyum, daha az dışa bağımlılık ve artan 
mali kazanımlar, yeni ticaret ortakları ve büyü-
me fırsatları bakımından ise her iki taraf için de 
önemli kazanım potansiyeli bulunmaktadır. 

2.2	Halloumi/Hellim	Örneği

Halloumi/hellim Kıbrıs adasının en önemli ta-
rımsal ürünüdür ve ada için büyük kültürel ve 
ekonomik öneme sahiptir.  KT ekonomisinde, 
halloumi/hellim32 büyük miktarlarda üretil-
mekte ve üretim sektörü oldukça fazla çeşitlilik 
göstermektedir. Yıllık üretim son beş yıldır yak-
laşık 10,000 tonda sabit kalmıştır. Halloumi/
hellimin yakın zamanda Menşe İsmi Korumalı 
Ürün (PDO) olarak tescil edilmesi ve Yeşil Hat 
üzerinden dolaşımı üzerindeki yasakların kaldı-

32 Spesifik olarak halloumi/hellim için ticaret verileri mevcut değildir, ancak taze, rendelenmiş, işlenmiş veya mavi damarlı peynir hariç peynirleri 
içeren bir “peynir” (HS 40690) kategorisine ait veriler mevcuttur. Bu durumda, adada üretilen ana peynir türü halloumi/hellim olduğundan dolayı, 
bu peynir türüne ilişkin ‘ihracat’ verileri, halloumi/hellim için vekil veriler olarak kullanılmıştır.

rılması beklentisi, KT ekonomisi için önemli fır-
satlar ve aynı zamanda zorluklar getirmektedir. 
Hem AB içerisinde hem de küresel olarak fay-
dalı bir pazarlama aracı sağlamanın ve taklitle-
re veya ürün adının kötüye kullanılmasına karşı 
yasal koruma sağlamanın yanı sıra, PDO tescili 
KT ekonomisindeki değer zinciri aktörlerinin, 
şu anda erişemedikleri yüksek değerli AB paza-
rına erişimden yararlanmalarını sağlayacaktır. 
Bu faydaların, değer zinciri aktörleri için, kali-
teyi iyileştirme çabaları karşılığında daha yük-
sek gelirler sağlaması beklenmektedir. Bunun-
la birlikte, PDO, koyun veya keçi sütünün veya 
bunların karışımının oranının mutlaka inek 
sütü oranından fazla olmasını ve üretim için 
kullanılan sütün AB tüzüklerinde belirlenen 
katı standartları karşılamasını gerektirmekte-
dir. Komisyon Uygulama Kararı (AB) 2021/586 
Ek III kapsamında, KT idaresinin Dünya Hayvan 
Sağlığı Örgütü’nün uluslararası kabul görmüş 
standartlarına göre ‘Hayvan Sağlığı Durumunu’ 
belirlemek için çalışmalar yapması beklenmek-

Açıklama Ürün 
Karmaşıklığı 

KTe KC

İlgililik İthalat
(Milyon USD)

 ‘İthalatta’ 
nispi 
ticari 

avantaj 
(iRCA)

Nispi 
ticari 

avantaj 
(RCA)

İhracat
(Milyon USD) RCA iRCA

Arpa 0,13 0,038 28,55 41,17 0,00 1,59 2,20 8,09

Çimento -1,42 0,059 25,40 22,92 0,00 39,19 31,82 2,19

Süt Ürünü Makineleri 0,82 0,032 3,99 18,61 0,00 1,35 6,15 3,30

Su -0,83 0,042 5,76 15,32 11,90 0,93 2,21 4,15

Alüminyum Çubuk 0,02 0,037 22,35 12,76 0,00 2,69 1,46 1,94

Sert Alkollü İçecekler -0,65 0,045 39,81 12,57 68,61 16,48 4,89 2,59

Yüksek Voltajdan 
Korunma Cihazları

0,72 0,024 9,90 11,57 0,00 1,90 2,01 0,20

Alçı -1,30 0,047 1,12 8,85 0,00 8,43 62,39 0,79

Tohum Yağları -1,05 0,043 7,54 7,79 0,00 2,11 1,85 2,34

Kaynak: Yazarların hesaplamaları. Not: İlgililik, yeni bir potansiyel ürünün bir ekonominin mevcut ihracat sepetine (ve üretim 
yapısına) ne kadar yakın olduğunu ölçer [0-1 aralığında (ne kadar yüksek olursa, o kadar yakınlaşır)]. Ürün karmaşıklığı, ürünle 
ilişkili bilgi yoğunluğunu ölçer; pozitif (negatif) değerler daha fazla (daha az) karmaşıklık ile ilişkilidir. Nispi ticari avantaj, seçili 
bir ürünü üreten bir ekonominin rekabet gücünün bir göstergesidir; seçilen ürünün ihracat portföyündeki payının küresel ihracat 
içindeki payı ile karşılaştırılması yoluyla ölçülür. Nispi ticari avantaj >1 ise o ekonomi o ürün için nispi ticari avantaja sahiptir. 
iRCA bir ürünün ekonomi için bir ithalat ürünü olarak önemini ölçer (ne kadar yüksek olursa o kadar önemlidir) ve ürünün ithalat 
sepetindeki payının ürünün küresel ithalattaki payı ile karşılaştırılması yoluyla ölçülür.

Tablo 2.3:  KT ekonomisi için en önemli ‘ithalat’ kalemleri. 
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tedir.33 Öte yandan, aynı Karar, KT idaresinin, 
süt üretimi verilerine dayalı olarak, kalıntıların 
izlenmesine yönelik yıllık bir program hazırla-
masını gerektirmektedir. Bu nedenle, PDO’dan 
tam olarak yararlanabilmeleri için KT ekono-
misindeki tüm değer zinciri aktörleri arasında 
önemli ölçüde uyum çalışmaları gerçekleştiril-
mesi gerekmektedir.34

PDO tescilinin bu geleneksel Kıbrıs peynirine 
olan talebi ve ürünün fiyatını artırması ve her 
iki ekonomide de entegrasyon ve ekonomik 
büyüme için yeni fırsatlar sunması beklen-
mektedir. Halloumi/hellim teknolojik işbirliği 
ve ekonomik entegrasyon, ortak büyüme ve 
karşılıklı öğrenme için fırsatlar sunmaktadır.  
Örneğin, KT ekonomisi süt ürünleri üretimin-
de kullanılan makineleri şimdiye kadar ağırlıklı 
olarak Kıbrıs dışından temin ederken, KC’nin 
bu ürün grubunda nispi ticari avantajı bulun-
maktadır. Dolayısıyla, Yeşil Hattın iki tarafı 
arasındaki süt makineleri ticaretinin artması 

33 Özellikle, standartlar arasında, en az 12 ay süreyle şap hastalığından ariyet; inek, koyun veya keçilerin tutulduğu tüm işletmelerin sığır tüberkülozu, 
sığır brusellozu veya koyun ve keçi brusellozu nedeniyle kısıtlamaya tabi tutulmamış olması yer almaktadır.

34 PDO uygulamasıyla ilgili fırsatlar ve zorluklar hakkında ayrıntılı bilgi için, Dünya Bankası’nın tarımsal değer zincirleri ile ilgili olarak yakında 
yayınlanacak raporuna bakınız.  

35 Şekil 2.2’de, 2018 yılında, KC ve KT toplumu arasındaki fark yaklaşık 0,7’dir (log10 ölçeğinde), yani Kıbrıs Cumhuriyeti KT ekonomisinden yaklaşık 
5 kat daha fazla ihracat yapmıştır. Benzer şekilde, Şekil 2.3’te, 2018 yılında, KT ekonomisi ile KC arasındaki fark yaklaşık 0,8’dir (log10 ölçeğinde), 
yani KT ekonomisi Kıbrıs Cumhuriyeti’ne göre 6 kat daha fazla karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Bu durum, söz konusu ürünün KR ihracat sepetine 
kıyasla KT ‘ihracat’ sepetinde daha yüksek ağırlığa sahip olması ile açıklanabilir.

36 Yapısal çekim, özellikle esnek bir ortamı tanımlar; tahmine dayalı olmak, dış parametrelere bağlı değildir ve üretim fonksiyonu veya talep yapısı 
gibi bazı önemli ilişkiler için açık fonksiyonel biçimler alması gerekmez. Verilerin ikili yapısı sayesinde, belirli bir ürün için hem arz hem de talep 
tarafındaki belirleyiciler, sabit etkiler tarafından esnek bir şekilde emilir. Bununla birlikte, kısmi bir denge ortamında olduğumuzda, çapraz ürün 
bağlantılarını ve ikinci dereceden etkileri bir tarımsal sistem modelinde olduğu gibi dahil edemeyiz (yakın tarihli bir inceleme için bakınız Jones ve 
diğerleri 2017).

her iki taraf için de kazançlı olabilir ve KC’nin 
ortalama ekonomik karmaşıklık endeksini yük-
seltebilir. Ayrıca, süt makineleri tedarikçileri 
ile KT ekonomisinin halloumi/hellim üreticileri 
arasındaki ticari alışverişler de bilgi alışverişine 
katkıda bulunabilir ve KT üreticilerinin yöne-
timsel ve operasyonel uygulamalarını geliştir-
melerine yardımcı olabilir.

Son olarak, halloumi/hellim yoluyla artan 
ekonomik entegrasyon, KT üreticilerinin AB 
pazarına erişimden kazanımlar elde etmele-
rine yardımcı olabilir. KC’nin ihracat hacmi ve 
nispi ticari avantajı 2013 ile 2018 yılları arasın-
da artarken, KT ekonomisi benzer (hatta biraz 
daha yüksek) karşılaştırmalı avantajlara sahip 
olmasına rağmen, KT ekonomisinde böyle bir 
artış yaşanmamıştır (Şekil 2.2 ve 2.3). 2018 yı-
lında KT üreticileri, KC’nin toplam ihracatından 
neredeyse 5 kat daha az ‘ihracat’ yapmıştır.3536 
KT şirketlerinin nispi ticari avantajı KR şirketle-
rine göre daha yüksek olsa da (KT ekonomisinin 

Şekil	2.2: KC ve KT ekonomisinin halloumi/
hellim ihracat hacmi (USD)

Şekil	 2.3: KC ve KT ekonomisinin halloumi/
hellim için nispi ticari avantajı

Kaynak: Yazarların hesaplamaları.
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peynir37‘ihracatına’ KR ekonomisine göre daha 
fazla bağlı olması nedeniyle), toplam tahmini 
rekabet gücü (bir ekonominin bir üretim yeri 
olarak rekabet gücünün sentetik bir ölçüsüdür 
ve seçili ihracat kategorilerinde ekonominin 
dünya pazarlarındaki payının ağırlıklandırılma-
sı yoluyla değerlendirilir) aslında KT ekonomisi 
için KR ekonomisine göre çok daha düşüktür. 
Dolayısıyla, peynir ihracatının sadece miktar 
olarak değil aynı zamanda değer olarak da artı-
rılması, KT ekonomisindeki büyümeye ve istih-
dama önemli ölçüde katkıda bulunabilir. 

37 Coğrafya kontrolleri için, (yani mesafe ve komşuluk) KC ve KTe için aynı değerleri uygularız; tarih kontrolleri için (sömürge ve dil) KTe ve Türkiye 
için aynı değerleri uygularız.

KT ekonomisindeki sürtünme etkenleri, özel-
likle yeni hedef pazarlara olmak üzere ‘ihra-
cat’ potansiyelini baskılamaktadır. Bir ekono-
mi ile seçili bir ticaret ortağı arasındaki ticaret 
hacmi, ekonomilerinin büyüklüğünün yanı sıra 
ve coğrafya, tarih, ticaret ve para politikası gibi 
göreceli sürtünme etkenleri ve rekabet gücü ile 
orantılıdır (altta yatan ekonomik modelin bir 
açıklaması için Kutu 2.3’e bakınız). Halihazırda 
hizmet verdiği piyasalar ve yukarıda belirtilen 
sürtünme etkenleri göz önüne alındığında, 
eğer KT ekonomisi potansiyeline ulaşabilirse, 
diğer ekonomilere halloumi/hellim satışları ne-

Kutu 2.3: Halloumi/hellim için bir çekim modeli

Çekim modeli, uluslararası ticaret kalıpları için belki de en yaygın olarak kullanılan ekonometrik 
modeldir.36 Bir ekonometrik model, varsayımsal bir ekonomik ilişkinin sağlamlığını tahmin etmek 
ve test etmek için geçmiş verileri kullanır. Çekim modeline göre, iki ekonomi arasındaki ticaret hac-
mi, ekonomilerin büyüklüğüne, rekabet güçlerine ve aralarındaki sürtünme etkenlerine bağlıdır. 
Tipik sürtünme etkenleri arasında; iki taraf arasındaki mesafe veya ortak bir sınırın mevcudiyeti 
gibi coğrafya etkenleri; ortak dil veya sömürge bağları gibi tarihsel etkenler; ve bir Bölgesel Ticar-
et Anlaşmasının paylaşılması veya bir para birliğine üyelik gibi ticaret politikası etkenleri yer alır.

Analiz, 2010-2019 dönemi için KT ekonomisi tarafından halihazırda ‘ihraç edilen’ 241 ürünü kap-
sayan 6 basamaklı HS sınıflandırmasındaki ticaret verilerini kullanarak, KT ekonomisi ve KC için 
bir çekim modelini tahmin etmektedir. Tahmin örneklemi, 152 ihracat yapan ekonomiyi ve 164 
ithalatçı pazarı kapsamaktadır. Uluslararası veriler ve KC verileri ComTrade’den, KTe verileri ise 
KT ‘Ticaret Dairesi’nden’ elde edilmiştir. Tüm çekim kontrolleri CEPII-Çekim Veri Tabanından alın-
mıştır (Head ve Mayer, 2010, 2014).

Sonuçlar, coğrafya/ikili mesafe (burada mesafe, en kalabalık şehirler arasındaki nüfus ağırlıklı me-
safe olarak hesaplanır) ve tarih (nüfusun en az yüzde 9’u tarafından ortak bir dil konuşuluyorsa, 
ortak dil için kukla bir değişken; iki ekonominin bir sömürge ilişkisi içinde olması durumunda 
sömürge bağları için kukla bir değişken; ortak sınır için bir kukla değişken) ve ticaret politikası 
sebebiyle mevcut olan sürtünme etkilerinin hepsinin uluslararası ticaret akışları ağını şekillen-
dirmede güçlü bir rol oynadığını doğrulamaktadır.37 Ticaret politikasının vekil göstergesi olarak iki 
ekonomi arasında spesifik bir piyasaya erişimin önündeki çok çeşitli (tarife ve tarife dışı) sınırla-
maları ele alan bir Tercihli Ticaret Anlaşması ve/veya Bölgesel Ticaret Anlaşması bulunması esas 
alınmıştır. Özellikle, iki ekonomi ortalama olarak neredeyse yüzde 50 üzerinde Tercihli Ticaret 
Anlaşması ve/veya Bölgesel Ticaret Anlaşması ticareti paylaşırken, iki ekonomi ortalama olarak 
yüzde 60’ın üzerinde bir para birimi birliği içerisinde BTA ticareti paylaşıyor.

Halloumi/hellim, keçiboynuzu ve zeytinyağı için ayrı ayrı tahmin edilen ürüne özgü çekim mod-
elleri için de benzer sonuçlar elde edilmiştir.  Beklenebileceği gibi, her bir sürtünme etkisinin 
büyüklüğü ve hassasiyeti ayrı emtia kalemleri arasında değişiklik göstermektedir. KT ekonomis-
inin mevcut sürtünme etkenleri ve halihazırda hizmet verilen ticaret ortakları dikkate alınarak 
potansiyeline ulaşması halinde, halloumi/hellim ticareti yüzde 14, keçiboynuzu ve zeytinyağı ti-
careti ise sırasıyla yüzde 55 ve yüzde 48 artabilirdi.
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redeyse yüzde 14 artacaktır. KT ekonomisinin 
ticaret politikasını Kıbrıs Cumhuriyeti ile uyum-
laştırması ve aynı rekabet gücüne ulaşması 
halinde, KTe ve KC ekonomilerindeki şirketle-
rin hizmet verdiği 14 hedef pazara halloumi/
hellim ‘ihracatı’ yüzde 20’den fazla artacaktır. 
Bununla birlikte, KT ekonomisindeki en büyük 
kazanım, yeni ve daha zengin pazarlara ulaş-
maktan kaynaklanacaktır. Bu pazarların çoğu 
ile halihazırda ticaretin hiç olmadığı veya çok 
önemsiz düzeyde olduğu düşünüldüğünde, KT 
ekonomisi için bu potansiyeli değerlendirmek 
güç olacaktır.  Bununla birlikte, karşı olgusal 
bir analiz, KC için neredeyse yüzde 90’ı AB pa-
zarlarından oluşan halihazırda hizmet verilen 
pazarlarla mevcut ve tahmini halloumi/hellim 
‘ticaret’ hacminin, KT üreticilerin şu anda karşı 
karşıya olduğu ikili sürtünme etkenlerinin KC 
üreticilerine uygulanması halinde yüzde 75’e 

kadar azalabileceğini göstermektedir. Özellik-
le, öngörülen ‘ihracat’ önemli ölçüde daha az 
olacaktır: KC’nin KTe ile aynı ticaret politikasını 
benimsemiş olması halinde 252 milyon USD 
yerine 54 milyon USD (Sütun 2, Tablo 2.4); aynı 
para birimi çerçevesini benimsemiş olması ha-
linde yüzde 74 daha az (Sütun 3, Tablo 2.4); ve 
KC şirketlerinin KT şirketleri ile aynı düzeyde 
rekabet gücüne sahip olmuş olması halinde 
neredeyse yüzde 90 daha az (Sütun 4, Tablo 
2.4). Bu durum, KT ekonomisindeki ticaret ve 
para politikaları gibi sürtünme etkenlerinin 
yanı sıra düşük rekabet gücünün de özellikle 
yeni hedef pazarlara ‘ihracat’ potansiyelini kı-
sıtladığını göstermektedir.

KT üreticilerinin daha geniş pazarlara eriş-
mesini engelleyen ikili sürtünme etkenlerini 
azaltmayı amaçlayan reformlar çok önemli-

KC için 
Gözlenen 

Ticaret 
(milyon USD)

KTe’nin ikili ‘ticaretteki’ sürtünme 
etkenlerinin geçerli olması halinde 

KC için Tahmini İhracat 

KTe’nin rekabet 
gücünün geçerli 

olması halinde KC 
için Tahmini  İhracat

Ticaret Politikası Para Politikası Rekabet Gücü
Ürün: (1) (2) (3) (4)

Peynir (HS 40690) 251.96 53.62 65.33 31.84

En büyük hedef pazarlar:

Birleşik Krallık 32.078 16.788 32.078 13.440
İsveç 10.449 5.469 10.449 4.363
Almanya 6.072 6.072 1.995 2.544
Avustralya 5.165 5.165 5.165 2.164
Avusturya 3.516 3.516 1.155 1.467
Yunanistan 3.217 3.217 1.057 1.343
Danimarka 2.661 1.393 2.661 1.119
Suudi Arabistan 2.541 2.541 2.541 1.061
ABD 2.137 2.137 2.137 0.898
Finlandiya 1.873 1.873 0.615 0.786

Toplam, tüm ürünler
(241 HS 6-basamaklı 
kodlar)

390.63 208.18 236.76 83.49

 (1)’e göre yüzdelik 
değişim 

-46.7% -39.4% -78.6%

Kaynak: ComTrade ve KT ‘Ticaret Dairesi’ verilerine dayalı hesaplamalar; 6 basamaklı HS1996 sınıflandırması.

Tablo 2.4: Çekim modelinden elde edilen sonuçlara dayalı karşı olgusal analiz: KC şirketlerinin 
KT ekonomisindeki sürtünme etkenleri ile karşı karşıya olmaları durumunda KC için seçili ürünlerin 
ihracat potansiyelinin tahmini 
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dir. Ortalama olarak, KT üreticilerinin rekabet 
gücünün KC’deki komşu rakiplerinin önemli 
ölçüde gerisinde kaldığı göz önüne alındığın-
da, KT yerli üreticilerin tam potansiyellerine 
ulaşmaları ve üst düzey pazarlara erişim sağ-
lamaları için, uyumlaştırılmış düzenlemelerin 
benimsenmesi yoluyla ticaretteki sürtünme 
etkenlerini azaltan bu kritik reformların uygu-
lanması çok önemlidir. 

2.3	Ekonomik	entegrasyonu	
teşvik	etmeye	yönelik	politika	
seçenekleri	

Her iki ekonominin üretim yapılarını daha 
karmaşık ürünler üretmeye dönüştürmek için 
önemli çabalar sarf edilmesi gerekecektir. 
Her iki taraf için de daha karmaşık ekonomik 
faaliyetlere ve yeni ticaret ortaklarına doğru 
ilerlemek için önemli fırsatlar mevcuttur. Daha 
derin işbirliği, genişletilmiş ada içi ticaret ve 
daha fazla ekonomik entegrasyon bu bağlam-
da faydalı olabilir. Her iki ekonomi de, nispeten 
küçük ada ekonomilerinin özellikleri arasında 
yer alan yapısal kısıtlamaları ve dış kırılganlık-
ları azaltarak önemli kazanımlar elde edebilir. 
Ayrıca, ekonomik entegrasyonun derinleştiril-
mesi, daha fazla uluslararası yatırımın çekilme-
sine de yardımcı olacaktır.

KT ekonomisinde, KT işletmelerinin karşı kar-
şıya olduğu önemli bir kısıt, KT idaresi nezdin-
de yapılan işlemlerin yüksek idari yüküdür. 
Spesifik olarak, piyasaya girişin önündeki yük-
sek düzenleyici engeller, şeffaflık eksikliği ve 
kaynakların yanlış tahsisi, sektörler arasında 
önemli çarpıklıklar ve sektörler içinde rekabet-
çi olmayan koşullar yaratır. ‘Kamu’ politikala-
rı, iş ortamını iyileştirmek ve rekabet gücünü 
desteklemek yerine, ağırlıklı olarak teşviklerin 
ve diğer ‘kamu’ ödemelerinin sağlanması üze-
rinde odaklanmıştır. İdarenin yetkisi altında 
bulunan ve uluslararası iyi uygulamalar ve AB 
müktesebatı ile uyumlaştırılması gereken iş 
düzenlemelerinde ve prosedürlerinde reform 
yapılması bir önceliktir. İş prosedürlerini basit-
leştirerek ve otomatikleştirerek bürokrasiyi or-
tadan kaldırmak, KT üreticilerine fayda sağlar-
ken, KT idaresinin maliyetlerini düşürecek ve 
sınırlı kapasitesi göz önüne alındığında çok ihti-
yaç duyulan kaynakları açığa çıkaracaktır. Daha 
iyi bir şekilde hedeflenmelerini ve bozucu ol-
mamalarını sağlamak için, sübvansiyonlarda 

reform yapılması yenilikçiliği desteklemek ve 
teşvik etmek için de gerekli olacaktır.

Ayrıca, KT ekonomisine gelen mallar ve Yeşil 
Hat ticareti ile ilgili düzenlemelere özel dik-
kat gösterilmelidir. Düzenleyici belirsizliklerin 
yanı sıra, KT idaresi tarafından KT ekonomi-
sine gelen mallar için uygulanan ön izin ve li-
sans gereklilikleri, fiyatların artmasına katkıda 
bulunmakta, aynı zamanda tüketicileri ceza-
landırmakta ve yurtiçindeki rekabet gücünü 
aşındırmaktadır. 2018 yılından bu yana, belirli 
kurumlarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş-
tir. Ancak, KT şirketlerinin ve Yeşil Hat ticareti-
nin üzerindeki idari yükün daha da azaltılması, 
KT üreticilerinin rekabet gücünü desteklemek, 
tüketici fiyatlarının benzer ekonomilerle 
uyumlu seviyelerde olmasını sağlamak ve KR 
ile KT şirketleri arasındaki entegrasyonu kolay-
laştırmak için atılması gereken adımlardır. Bu 
arada, ticari araçların ve işlenmiş gıdaların ge-
çişi üzerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

KR ve KT özel sektörleri arasında diyalog çer-
çevesinin oluşturulması, ekonomik entegras-
yonun sunacağı fırsatlarından yararlanmaya 
yardımcı olacaktır. Uluslararası en iyi uygula-
malara dayalı olarak mevcut sorunlara çözüm-
ler bulabilmek için, ilgili iş örgütleri arasında 
ve diğer ilgili paydaşlar düzeyinde, temel ortak 
çalışma kuralları etrafında yapılandırılmış bir 
diyalogun kurulması ve teknik uzmanlardan 
destek alınması da dahil olmak üzere bir ça-
lışma programının hazırlanması gerekecektir. 
Başlıca sorunlar arasında aşağıdakiler bulun-
maktadır: (i) ticareti yapılabilecek ürün türle-
rinin Yeşil Hat Tüzüğü ile sınırlanması; (ii) Yeşil 
Hat Tüzüğünün KC yetkilileri tarafından kısıtla-
yıcı bir şekilde yorumlanması; (iii) Yeşil Hattın 
iki tarafı arasında gerçekleşen ticari işlemleri 
destekleyen bankacılık olanaklarının eksikliği; 
(iv) KT tarafındaki işletmelerin AB standartları-
nın belgelenmesi ve kalite gereklilikleri ile ilgili 
sorunları; (v) KT ticari araçlarının KT ve KR şir-
ketleri arasında ticareti yapılan ürünlerin tesli-
matı için Yeşil hattı geçmeleri konusunda aruz 
kaldıkları kısıtlamalar ve (vi) KC’den KT ekono-
misine ticareti yapılan ürünlerde KDV bakımın-
dan çifte vergilendirme yapılması. “Özel Güven 
Artırıcı İş Girişimleri” konusunda iki toplumlu 
işbirliğini test etmek için mevcut kısıtlamalara 
bazı istisnalar getirme fırsatları araştırılabilir. 
Bir anlaşmazlık çözüm mekanizması da kuru-
labilir. 
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