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ÖNSÖZ 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) olası kapsamlı bir çözüm sonunda kurulması beklenen Federal 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, 

kurumsallaştırılması ve rekabet gücünün artırılarak rekabet edebilir seviyelere yükseltilmesinin 

sürdürülebilir bir anlaşma için elzem olduğu fikrindedir. 

Çözüm isteğinin sonuçlandırılabilmesinin iki toplumun ve garantörlerin ortak çıkarlarının 

kesiştirilmesi ve  ayrıntıların çözülebilirliği ile mümkün olacağını saptayan KTTO Meclisi, tarafların 

bu süre içinde kendi çıkarlarını analiz etmelerinin ve bu süreç öncesinde tüm ayrıntıları 

çalışmalarının bir gereklilik olduğunu saptayarak, ihtiyaçların ve toplumsal çıkarın tek taraflı 

olmaması ve ortak çıkarlar şekline dönüştürülmesi, sürdürülebilir ve birlikte yaşayabilir olmasına 

katkı koymayı gerekli görmüştür. 

Çözüm anından itibaren, çözümün gerektirdiklerinin yapılabilmesi için on milyarlarca Euro 

harcama yapılması gerekecektir. Bu harcamaların miktarının tespit edilmesi, kaynağının 

yaratılması başlı başına bir çalışmadır. Federasyonun ortağı olacak Kıbrıs Türk Kurucu Devleti 

özellikle altyapı ve yeni yerleşim birimleri ihtiyaçları için projeleri ve icraatı nasıl yapabileceğini 

hazırlamalıdır. Bu arada Kıbrıs Türk ekonomisinin yeni rekabet koşullarına hazırlanması, bunun 

için müzakere masasındaki Kıbrıs Türk toplumu temsilcilerine gerekli desteğin verilerek geçiş 

süreçlerinin saptanması ve etkili bir şekilde kullanılması gerekmektedir. 

Kıbrıs sorununa iki bölgeli, iki toplumlu federal bir çözüm bulunması olasılığının artmış olmasını 

dikkate alan KTTO Meclisi, 8 Haziran 2015 tarihli toplantısında çözüm sürecinde ve sonrasında 

Kıbrıs Türk ekonomisinin şekillendirilmesine ilişkin görüş ve önerileri belirlemek üzere bir komite 

kurulmasına karar vermiştir. 

Bu anlayışla hareket eden KTTO Meclisi Özalp Nailer başkanlığında Saber Andır, Mustafa Erk, 

Mustafa Genç, Alp Cengiz Alp, Serhan Kaner,  Hüseyin Kemaler, Erol Atakan, Erhan Bolkan, 

Mustafa Defteralı, Fikri Şener ve Asım Vehbi’nin katılımı ile oluşturulan komitenin hedeflerini ise 

şöyle belirlenmiştir: 
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 Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarını yakından takip etmek; 

 Çözüm sürecinde ilgili diğer aktörlerle gerekli işbirliği yaparak katkı koymak; 

 Kıbrıs Türk halkının sürecin ilerleyişi ve çözümün yararları konusunda doğru 
bilgilendirilmesi için çalışma yapmak; 

 Kıbrıs Türk halkı ile ekonomisinin Avrupa Birliği ile bütünleşmeye 
hazırlanmasına yardımcı olmak. 

Komite, ismi Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi, kapsamı ise  “bütünlüklü 

çözüm sonrasındaki kurumsallaşma ve rekabet edebilirlik için tarım, imalat, inşaat, ticaret, turizm, 

yükseköğrenim, ulaştırma, haberleşme ve finansal hizmetler sektörlerinde verilmesi gereken 

olanaklar, destekler ve sürekli korumaların tespit edilmesi” olan bir proje hazırlamıştır. Projenin 

uygulanması için The Management Centre of the Mediterranean ve proje müdürü olarak Profesör 

Dr. Ömer Gökçekuş görevlendirilmiştir. Finansal sektör temsilcilerinin bu konuda hali hazırda 

yaptıkları benzeri bir çalışma olduğundan, bu sektörün projenin kapsamından çıkarılmasına karar 

verilmiştir. 

Proje kapsamında, 1) tarım, imalat, inşaat, ticaret, turizm, yükseköğrenim, ulaştırma ve 

haberleşme sektörleriyle ilgili mevcut çalışmalar, veriler ve AB politikaları irdelenerek ve uzman 

kişilerle yapılan görüşmelere dayanılarak bir ön rapor hazırlanmıştır. 2) Hazırlanan bu ön raporun 

konularının neler olduğu konusunda taban oluşturduğu odak grup çalışması yapılmış ve bu 

çalışma raporlandırılmıştır. 3) Proje ön raporu ve yapılan odak grubu çalışmaları raporu AB 

Koordinasyon ve sektörden uzmanlarla yapılan görüşmelerde elde edilen veri ve bilgileri de 

içerecek şekilde, Dr. Bülent Kanol, Dr. Bilinç Dolmacı, Necdet Ergün, Suay Anıl ve Dr. Direnç 

Kanol’un katkı ve desteği ile Profesör Dr. Ömer Gökçekuş kaleme almıştır. Projenin odak grup ve 

SWOT matris çalışmalarında ve konsolidasyon çalıştayında uygulanan araştırma yöntemleri 

Management Centre’ye aittir. 
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GİRİŞ 

Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi isimli KTTO projesinin kapsamı 

önsözde de belirtildiği gibi “bütünlüklü çözüm sonrasındaki kurumsallaşma ve rekabet edebilirlik 

için tarım, inşaat, ticaret, turizm, yükseköğrenim, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde 

verilmesi gereken olanaklar, destekler ve sürekli korumaların tespit edilmesidir”. 

Bu kapsamda ilk olarak söz konusu sektörler aynı format kullanılarak ayrı ayrı analiz edilmiştir. Bu 

formata göre, birinci olarak, her sektörün durumunu kısaca tespit etmek için ilgili sektör üzerine 

olan mevcut çalışmalar taranmış ve kısıtlı da olsa var olan veriler irdelenmiştir. Özellikle her 

sektörün gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH) ve toplam istihdam içindeki payları tespit edilmiş ve bu 

payların Güney’dekilerle mukayesesi yapılmıştır. Bu bağlamda, her sektörün kendine özgü 

göstergeleri de incelenmiştir. Örneğin, turizm için konaklama ve doluluk oranına, yükseköğrenim 

için öğrenci sayısına ve iletişim için abone başına ortalama gelir (ARPU)’e bakılmıştır. Ayrıca, her 

sektördeki işletmelerin yararlandığı teşvikler, hibeler, destekler ve sübvansiyonlar irdelenmiştir. 

İkinci olarak, her sektördeki işletmelerin olası bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliğinde, nasıl bir 

ortamda, hangi kural ve koşullar altında faaliyet göstereceğini tespit etmek için ilgili AB politikaları 

özetlenmiştir. Üçüncü ve son olarak, sektörlerin içinde bulundukları durumla ilgili yaptığımız 

tespitler, ilgili AB politikaları ve uzman kişilerle yaptığımız görüşmelerin ışığında, olası bir kapsamlı 

çözüm ve AB üyeliğinde, her sektörle ilgili dikkat edilmesi gereken hususların —kurumsallaşma 

ve rekabet edebilirlik için nelere dikkat edilmesi gerektiği— bir başka deyişle önemli konuların 

(issues) neler olduğu/olabileceği sunulmuştur.1 

Hazırlanan ön raporda sunulan bulgular ışığında her sektör için ayrı olarak odak grup çalışmaları 

planlanmış ve uygulanmıştır. İlgili kamu kurumları, sivil toplum kuruluş ve birliklerinin 

temsilcililerinin katıldığı odak grup çalışmaları 5 – 8 Ekim 2015 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara davetler KTTO tarafından yazılı olarak yapılmış, grupların 

                                                             
1 Detaylar için bakınız, Gökçekuş, Ömer ve Kanol Direnç. (Eylül 2015). Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk 
Ekonomisi: Ön rapor. 
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yönetimi ise The Management Centre tarafından yürütülmüştür.2 Odak grup çalışmaları sonucu 

elde edilen veriler daha sonra The Management Centre tarafından SWOT matris formatına 

aktarılmış ve buna bağlı olarak 8 ayrı teknik çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar 

sonucu SWOT yöntemine uygun olarak her sektör için mukayeseli avantaj, savunma ve 

yatırım/işbirliği strateji önerileri oluşturulmuştur. Son olarak, bu öneriler AB Koordinasyon 

Ofisi’ndeki uzmanlarla da görüşülerek netleştirilmişlerdir. 

Elinizdeki rapor ise, 10 Şubat, 2016’da yapılan Konsolidasyon Çalıştayı ile irdelenip son hali verilen 

Nihai Rapordur ve dört ana bölümden oluşmaktadır.   

AB’YE UYUMLA İLGİLİ GENEL KONULAR başlıklı birinci bölümde, kapsamlı çözüm ve AB üyeliği 

durumunda kurumsallaşma ve rekabet gücünü artırmak için 1) önemli olan konular (issues); 2) 

bu konularla ilgili yapılması gerekenler (action items); 3) bunların ne zaman (timing); ve 4) 

kim(ler) tarafından yapılacağı konusunda tespitler sıralanmıştır. Bu bölümde, özellikle 

başlangıçtaki geçiş döneminde kamudaki kurum ve kuruluşlar yanında özel işletmeleri en iyi 

şekilde hazırlamak için ne tür detaylı çalışmalar yapılması ve bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği 

konusunda tavsiyelerde bulunulmuş ve finansal ve teknik yardım konusunda AB’de var olan 

program ve fon kaynakları sıralanmıştır.  

KKTC’YE ÖZGÜ GENEL KONULAR başlıklı ikinci bölümde, elli yıldan fazla bir süredir içinde 

bulunulan politik durumdan dolayı mülkiyet, işgücü piyasası ve finansman konularında ortaya 

çıkmış olan ülkeye özel anomaliler irdelenip bu konularda neler yapılması gerektiği sunulmuştur.  

AB’YE UYUMLA İLGİLİ SEKTÖRLERE ÖZGÜ KONULAR başlıklı üçüncü bölümde, öncelikle proje 

kapsamındaki sekiz sektörde; tarım, sanayi, inşaat, ticaret, turizm, yükseköğretim, ulaştırma ve 

haberleşme alanlarında, 1) ilgili AB politikaları; 2) sektörün durumu ve AB politikaları göz önünde 

tutulduğunda öne çıkan konular özetlenmiştir. Daha sonra ise, 3) odak grup çalışmalarında 

vurgulanan güçlü ve zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu özetlendikten sonra, her 

                                                             
2 Odak grup çalışmalarıyla ilgili detaylar, örneğin grup katılımcı listeleri; seçilen SWOT metodolojisi ve grup çalışması 
yönetimi;  oluşturulan her sektör için Güçlü yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar ve Tehditler listeleri;  ilgili sektör için çözüm 
süreci ve federal Kıbrıs ortamında yapılması gerekenler hakkında öneriler, için bakınız: Management Centre (Ekim 
2015) Görüşme Süreci ve Federal Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Ekonomisi: Odak Grup Çalışması Raporu. 
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sektör için 1) önemli olan konular (issues); 2) bu konularla ilgili yapılması gerekenler (action 

items); 3) bunların ne zaman (timing); ve 4) kim(ler) tarafından yapılacakları sunulmuştur. 

SONUÇ VE ÖNERİLER başlıklı son bölümde ise projenin hazırlanması sürecinde yaptığımız gözlem, 

analiz ve değerlendirmelerin ışığında, genel bir durum değerlendirmesi sunulmuş ve bu 

çerçevede hazırladığımız sekiz öneri sıralanmıştır.  
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1. AB’YE UYUMLA İLGİLİ GENEL KONULAR 

Kapsamlı bir çözüm sonunda kurulması beklenen ve AB içinde yer alacak olan Federal Kıbrıs 

Cumhuriyeti’nde, Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin güçlendirilmesi, kurumsallaştırılması 

ve rekabet gücünün artırılması için, her sektörde yapılması gerekenler altı başlık altında 

toplanılabilir. Bunların (1) normalde aday bir ülkenin AB’ye üyelik sürecinde yapması gerekenler 

olduğunu, (2) tamamlanmasının yıllarla ifade edilen uzun bir süreç olduğunu (örneğin Kıbrıs 

Cumhuriyeti için sekiz-dokuz sene devam ettiğini), ve 3) gerekli olan zamanın sektörden sektöre 

farklılık gösterdiğini baştan belirtmekte fayda vardır. 

 

Tablo  1: AB’ye Uyum Konusunda Yapılması Gerekenler, Takvim ve Sorumlu(lar)  

Konular (issues) Takvim Sorumlu(lar) 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
eksikliği 

Hemen; 
Geçiş dönemi 

Meclis, Hükümet 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin uygulanmasını sağlayacak 
ve denetleyecek kamu sektöründeki gerekli daire, tesis, 
donanım ve personel kapasitesinin yetersizliği  

Hemen; 
Geçiş dönemi 

Meclis, Hükümet 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve laboratuvarlarının 
olmaması 

Geçiş dönemi İşletmeler, Odalar 

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve güvenliği, üretim standartları 
ve gıda ve sağlık nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmelere sahip olmaması 

Geçiş dönemi İşletmeler, Odalar 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile uyumlu olmaması Hemen; 
Geçiş dönemi 

Görüşmeci 
Meclis, Hükümet 

6. Mukayeseli avantajlara göre, sektörel politika/mastır 
planının uygulamada bulunmaması3 

Geçiş dönemi Hükümet, İşletmeler, 
Odalar, STÖ   

 

Tablo 1’de özetlenmiş olan ilk 6 konuda, kapsamlı bir çözüm bulmak için müzakereler devam 

ederken, kurulmuş olan ad hoc AB komitesinin gereken detaylı boşluk analizlerini yaptırması 

gerekmektedir. Bu analizler yapılırken azami paydaş katılımının sağlanmasına dikkat edilmelidir. 

Bu bağlamda ülkenin gerçeklerini ve özel koşullarını birinci elden bilen 1) KKTC bürokrasisindeki 

                                                             
3 Söz konusu sektör özellikli belgeler, örneğin sektörün işgücü piyasası ihtiyaçlarının neler olduğunu ve nasıl 
karşılanacağını; yapılması gereken araştırma-geliştirme ve diğer teknik konularda sektör-üniversite işbirliğinin ne 
şekilde olacağını; bürokrasinin azaltılması, e-devlet gibi iş yapma ortamını iyileştirecek konuları da kapsamalıdır. 
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çalışanların, 2) özel sektördeki işletmelerin ve 3) sektörel hafızaya sahip, işletmelerin bağlı 

oldukları oda ve benzeri sektör temsilcilerinin bilgi, görüş ve tecrübelerinden yararlanılmalıdır. 

Bunun yapılması daha sonra gerçekleştirilecek “reformlara” sahip çıkılmasını sağlayacak ve bu da 

reformların uygulanma ihtimalini artıracaktır. 

Bu analizlerin ışığı altında gerekli teknik ve finansal yardımın sağlaması için ivedi olarak ilgili AB 

birim ve yetkilileri ile iletişime geçilmeli ve bunlar mobilize edilip yönlendirilmelidirler. Buna ek 

olarak ne kadar zamana ihtiyaç duyulduğu da iyi bir şekilde tespit edilmelidir. Bunlar yapılırken 

hem kamu hem de özel sektördekilere danışılmalı ve bunların uyum içinde hareket etmeleri 

sağlanmalıdır. 

AB’ye uyumun sağlanması konusunda ne kadar zamana, teknik ve finansal yardıma ihtiyaç 

duyulacağını gerçekçi bir şekilde belirlemek için AB üyesi veya üyelik sürecindeki diğer ülkelerin 

tecrübelerinden de yararlanılmalıdır. İşin kolayına kaçmadan, her sektör, hatta alt sektör için, 

benzer örnekler dikkatle seçilmelidir. Örneğin, Türkiye gibi ölçek, kurumsal yapı ve iş yapma 

kültürü farklı olan bir ülke, sırf dil benzerliği veya bugüne kadar birlikte çalışma alışkanlığı 

olduğundan dolayı seçilmemelidir. Hem hızlı hareket edebilmek hem de sonuç alabilmek için 

özellikle iki konunun yapılması genel bir çerçevenin çizilebilmesinde faydalı olacaktır. Birincisi, 

Kıbrıs Cumhuriyeti AB’ye üyelik sürecinde kamuda ve değişik sektörlerde neler yapmış, ne kadar 

zamanda bunları yapmış, bunları yaparken AB’den ne tür teknik yardım ve ne kadar finansal 

destek almış belirlenmelidir.  

İkincisi, özel sektördeki işletmeler kapasitelerini artırmak, AB içindeki ortama ayak uydurmak için 

erişebilecekleri değişik finans ve teknik yardım kaynakları hakkında bilgilendirilmelidirler. 

Özellikle; a) finans ve teknik yardım kaynaklarının neler olduğu, b) ne tür faaliyetler için bu 

kaynaklara başvurabilecekleri, c) kimlerin başvurabileceği, d) nasıl ve ne zaman başvuracakları 

gibi konularda bilgi verilmeli ve e) yakın bir geçmişte başarılı olmuş olan proje öneri örnekleri 

işletmelere sağlanmalıdır. Bu bilgiler özellikle kapsamlı bir çözümün hemen başında (geçiş 

döneminde), işletmelerin yumuşak bir geçiş yapabilmeleri ve hızlı bir şekilde AB içerisinde rekabet 

edebilir duruma gelebilmeleri için önemli olacaktır. Bunu yapmak, işletmelere, her ne kadar 

KKTC’de şu anda kullandıkları hibeler, teşvikler, sübvansiyonlar ve destekler kalkacaksa da, 
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bunların yerini dolduracak, AB uyumlu, fakat büyük ihtimalle farklı kural ve prensiplere göre 

dağıtılan kaynakların olduğunu göstermek açısından da önemli olacaktır. 

AB kurum ve kuruluşlarının değerlendirme kapasitesinin eksik veya yetersiz olduğu durumlarda, 

Dünya Bankası gibi uluslararası finans kuruluşlarından, hatta konuda uzman uluslararası özel 

şirketlerden de hizmet alınmalıdır. 

Kıbrıslı Türk işletmelerin durumları, büyüklükleri, ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, her 

sektör, hatta alt sektör için bir AB fonları rehberi hazırlanılmalıdır. Daha da önemlisi bu fonlara 

ulaşmalarında ihtiyaç duydukları bilgilendirme ve yönlendirme sağlanmalıdır. Tablo 2 finansal ve 

teknik yardım almak için başvurulabilecek başlıca AB fon ve programlarını göstermektedir. 

Kapsamlı yapısal değişiklerin bir an önce yapılıp, Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin 

güçlendirilmesi, kurumsallaştırılması ve rekabet gücünün artırılması için hızlı karar verebilip 

uygulayabilen yeni bir yürütme biriminin oluşturulması gerekmektedir. AB Koordinasyon Ofisi’nin 

de katkı koyacağı bu yeni birim özel sektörde yeniden yapılanma sağlayacak bir koordinasyon 

kapasitesine sahip olmalıdır. AB nezdindeki özel statüsünden, özellikle Yeşil Hat Ticaretinde 

oynadığı rolden dolayı AB işlerinde deneyimi olan ve aynı zamanda Kıbrıslı Türk işletmelerin 

nerdeyse tümünü kucaklayan KTTO’nun bu birim ile eşgüdüm halinde çalışması elzemdir.  
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Tablo  2: Finansal Yardım Almak İçin Başvurulabilecek AB Kaynakları 

Kaynak Ne için kullanılabileceği 

1. European Regional 
Development Fund (ERDF) 
(Avrupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu) 

5 “Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarından” (ESIF) bir tanesi; Avrupa 2020’de 
belirtilmiş olan 11 tematik hedef ve yatırım öncelikleri, örneğin araştırma ve 
buluş (No1); düşük karbon emisyonuna geçiş (No4); çevreyi koruma ve 
kaynakların etkin kullanımı (No6); istihdam ve işgücü mobiletesi (No8); eğitim, 
beceriler ve hayat boyu öğrenme (No10), ve benzeri öncelikleri desteklemek 
için.   

2. Cohesion Fund (CF) 
(Uyum Fonu) 

5 “Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarından” (ESIF) bir tanesi; sürdürülebilir 
gelişme ve enerji konularında çevre yatırımları ve ulaştırma altyapısı 
alanındaki Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T) için.    

3. European Social Fund 
(ESF) 
(Avrupa Sosyal Fonu) 

5 “Avrupa Yapısal ve Yatırım Fonlarından” (ESIF) bir tanesi; istihdam ve 
çalışanların mobilitesini ve ayni zamanda mesleki becerilerini geliştirmek için.  

4. European Agriculture Fund 
for Rural Development 
(EAFRD) 
(Avrupa Kırsal Gelişme 
Amaçlı Tarım Fonu) 

Çiftçilerin tarım dişi faaliyetlere yöneltilerek çeşitlendirmesi; tarım dişi küçük 
ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ve sorumlu turizm 
yapılması; kültürel ve doğal mirasın parçası olan köylerin ve kırsal manzaranın 
restore edilip iyileştirilmesi için. 

5. European Maritime and 
Fisheries Fund (EMFF) 
(Avrupa Denizcilik ve 
Balıkçılık Fonu) 

Sahil ve kıyı bölgelerinde ekonomik büyüme, sosyal uyum, iş imkânı yaratma 
ve çalışanların mobilitesini artırmak; Denizcilik ve balıkçılık sektörlerindeki 
ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek için. 

6. LIFE 
(YAŞAM) 

Çevre ve doğal kaynakların etkin kullanımı; doğa ve biyolojik çeşitlilik; iklim 
değişikliğinin etkilerini azaltma, dayanaklı hale gelme ve yönetişiminim 
geliştirmek için. 

7. Horizon 2020 
(UFUK 2020) 
 

Bilimde mükemmellik; endüstriyel liderlik; sosyal değişme; ve potansiyeli 
yüksek küçük ölçekli işletmelere kolaylık sağlamak için.  

8. COSME 
 

Kredi garanti mekanizması, piyasalara ulaşımı kolaylaştırma ve girişimciliği ve 
girişimci kültürü destekleyerek büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin 
rekabet gücünü artırmak için. 

9. Creative Europe 
Programme 
(Yaratıcı Avrupa Programı) 

Kültürel ve yaratıcı sektörlerin; işitsel-görsel endüstrilerin ve bu sektörler 
arasındaki ortak projelerin desteklenmesi için. 

10. Erasmus + Hayat boyu öğrenme programlarını; endüstrileşmiş ülkeler arasındaki 
işbirliğini eğitim ve öğretim alanlarında geliştirmek için. 

11. Employment and Social 
Innovation (EaSI) 
Programme 
(İstihdam ve Sosyal Yenilik 
Programı) 

Kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı destekleme; yeterli ve uygun sosyal koruma 
sağlanması; sosyal dışlanma ve yoksullukla savaş ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için.  

 

Esasında ihtiyaç duyulan, KKTC’nin kamu ve özel sektörünü topyekûn AB üyeliğine hazırlayacak 

yeni bir birimdir. Özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla Başbakanlık nezdinde oluşturulacak bu 

birim dikey ve yatay düzeyde güçlü bir organizasyon, yönetişim yapısı ve yeterli sayıda vasıflı 
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personele sahip olmalıdır. Ekonomi konularına vakıf, böylesi güçlendirilmiş bir bürokrat, 1) 

yürütmede kamusal yönetişim ve idari kapasitenin oluşturulması ve 2) özel sektörün AB içerisinde 

rekabete hazırlanması konularıyla tam zamanlı ilgilenecektir. Bir yerde, bu güçlendirilmiş 

mekanizma, Cumhurbaşkanlığı nezdinde devam eden ve daha çok “federal çözümün içeriği ve 

çerçevesi” ekseninde yapılan çalışmaların, çözümün ekonomisi ile ilgili yapılması gerekenlerin 

hayata geçirilmesine yardımcı olacaktır. 
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2. KKTC’YE ÖZGÜ GENEL KONULAR 

Kıbrıslı Türkler elli yıldan fazla bir süredir içinde bulundukları politik durumdan dolayı uluslararası 

hukuk ve ekonominin dışında kaldıklarından, mülkiyet, işgücü piyasası ve finansman konularında 

ortaya çıkmış olan ülkeye özel anomalilere sahiptir. Bir an önce üstesinden gelinmesi gereken bu 

anomaliler şu şekilde özetlenebilir: 1) Üzerinde ekonomik faaliyetlerin yapıldığı 1974 öncesinde 

Kıbrıslı Rumlara ait olan fakat KKTC yönetimi tarafından eşdeğer veya tahsis şeklinde Kıbrıslı 

Türklere verilen malların mülkiyet hakları konusundaki belirsizlik; 2) ekonomik izolasyon altında 

çarpık bir şekilde gelişen işgücü piyasası (kamu ve özel sektör arasındaki farklılaşma yanında ve 

özel sektörde çalışanların büyük oranda TC kökenli olması) ve zaman içerisinde kuzey ve güney 

arasında sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında oluşan farklılaşma ve 3) finans kuruluşlarının 

uluslararası finans merkezlerine doğrudan entegre olamaması.    

Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü sonrasında gerçekleşmesini beklediğimiz,  piyasa beklenti ve 

algılamalarının iyileşmesi, pazarlarla erişimin kolaylaşması ve dış talebin büyümesi sonunda 

ortaya çıkacak olan hızlı ekonomik büyüme,  daha çok işgücü, sermaye veya toprak gibi üretim 

faktörü kullanmakla veya aynı miktardaki üretim faktörlerinin daha etkin bir şekilde kullanımıyla 

gerçekleştirilebilecektir. Kaynakların daha etkin kullanımı ise teknolojinin, yönetişimin, hukuk 

sisteminin iyileştirilmesi, adil bir vergi sisteminin tesis edilmesi, daha etkin teşvikler verilmesi ve 

gelecekle ilgili belirsizlik ve riskin azaltılmasıyla gerçekleşebilir. AB müktesebatına uyumlu hale 

gelecek olan ve uluslararası hukuk ve finans sistemiyle bütünleşmiş olacak olan Kıbrıs Türk Kurucu 

Devleti’nde, en azından kâğıt üzerinde, hukuk sistemi ve yönetişimin iyileştirileceğini 

varsayabiliriz.   

MÜLKİYET  

Mülkiyetle ilgili belirsizliğin mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılması mülkiyet konusunda 

bulunulacak çözüm şeklinin kısa bir sürede uygulanmaya konulmasıyla gerçekleşecektir. Bunların 

olması durumunda yatırımlar ivme kazanacak, var olan kaynakların daha etkin kullanılması 

gerçekleşebilecek ve beklenen ve özlenen hızlı ekonomik büyüme sağlanacaktır. Aynı şekilde, 
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çözümün kısa sürede uygulanmaya konulmaması durumunda şu anda geleceği konusunda 

belirsizlik olan mülkler üzerinde faaliyetlerini sürdüren turizm, yükseköğretim ve özellikle de 

inşaat sektöründeki işletmelerin paralize olması da söz konusu olabilecektir. 

Kuşkusuz, mülkiyet konusu, her iki toplumun çözüme destek vermesi, federal devletin sağlıklı 

kuruluşu, Kuzey Kıbrıs’ın geçiş döneminde AB üyeliğine uyumu ve federasyonun devamı 

bakımından oldukça hayatidir ve kapsamlı şekilde ele alınmalıdır. Bu yüzden olası bir federal 

anlaşmada mülkiyetin ekonomik boyutuna ek olarak, insani, hukuk, adalet, vatandaşların vergi 

bilinci, finans, toplumsal ve iki bölgelilik gibi boyutları da vardır. Mülkiyet bütün boyutları dikkate 

alınarak değerlendirilmeli ve net bir çözüm modeli ortaya konulmalıdır. 

Yatırımlarda mülkiyetle ilgili belirsizliğin kaldırılması konusunda Almanya’nın yeniden birleşmesi 

deneyiminden çıkarılacak dersler mevcuttur. Almanya’nın mülkiyet konusundaki yaklaşımı 

öncelikle “devlet parasıyla mülkiyet problemlerini çözmenin mümkün olamayacağı, yani özel fon 

ve sermayeye ihtiyaç olduğu” fikri üzerine kurulmuştu. Bu fikre ek olarak, yatırımcıların, özellikle 

mülkiyetle ilgili olarak belirsizliğin olmadığı bir durumda ülkeye geleceği tespiti yapılmış, öncelik 

özel yatırımlar olarak belirlenmiş ve bir sene içerisinde bütün mülkiyet konuları temize 

çıkarılmıştı. Bu da mevcut durumda yatırım için kullanılan ve yeni yatırım yapmak için kullanılacak 

mülklerin sorunsuz tapusunun hemen verilebilmesine imkân tanımıştı.   

İŞGÜCÜ PİYASASI 

Olası kapsamlı bir çözüm sonunda kurulması beklenen Federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, Kıbrıslı 

Türk işletmeler için işgücü piyasasıyla ilgili iki konu son derece önem arz etmektedir: 1) İşgücü 

piyasasında TC’den gelenlerin payı ve niteliği; 2) işgücü piyasası ve insan kaynakları için çok 

önemli olan sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinin sunumu.  

Kuzey ekonomisi, gerek izolasyonlardan, gerekse yakın coğrafya, ortak dil etkisinden dolayı 

Türkiye ekonomisi ile oldukça yüksek bir entegrasyon içindedir. İşgücü piyasası için de durum 

farklı değildir: Başta turizm, inşaat, imalat, tarım gibi emek yoğun sektörler olmak üzere birçok 

sektör işgücü ihtiyacını Türkiye piyasasından karşılamaktadır. Örneğin, ekonomi içindeki payı 

giderek artan yükseköğrenim sektöründeki öğretim görevlilerinin üçte iki kadarı TC 
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vatandaşlarıdır. 1974 sonrasında, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye işgücü piyasaları arasındaki Türkiye 

aleyhine olan ücret farklılıkları işgücü piyasasında kendi dinamiklerini yaratmış ve zaman içinde 

şu andaki kompozisyon olan özel sektörde çok sayıda TC vatandaşı olması durumu ortaya 

çıkmıştır.  

Kapsamlı çözüm sonrasında, Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’nde AB müktesebatına uygun vize 

kurallarının anında uygulanması durumunda işgücü piyasasında oldukça sert tahribatlar ve 

maliyetler ortaya çıkacaktır. Bu yüzden özellikle başlarda (geçiş döneminde), Türkiye’den gelen 

mevcut ve ihtiyaç duyulacak yeni işgücüne uygulanacak olan AB serbest dolaşım kriterlerinin 

sektörleri olumsuz etkilemeyecek şekilde uygulanması gerekmektedir. İşgücü piyasasının sağlıklı 

bir şekilde çalışması, özellikle yurtiçi insan kaynaklarının, en etkin bir şekilde çalışacakları 

sektörlere yönlendirilmesi için, geçiş döneminde, o durumun ve yeni ekonominin ihtiyacı olan 

işgücünün oluşturulması amacıyla gerekli teşvik sistemi ve düzenlemelerin yapılması da 

gerekecektir.   

Yukardakiler yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise Kıbrıs Türk Kurucu 

Devleti’ndeki insan kaynaklarının gelişimi ve yönetimi açısından çok hayati olacak olan sosyal 

güvenlik ve sağlık sistemleridir. Çünkü kişilerin verimliliği ne kadar iyi eğitimli, sağlıklı ve ne kadar 

huzurlu ve mutlu olduklarıyla birebir bağlantılıdır. Bunun yanında, ortalama gelirdeki artış kişilerin 

verimliliğiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla iki kurucu devletin sağlık ve sosyal güvenlik 

sistemlerini birleştirilmese bile, benzerleştirilmesi ortalama gelirin de yakınlaşmasına katkıda 

bulunacaktır. Çözüm sonrasında, yurtdışında yaşayan beşeri sermayesi yüksek Kıbrıslı Türklerin 

adaya kesin dönüş yapması da Türk kurucu devletindeki ortalama gelirin artmasına katkı 

sağlayabilecektir. Bu grubun adaya kesin dönüş kararı vermelerinde sağlık ve sosyal güvenlik 

sisteminin iyi olup olmadığı önemli bir rol oynayacaktır. 

Kuzey Kıbrıs, yıllar içinde hem sosyal güvenlik sisteminde hem de sağlık hizmetlerinde yapısal 

sorunlar biriktirmiştir. Bundan dolayı Kuzey Kıbrıs, gerek sosyal güvenlik gerekse sağlık sistemleri 

açısından Güney Kıbrıs’a göre dezavantajlı durumdadır. Başlangıçtaki bu dezavantajlı durum, 

federal çözümde geçiş döneminde Kuzey ekonomisi işgücü piyasasında ve rekabet edebilirlikte 

sıkıntılar, sapmalar ve anomaliler yaratabilecektir. Dolayısıyla, hem sosyal güvenlik sisteminde 
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hem de sağlık sisteminde Güney-Kuzey arasında geçiş döneminden itibaren önemli oranda 

yakınsama sağlanmalıdır.  

FİNANSAL SİSTEM 

Kapsamlı çözümle birlikte ortaya çıkacak Kıbrıs Türk Kurucu Devleti içinde faaliyet göstermeye 

başlayacak Kıbrıslı Türklere ait finans kuruluşlarının uluslararası finans piyasalarına entegre olup 

bundan azami faydayı sağlayabilmesi için, mümkün olan en kısa sürede iyi işleyen, ekonomiye 

uzun vadeli, uygun maliyetli finansman ve finansal enstrümanlar sunabilen bir yapıya kavuşması 

gerekecektir. Bunu yaparken tabii ki mudileri koruyacak düzenlemeler de yapılmalıdır.  

Uluslararası bankacılık-finans sisteminin dışında kalmasından dolayı bankacılık-finans 

sektörümüzün diğer AB ülkelerindeki kuruluşlarla karşılaştırıldığında, birçok açıdan—sermaye, 

mali, idari, teknik, ödemeler sistemi, finansal enstrümanlar ve benzeri—eksikleri vardır. Özel 

finans kuruluşlarının stok sorunları vardır; özellikle bankacılık sektörü kamu bankalarının sistemik 

riskine maruzdur.  

Bu eksikliklerden dolayı, kapsamlı çözümün hemen sonrasında, AB bankacılık kurallarına uyum 

sağlanana kadar, özel sektörün finansmana erişimi açısından sıkıntılar ortaya çıkabilecektir. Yani 

AB finansal sistem prosedürleri (örneğin kredi kullandırmadaki), kapsamlı çözümün başından 

itibaren, derhal yürürlüğe girmesi halinde mevcut sistemle uyumlu olmayacağından sıkıntılarla 

karşılaşılabilecektir.   

Bunlara ek olarak, kredi almak isteyenlerin bilanço, ekonomide kayıtlılık, mülkiyet, varlıkların 

değerlendirilmesi, muhasebe standartları ve benzeri konularda daha detaylı ve karmaşık bilgiler 

sunması gerekecektir. Hem finans kuruluşlarının hem de kredi için başvuranların yeni sisteme 

uyumunun belli bir süre alacağı düşünüldüğü zaman finansal sistemle ilgili başlarda çok özel 

düzenlemelere ihtiyaç olabilecektir. Aynı şekilde, kamu bankalarının sektörde yarattığı sistemik 

risklerin de azaltılması gerekecektir.  
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Bu eksiklikler, özel sektördeki işletmelerin ve yatırımcıların finansmana erişimi açısından sıkıntılar 

ortaya çıkarabilmesine ek olarak, Kıbrıslı Türk finans kuruluşlarının hem Kıbrıs’ın içinden hem de 

AB’den gelecek rekabet karşısında zorluk yaşamaları sonucunu da ortaya çıkarabilecektir. 
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3. AB’YE UYUMLA İLGİLİ SEKTÖRLERE ÖZGÜ 
KONULAR 

 

3.1 TARIM 

 

3.1.1 Tarım Sektörleriyle İlgili AB Politikaları 

AB’nin Ortak Tarım Politikası 1962’de başlatılan ve Avrupa seviyesinde gerçek anlamda ortak 

sayılabilecek ilk politikasıdır. Ortak Tarım Politikası’nın amaçları AB vatandaşlarına uygun fiyata 

yiyecek ve çiftçilere iyi bir yaşam standardı sağlamaktı. AB’nin bu politikalarında başarılı olması 

bir nevi ters tepmiş ve üretilen ürünlerin miktarına sınırlama getirmeden üretime destek 

verilmesi yiyeceklerin piyasa ihtiyacından çok daha fazla üretilip boşa gitmesine neden olmuştur. 

1992’de yapılan reformlarla birlikte AB’nin sağladığı piyasa fiyat desteği azaltılmış ve çiftçilere 

direk yardım çoğaltılmıştır. Bu eskiye nazaran daha çevreci bir Ortak Tarım Politikası’nın 

oluşabilmesini sağlamıştır. 2003 itibarı ile AB çiftçilere çiftliklerinin bakımını yapmak, çevreyi 

korumakla ilgili koşulları yerine getirmek ve hayvan refahını ve gıda güvenliğini sağlamaları 

koşuluyla gelir yardımı yapmaktadır. 2013 reformları ile çevreye verilen önem pekiştirilmiş ve 

Ortak Tarım Politikası’nı daha rekabetçi bir politikaya dönüştürme girişimi olmuştur. 

Günümüz itibarı ile Ortak Tarım Politikası piyasa fiyat desteği, gelir yardımı ve kırsal kalkınma 

olarak üç bölümden oluşan bir politika olarak anlaşılabilir. Piyasa fiyat desteği, kuraklık parası gibi 

beklenilmeyen durumlarda oluşan şartlara bağlı olarak tüm sektörü etkileyen bir yöntem olarak 

dikkat çekmektedir. Fakat gitgide daha çok kullanılan direk gelir yardımları ile çiftçiler, ne kadar 

ürettiklerine veya ne kadar hayvanlarının olduğuna bakılmaksızın yukarıda bahsedilen çevreye, 

sağlığa ve turizm sektörüne yararlı olabilecek koşulları yerine getirdiklerinde direk para yardımı 

alırlar. Çiftçiler AB’nin direk yardımlarından tam olarak yararlanabilmek için kalıcı çim alan 

oluşturdukları, minimum ürün sayısı ürettikleri, sulak alanlarının %5’ini bio-çeşitliliği 
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destekleyecek bir şekilde kullandıkları ve agro-çevreye uygun tarım politikaları geliştirdikleri 

takdirde daha fazla yardım alabileceklerdir. 

Son olarak, AB kırsal kalkınma projesi çerçevesinde rekabeti artırmak, doğal kaynakların 

sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlamak, iklim değişikliği ile savaşmak ve uyumlu 

bölgesel gelişimi ve iş imkânı sağlamak için bir bütçe ayırmaktadır. 

Ortak Tarım Politikasının bütçesi 7 senede bir belirlenir ve sağlanacak yardımlar bu bütçedeki 

maksimum sayıyı aşamaz. Piyasa fiyat desteği ve direk gelir yardımları tamamen AB’den sağlanır. 

Kırsal kalkınma programları ise AB ile ülkeler tarafından beraber karşılanır. Yardımlar üye ülkeler 

tarafında yürütülen programlar aracılığı ile dağıtılmaktadır. 

Bu destek mekanizmalarının haricinde standartların belirlenmesi tüketiciler için çok büyük bir 

yardım mekanizması rolünü görmektedir. Piyasa standartları; ürün kategorileri, minimum ürün 

kalite standartları ve ambalajlama gereksinimleri olarak üçe ayrılabilir. Ürünler ‘Protected 

Designation of Origin’ olarak tamamen belirli bir bölgede, belirli tekniklerle ve o bölgenin 

ürünlerinden üretilen kaliteli ürünler ya da ‘Protected Geographical Indication’ olarak bir 

kademesi belirli bir bölgede üretilen kaliteli ürünler olarak ikiye ayrılır. Organik ürünler için AB’nin 

özel bir logosu vardır. Organik ürünler doğaya ve hayvanlara duyarlı sağlıklı ve kaliteli ürünlerdir. 

Ürün kalitesi için AB’nin oluşturduğu gönüllü sertifikasyon sistemleri de mevcuttur. Çevreye 

duyarlılık, hayvan refahı, dürüst ticaret konularında AB’nin uyumlaşma ve sertifikasyon girişimleri 

vardır. Ayrıca AB’nin ürünlerle ilgili sıkı sağlığa uygunluk kuralları da mevcuttur. 
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3.1.2 Tarım Sektörünün Durumu ve AB ile İlgili Konuları 

Durum 

2014 yılında KKTC’de GSYH’nin %6 ve toplam istihdamın %4 kadarı son iki yılda, yaşanan 

kuraklıkların da etkisiyle daralma içine giren tarım sektöründe gerçekleşmiştir. (Güney’de tarım 

sektörünün GSYH içindeki payı %2, toplam istihdamda ise %4 civarındadır.) 

 

Tablo  3: Sektörlerin GSYH ve İstihdam İçindeki Payları: KKTC ve Güney Kıbrıs, 2014 

 GSYH payı  
(%) 

İstihdam payı 
(%) 

Sektör KKTC Güney KKTC Güney 

Tarım 5.5 2.1 4.0 4.3 

Sanayi 8.8 4.6 9.7 8.1 

İnşaat 4.2 2.6 7.3 6.9 

Ticaret 12.3 13.3 17.1 18.4 

Turizm 8.3 6.8 8.2 6.6 

Ulaştırma-Haberleşme 8.9 9.9 6.3 6.6 

Kaynak: KKTC DPÖ ve Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Servisi 

 

Dört ana alt sektöre ayrılan tarımda—bitkisel üretim, hayvansal üretim, ormancılık ve süt 

ürünleri—başlıca ürünler, inek sütü (%18), koyun ve keçi eti (%13), beyaz et (%10), narenciye 

(%8), patates dışındaki sebzeler (%10), yem bitkileri (%10) ve patatestir (%4). Zeytin de en fazla 

üretilen tarımsal ürünler arasındadır. 

2014 yılı dış ticaret istatistiklerine göre KKTC hemen hemen her tarım ürününde net tarım 

ithalatçısı durumundadır. Ticaret fazlası verilen ender sayıdaki ürünlerin başında süt ürünleri, 

narenciye, piliç eti, patates ve keçiboynuzu gelmektedir. KKTC’de en fazla üretilen tarım ürünleri 

arasında tahıllar (bir grup olarak) baştaysa da, KKTC net tahıl ithalatçısı durumundadır. Örneğin, 

60 bin ton arpa üretimi yapılan 2014 yılında 120 bin ton arpa ithalatı gerçekleşmiştir. 

KKTC’nin su kaynakları, hem miktar hem de kalite olarak sınırlıdır. Yaklaşık bir milyon dönümlük 

ekonomik olarak değerlendirilebilecek KKTC tarım arazilerinin sadece %7’sinde, yani 70 bin 
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dönüm kadarında sulu tarım yapılabilmektedir. Bu durumun kısa bir süre sonra değişeceği 

beklenmektedir. Bilindiği gibi, KKTC Su Temin Projesi ile Anamur-Dragon Çayı üzerinde inşa 

edilecek Alaköprü Barajı’ndan yıllık 75 milyon m3 su KKTC’ye isale edilecektir. 106 km 

uzunluğundaki hat ile KKTC’ye isale edilecek yıllık 75 milyon m3 suyun neredeyse yarısı, yani 37 

milyon metreküpü sulama için tahsis edilmiştir. 

 

Grafik 1:  KKTC Tarım Sektörünün Başlıca Alt Sektörleri: 2014 

 

Kaynak: KKTC DPÖ 

 

Tarım sektöründeki işletmelerin tamama yakını küçük ölçekli aile işletmeleridir. Örneğin 4 bin 

dönümlük ekim yapan 400 kadar patates üreticisinin sadece 20-30 tanesinin 50 dönümün 

üzerinde arazisi vardır. 3 bin kadar zeytin üreticisinin ortalama iki dönümlük zeytinliği vardır. Bu 
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işletmelerin sahiplerinin bir kısmı tarım sektöründeki faaliyetlerini ikinci veya üçüncü iş olarak 

yapmaktadırlar. Sektördeki üretici tanımı bu yüzden net değildir. 

Konular 

Başta da belirtilen, tarım sektöründeki işletmelerin küçük ölçekli olması ürünün üretilmesinden 

tüketiciye veya girdi olarak kullanan diğer sektörlere ulaştırılmasına kadarki aşamalarda—üretim, 

depolama, paketleme, taşıma, pazarlama vb.— çeşitli eksiklik ve aksamaların ortaya çıkmasına 

sebep olmaktadır. Mevcut haliyle tarım sektörü, küçük fakat çok sayıda üyesi olan gruplarda 

görünen, çok ciddi bir ortak eylem problemiyle (collective action problem) karşı karşıyadır; bir 

başka deyişle, grup üyelerinin tümünün çıkarına olacak şeyleri yapamamaktadır. Bu ise ölçek 

ekonomilerinden faydalanma, ürün standart ayarlamaları yapma ve gerekli sertifikaların alınması, 

teknolojik yeniliklerden haberdar olma, yeni ürün çeşitleri, yeni pazar fırsatları hakkında 

bilgilenme konularında gerekenlerin yapılamamasına yol açmaktadır. Dolayısıyla, hem kalite hem 

de maliyetleri iyileştirmek mümkün olmamaktadır. 

Söz konusu ortak eylem problemi tarımdaki alt sektörlerin çoğunda vardır. 

İnek sütü üretimi yapan yaklaşık 750 işletmenin 550 kadarı AB standartlarına uygun süt üretmek 

için 2004 yılında uygulamaya konan soğuk zincir süt üretimi sistemine dâhil olabilmiş değildir; açık 

süt üretmeye devam etmişlerdir. Bu üreticiler sektör ortalamasının çok altında büyüklükteki 

işletmelerdir. 

Güzelyurt-Lefke bölgesindeki çoğu küçük olan 300 kadar narenciye üreticisinin sadece 60 tanesi 

EUROGAP sertifikalıdır. Sertifika almak için 5-6 bin ₺ gibi nominal bir masraf yapmak gerekse de, 

küçük işletmeler için bu görece büyük bir miktar olarak görünmektedir. Haliyle, bu sektörde de 

sertifika almamış olan işletmeler görece küçük olanlardır. Çok sayıda küçük işletmenin bulunduğu 

patates ve enginar alt sektörlerinde de, üreticilerin yapım maliyeti yüksek olan soğuk hava 

depoları ve ürünlerini işleyecek tesisleri olmadığı için, toptancılara mallarını düşük fiyatlara 

vermek zorunda kalmaktadırlar. 
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Ürün standartları belirleme, denetleme ve yönlendirme yapması beklenen kamu kuruluşları, bu 

işlevlerini yerine getirmeleri için gerekli yasal düzenleme ve teknik donanımdan—gerekli 

laboratuvar, teknik eleman gibi—yoksundurlar. 

Bu haliyle tarım sektöründeki işletmelerin büyük bir bölümü, kapsamlı bir çözüm ve AB üyeliği 

durumunda, ürettikleri mallar AB’nin hayvan refahını ve gıda güvenliğini sağlamaları koşularını 

yerine getiremediğinden, ürettiklerini piyasaya veremeyeceklerdir. İvedilikle, 1) AB 

müktesebatına uyumlu yasal mevzuat ve tüzüklerin geçirilmiş olması, 2) bu yasal mevzuat ve 

tüzüklerin uygulanmasını sağlayacak ve denetleyecek kamu sektöründeki gerekli daire, tesis, 

donanım ve personel kapasitesinin yaratılması 3) bağımsız akreditasyon ajans ve 

laboratuvarlarının kurulup çalışması ve 4) işletmelerin AB işyeri güvenliğine, üretim standartlarına 

ve gıda ve sağlık nizamnamelerine göre gerekli belgelendirmeleri sağlaması gerekecektir. 

Her alt sektörde ve hatta ürün bazında kurumsal yapıdaki eksikliklerin neler olduğunun tespit edip 

gerekli düzenlemelerin yapılmaması olası bir kapsamlı çözüm sonrasında Kıbrıslı Türklerin 

ürettiklerini piyasaya çıkaramama tehlikesi ile karşılaşmalarına yol açabilecektir. 

Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler TC Yardım Heyetinin değişik programlarıyla 

desteklenmektedirler. Örneğin, 2014 yılında, Hayvansal Amaçlı Su Kuyularına ve Barınaklara 

Elektrik Altyapısı Temini kapsamında toplamda 41 üreticiye 400 bin ₺ teşvik primi sağlanmıştır. 

Aynı yıl içinde, Modern Sulama Sistemlerinin Geliştirilmesine Katkı Projesi kapsamında 2,4 milyon 

₺; Balıkçı Barınaklarının İyileştirilmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında 470 bin ₺; Organize 

Hayvan Barınakları Geliştirme ve Katkı Projesi kapsamında 500 bin ₺ ve Kırsal Kalkınma Mali 

Destek Programı kapsamında 3,3 milyon ₺ harcama yapılmıştır. 

KKTC devlet bütçesinden 2014 yılı içinde tarım sektöründeki üreticilere 130 milyon ₺ sübvansiyon 

sağlanmıştır. Üreticilere sağlanan 46 milyon ₺ (küçükbaş hayvan üreticilerinin payı 23 milyon ₺) 

doğrudan gelir desteği dışında kalan desteklerin başında pazarlanan sütler için destek (32 milyon 

₺), ihraç edilen süt ürünlerine navlun desteği (18 milyon ₺) ve narenciye ihracatı için teşvik (11 

milyon ₺) gelmektedir.  
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AB içerisinde devlet tarafından yapılan rekabeti bozan sübvanseyeler yasaktır. Dolayısıyla KKTC 

‘de, örneğin, narenciye ve süt ürünlerinin ihracatında birim başına verilen ihracat teşvikleri ve 

diğer fon uygulamaları AB uyumlu değildir. Aynı şekilde, tarım sektöründe gümrük ve fonlara ek 

olarak ithalat yasakları da vardır; ithalat ön izin mekanizmasıyla yapılmaktadır. Bunlar da AB 

içinde malların serbest dolaşması prensibiyle uyumlu değildirler. 

Aynı şekilde, doğrudan gelir desteği kapsamında, tahıl üreticisine verilen dönüm başı 30 ₺ ekim 

desteği ve 12.5 ₺ akaryakıt desteği AB’nin normlarına uygun değildir. Yukarıdaki bölümde de 

açıklandığı gibi, AB’de direk gelir yardımları ile çiftçiler, ne kadar ürettiklerine veya ne kadar 

hayvanlarının olduğuna bakılmaksızın, çevreye, sağlığa ve turizm sektörüne yararlı olabilecek 

koşulları yerine getirdikleri hallerde direk para yardımı alabilmektedirler. 

 

Tablo  4: Tarım Kesimine Verilen Başlıca Sübvansiyonlar: 2010 – 2014 

Kategori 2010 
(milyon ₺) 

2011 
(milyon ₺) 

2012 
(milyon ₺) 

2013 
(milyon ₺) 

2014 
(milyon ₺) 

Narenciye ihracatı için teşvik 12.6 13.6 10.8 18.2 11.1 

İhraç edilen süt ürünleri navlun 
desteği 

10.6 16.0 13.2 12.1 17.9 

Arpa-buğday alım satım farkı 4.7 3.5 0 0 0 

Pazarlanan sütler için destek 16.9 23.7 31.7 33.7 32.1 

Tarım üreticilerine ucuz akaryakıt 
sağlanması projesi 

7.0 6.9 12.7 9.2 10.0 

Üreticilere ödenen doğrudan gelir 
desteği 

33.2 26.1 22.7 33.4 23.2 

Küçükbaş hayvan üreticilerine 
doğrudan gelir desteği 

5.0 5.1 4.2 14.9 23.0 

Kimyevi gübre bayilerine ve 
üreticilere destek 

0 0 3.2 0 8.2 

      

Toplam 94.9 97.0 103.1 122.0 130.3 

      

Kaynak: TC Yardım Heyeti, 2014 KKTC Ekonomi Durum Raporu 

 

Mevcut desteklerin kaldırılması sonunda üreticilerin gelirlerinde ciddi azalma olacaktır; bu ise 

işletmelerin yaptığı maliyet-getiri analizlerinin sonuçlarını değiştirebilecektir. Bu kötü haberdir. 
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İyi haber ise, yukarıdaki bölümde de belirtildiği gibi, AB içinde bunların yerine geçebilecek, fakat 

tamamen farklı bir felsefeye uyan ve farklı amaca hizmet eden yardım ve teşviklerin olduğudur. 

KKTC’den Türkiye’ye arasında gerçeklesen tarımsal ve sanayi ürünlerinin ticaretini düzenleyen 

kıyı ticareti anlaşmasının olası kapsamlı bir çözüm ve AB üyeliğinde akıbetinin ne olacağının 

belirlenmesi gerekecektir. 

Hellime ek olarak, Kıbrıslı Türklerin ürettikleri ‘Protected Designation of Origin’ veya ‘Protected 

Geographical Indication’ kategorilerine girebilecek, dolayısıyla niş pazarlar yaratılma imkânı olan 

tarım ürünlerinin belirlenme imkânı doğacaktır. Özellikle organik olarak yetiştirilecek yerli zeytin 

ve zeytinyağı gibi ürünlerin bu fırsattan yararlanması, ölçek ekonomisi avantajı olmayan, AB 

pazarlarından uzak olduğu için taşıma maliyeti dezavantajı olan, elektrik ve su maliyeti yüksek 

olan üreticilere rekabet edebilme ve katma değeri yüksek mallar üretip satma şansı verecektir. 

 

Tablo  5: Litre Başı Çiğ Süt Destekleri 

Kategori  Ocak 2014 – Mayıs 2014  
 

(₺/litre) 

Haziran 2014’den sonra 
 

(₺/litre) 

Soğuk koyun sütü 0.40 0.39 

   

Soğuk keçi sütü 0.36 0.35 

   

Soğuk inek sütü 0.33 0.32 

   

Açık koyun sütü 0.30 0.29 

   

Açık keçi sütü 0.30 0.29 

   

Açık inek sütü 0.29 0.29 

Kaynak: TC Yardım Heyeti, 2014 KKTC Ekonomi Durum Raporu 

 

‘Protected Designation of Origin’ veya ‘Protected Geographical Indication’ kategorilendirmesini 

almaktan, aldıktan sonra ürünün tanıtım ve pazarlamasını yapmak, piyasaya standartlara uygun 

ve yeterli miktarlarda piyasaya ulaştırabilmeye kadar, yine küçük fakat çok sayıda üyesi olan 

tarımsal alt sektörlerde çok ciddi bir ortak eylem problemiyle karşı karşıya kalınması ihtimali 



29 
 

yüksektir. Bu sorunu çözmek ve engelleri aşmak için AB’nin norm ve politikalarına uygun 

kooperatifleşme, kümeleme ve üretici ağlarının oluşumuna verilecek finansal ve teknik yardım 

fırsatlarının araştırılması gerekecektir. 

Olası kapsamlı bir çözüm ve AB üyeliği durumunda, patates, narenciye, enginar gibi ürünlerin 

yetiştirildiği tarlalar, süt ve et üretimi yapılan ağılların üzerinde olduğu araziler tahsis olduğundan, 

diğer sektörlerde olduğu gibi, tarım sektörü için de mülkiyetle ilgili sorunlar ortaya çıkabilecektir. 

Söz konusu arazilerin mülkiyetleri konusunda ortaya çıkacak belirsizlik ve olası ekstra maliyetler, 

işletmelerin hem harcamalarını artırabilecek, hem de büyümek için gerekli yeni tesislerin 

yapılmasını zorlaştırabilecek, hatta bu üreticilerin tamamen sektörden çıkmasına yol 

açabilecektir. 

AB işyeri güvenliği kurallarına uyularak ve AB konut ve hayvan refahı standartlarına göre inşa 

edilecek tesisler de maliyetlerin artması anlamına gelebilecektir. 

 

3.1.3 Tarım Sektöründeki Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler 

Odak Grup raporuna göre sektör güçlü yanlar olarak iklim, organik/niş ürün potansiyeli, görece 

ölçek, hellim ve patates’deki avantaj, istihdam ve ciddi sağlık sorunu bulunmaması/tecrübeli ve 

esnek üreticiler konularına vurgu yapmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak strateji, planlama ve organizasyon eksikliği, yasak eksiklik ve aksaklıklar, pazar 

sıkıntısı, su, AB uyumundaki zaafiyet, yetersiz bütçe ve yanlış destekler, entegre tarım sistemi 

eksikliği, Gıda güvenliğinin yetersizliği, hammaddelerin kontrolü ve laboratuvar eksikliği, uzman 

ve teknik destek eksikliği vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara bakıldığında iklim, Türkiye’den gelen su, turizm, fon imkânları, 

daha büyük/yeni pazarlar, ürün tescilleri ve yabancı yatırımlar/ortaklıklar öne çıkmaktadır. 

Tehditler’de ise mülkiyet ve toprak sorunu, AB mevzuatına uyumsuz kalmak, siyasi istikrarsızlık, 

girdi maliyetleri, su yönetiminin yanlış olması/yeraltı sularının tuzluluğu, tohumculuktaki 

eksiklikler, bilinçsiz örgütlenme ve hayvansal atık tesisi olmaması sırlanmaktadır. 
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Hazırlanan ön rapordaki bulgulardan, odak grup çalışmasında yapılan önerilerden, SWOT Matris 

çalışmasında yapılan pekiştirmeler ve AB Koordinasyon’dan alınan bilgilerin ışığında, sektörle ilgili 

ortaya çıkan konular ve aksiyon önerileri, önerilen aksiyonların ne zaman—hemen, geçiş 

döneminde, geçiş döneminden sonra, kim(ler) tarafından—Görüşmeci, Meclis, Hükümet, 

İşletmeler, Odalar—yapılması gerektiği aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
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3.1.4 Tarım Sektöründe Yapılması Gerekenler 

 

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

Genel (Action items)  Hemen (H) 

 Geçiş dönemi 
(GD) 

 Geçiş 
döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 
 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal 
mevzuat ve tüzüklerin eksikliği 

Hayvan refahı yasası, gıda güvenliği yasası, 
veterinerlik yasası, hayvan kesim 
standartları yasası vb. 

 Tüm yasa ve tüzüklerin hem yerel hem de uluslararası 
pazara uygun olacak şekilde revize edilmesi, oluşturulması 
ve/veya yeniden hazırlanarak yürürlüğe konması 
sağlanmalıdır 

 Süt arzının AB ile uyumlu hale getirilmesi 

 Üreticilerin daha ucuza süt üretebilmeleri için üretimdeki 
kotaların kaldırılması 

H, GD G, M, Y, İ, O 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu sektöründeki 
gerekli daire, tesis, donanım ve 
personel kapasitesinin yetersizliği 

 Kalite ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak süt 
fiyatlandırma sisteminin Güney Kıbrıs örnek alınarak 
yeniden düzenlenmesi  

 Ülkede bulunan mevcut hayvan hastalıkların tespit edilmesi, 
eradikasyon süreci ve bu hastalıkların önlenmesine ilişkin 
çalışmaların yapılması ve ülkenin ve işletmelerinin sağlık 
statülerinin kazanılması 

 Sertifikasyon programlarına daha çok önem ve destek 
verilmesi (örneğin Bitki Sağlığı Pasaportu, Hayvansal 
Ürünlere İlişkin Sertifikasyon) 

 Gıda üreticilerinin, ambalajlama, paketleme, etiketleme ve 
depolama konularında üretim sektörü ve sanayiyi yakından 
tanıyan uzmanlar tarafından organize edilmesi ve 
yönlendirilmesi (devletten ve AB’den de yardım alınarak)  
o Gıda Kodeksi (Kalite bacağını düzenler) 
o İşletmelerin hijyen gerekliliklerine uyumlaştırılması, 

kaydının onayının yapılması 

H, GD G, M, Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 Federal Kıbrıs oluşmadan önce üreticilerin özellikle devlet 
destekli sahada çalışan uzmanlarca her konuda eğitilmeleri  

 Sanayicilerin tarım sektörünü daha etkin kullanabilmeleri 
için eğitilmeleri ve bu yönde ülkesel eğitim ve bilinçlendirme 
programının olması 

 Tarımın her devresinde üreticileri kontrol eden, yön veren, 
yapması gerekenler konusunda tavsiyede bulunan gerekli 
konularda ilgili uzmanlar yetiştirilip istihdam edilmesi 

 SÜTEK’in kapasitesinin artması için gerekli programların 
uygulanması, üreticilere süt pazarlamasında da serbesiyet 
tanınması 

 Tarım sektöründe AB mevzuatının spesifik gereklerini 
karşılayabilir duruma gelmek için tarımsal ürün grupları 
bazında yeterli geçiş sürecinin sağlanması  

 Hellimde tescile uygun hale gelebilmek için  

 Küçükbaş hayvan sütünün hellimdeki oranı göz önünde 
bulundurularak, 5 yıl zarfında istenilen hedefe ulaşmak için 
gerekli teşvik ve yönlendirmelerin başlatılması  

 Hellim üretimindeki imalathanelerinde AB mevzuatına 
uygun olarak gelişebilmeleri için süt tedarikinin serbest 
bırakılarak, serbest rekabetin oluşturularak sektörün 
istenilen seviyeye çıkarılmasının sağlanması 

 Uyumlaştırma sürecinin tamamlanana kadar da üçüncü 
ülkelere pazarlamanın artırılması 

 Standartlara uygun mezbahaların oluşturulması veya 
mevcut mezbahaların geliştirilmesi tüm kesimlerin orada 
yapılması  

 Mezbahalardan çıkan atıkların AB standartlarına uygun bir 
şekilde bertaraf edilmesinin sağlanması için  
o Uygun atık toplama merkezlerinin, ve krematoryum 

tesisinin oluşturulması 
o Hayvan hareketleri ile ilgili kontrollerin daha etkin bir 

şekilde yapılması 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta standartlara uygun, 
rantabl, ve hastalıklardan aril çiftliklerin sertifikalandırılması  

H, GD Y, i, O  



33 
 

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 İhracat yapılacak ürünlerin tahlillerin yapılacağı 
laboratuvarların güçlendirilmesi, akreditasyon için personel 
ve ekipman desteği verilmesi; bu laboratuvarların sınır 
kontrol noktalarına da entegre edilmesi 

 Sertifikasyon programlarına daha çok önem ve destek 
verilmeli (örneğin Bitki Sağlığı Pasaportu, Hayvansal 
Ürünlere İlişkin Sertifikasyon) 

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve güvenliği, 
üretim/sektör standartları ve gıda ve 
sağlık nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmelere sahip olmaması 

 

 Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta standartlara uygun, 
rantabl, ve hastalıklardan aril çiftliklerin sertifikalandırılması  

 Sertifikasyon programlarına daha çok önem ve destek 
verilmeli (örneğin Bitki Sağlığı Pasaportu, Hayvansal 
Ürünlere İlişkin Sertifikasyon, EuroGap) 

 Gıda üreticilerinin, ambalajlama, paketleme, etiketleme ve 
depolama konularında üretim sektörü ve sanayiyi yakından 
tanıyan uzmanlar tarafından organize edilmesi ve 
yönlendirilmesi (devletten ve AB’den de yardım alınarak)  
o Gıda Kodeksi (Kalite bacağını düzenler) 
o İşletmelerin hijyen gerekliliklerine uyumlaştırılması, 

kaydının onayının yapılması 

H, GD Y, i, O 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile 
uyumlu olmaması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması için 
öncelikle Maliye Bakanlığı’nın sistemini düzenlemesi, 
firmalara muhasebe sistemlerini ve bilançolarını 
düzenlemek için tanımlanmış bir süre içinde (ama her 
hâlükârda anlaşmadan önce) şans tanıması ve teşvik etmesi 

 Üreticilerin çifte vergilendirmeye tabi olmaması için üretici 
gruplarının tanımlanması 

 Vergi sisteminin arazi toplulaştırılmasını özendirici bir 
şekilde olması için gözden geçirilmesi   

H, GD M, Y 

    

6. Mukayeseli avantajlara göre, bir tarım 
sektörü politikası/master planının 
uygulamada bulunmaması 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 AB OTP’ye uyumlu 

 Kaynak yönetimi, örneğin su, 
toprak 

 Tarım master planının oluşturulması 

 Tarım alanlarının toplulaştırılması, bu alanların amaç dışı 
kullanımının engellenmesi, verimli tarım arazilerinin 
yapılaşmaya açılmaması 

 Ortak eylem problemlerinin üstesinden gelmek, maliyeti 
düşürecek ölçek ekonomilerinden faydalanmak, girdi 

H, GD, GD-S M, Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 maliyetlerini düşürmeyi sağlayacak AB’ye uyumlu 
kümelenme stratejilerinin oluşturulması 

 Piyasa göz önünde bulundurulup, tarım sektöründe diğer 
sektörlerle (özellikle turizm sektörü ile) birlikte entegre 
projelerin geliştirilmesi (agro turizm) 

 Erkenci ürünler, niş ürünler ve organik tarımın yabancı 
yatırımcılara daha çekici gelmesi için yeni organik tarım 
alanlarının geliştirilmesi 

 Verimli tarım arazilerinin yapılaşmaya açılmaması 

 Balıkçılığın daha sistemli gelişmesi konusunda gerekli uzun 
vade programların ve teşvik politikalarının oluşturulması, 
balon balıklarının tehdit oluşturmaması için gerekli 
önlemlerin alınması 

 SÜTEK’in kapasitesinin artması için gerekli programların 
uygulanması, üreticilere süt pazarlamasında da serbesiyet 
tanınması 

 Süt arzının AB ile uyumlu hale getirilmesi, üreticilerin daha 
sağlıklı, daha kaliteli ve daha ucuza süt üretebilmeleri için 
üretimdeki kotaların kaldırılması 

 Tarım sektöründe AB mevzuatının spesifik gereklerini 
karşılayabilir duruma gelmek için tarımsal ürün grupları 
bazında yeterli geçiş sürecinin sağlanması  

 Su yönetiminin en etkin şekilde oluşturulabilmesi için 
gerekli olan teknik idari bilgi ve beceriye sahip kurumlardan 
faydalanılması, kamunun denetleyici ve düzenleyici bir rol 
üstlenmesi 

Sektöre Özel    

7. Tüm süt üretiminin AB hijyen ve soğuk 
zincir standartlarına uygun olmaması 

 Küçük ve büyükbaş hayvancılıkta standartlara uygun, 
rantabl, ve hastalıklardan aril çiftliklerin sertifikalandırılması 

 Geçiş süresinde hellim satabilecek çiftliklerin sütlerinin ayrı 
depolanması 

H, GD Y, i, O 

8. Mevcut hibe ve desteklerin ortadan 
kalkacak olması 

 Ortak Tarım Politikalarına uygun, AB kaynaklarından 
faydalanmak için gerekli koşulların yerine getirilmesi ve 
yapılanmanın sağlanması: 
o Tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlanması, teknik 

yardım, yapısal fonlar - Agricultural Support Fund 

H, GD D, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

o Kırsal Kalkınma Planı ve Yerel Kalkınma Stratejilerinin 
oluşturulması 

o Ödeme Ajansı – tarımsal desteklerden sorumlu olacak 
olan ödemelerden sorumlu akredite bir yapı 

o Veritabanlarının ve kayıt sistemlerinin daha etkin ve AB 
uyumlu bir şekilde yapılması, ilgili sistemlerin 
oluşturulması (hayvan kayıt, çiftçi kayıt yapılması) 

 Üreticilerin desteklenmesi için uzun vadeli kredilerin düşük 
faizli yada faizsiz verilmesi, ve hibe programlarının 
geliştirilmesinin sağlanması (örneğin tarım araçlarının 
alınması konusunda) 

 Kıbrıslı Türklerin payını belirlemek için Kıbrıs Cumhuriyeti 
verilmiş olan mevcut kotaların incelenmesi  

 Balıkçılığın daha sistemli gelişmesi konusunda gerekli uzun 
vade programların ve teşvik politikalarının oluşturulması 

9. Hem girdi hem de satış aşamalarında 
verilen sektörel sübvansiyonların AB’ye 
uyumlu olmaması 

a. Mevcut toprak ve ürünü 
baz alan AB uyumlu 
olmayan gelir desteği 
yerine, faaliyet esaslı bir 
sistemin olmaması 

 Tarım sektörünün geliştirilebilmesi enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi 
o Akaryakıtın renklendirilerek üreticiye vergisiz olarak 

verilmesi 
o Elektrik ücretinin ucuzlatılması, örneğin, yenilenebilir 

enerjinin tarımın her yerinde kullanılabilir olmasının 
sağlanması için gerekli teşvik ve desteklerin verilmesi 
ve mahsuplaşmanın uygulanması 

 Kalite ve hijyen koşulları göz önünde bulundurularak süt 
fiyatlandırma sisteminin Güney Kıbrıs örnek alınarak 
yeniden düzenlenmesi   

H, GD M, Y, O 

10. Kıyı ticareti anlaşmasının ortadan 
kalkabilecek olması 

o Tarım ve tarımsal sanayi ürünlerinin ihracatında Türkiye ile 
ilgili anlaşmanın (Kıyı Ticareti Anlaşması ve diğer) geçiş 
dönemi sonunda ortadan kaldırılması 

H, GD G, M 

11. Hâlihazırda AB müktesebatının dışında 
kalınmasından dolayı Koruma Altına 
Alınmış Menşe Adı ve Coğrafi İşaret 
Tescillerinden faydalanılamaması 
(PDO-Protected Designation of Origin, 
PGI-Protected Geographic Indication) 

o Geliştirilen farklı tarım ürünleri (enginar, nar, patates, 
erkenci kuzu vb.) ile ilgili piyasa araştırmalarının daha 
profesyonel yöntemlerle yapılması, bu yeni piyasalara 
yönelik pazar stratejisinin, ve profesyonel yapıların 
oluşturulmasının desteklenmesi 
o Tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlanması, teknik 

yardım, yapısal fonlar - Agricultural Support Fund 

H, GD, GD-S Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

o Kırsal Kalkınma Planı ve Yerel Kalkınma Stratejisi  
o Ödeme Ajansı – tarımsal desteklerden sorumlu olacak 

olan ödemelerden sorumlu akredite bir yapı 
o Veritabanlarının ve kayıt sistemlerinin doğru şekilde 

yapılması, ilgili sistemlerin oluşturulması (hayvan kayıt, 
çiftçi kayıt yapılması) 

o Organik tarımın yabancı yatırımcılara daha çekici gelmesi 
için yeni organik tarım alanlarının geliştirilmesi 

12. Sektördeki küçük üreticilerin 
kümelenme ve işbirliği yapmamaları 
(PGI vb. den faydalanmak için) 

o Geliştirilen farklı tarım ürünleri (erkenci, organik ve niş) ile 
ilgili piyasa araştırmalarının daha profesyonel yöntemlerle 
yapılması, bu yeni piyasalara yönelik pazar stratejisinin, ve 
profesyonel yapıların  oluşturulmasının desteklenmesi 
o Tarımsal danışmanlık hizmetleri sağlanması, teknik 

yardım, yapısal fonlar - Agricultural Support Fund 
o Kırsal Kalkınma Planı ve Ortak Tarım Politikalarının 

oluşturulması 
o Ödeme Ajansı – tarımsal desteklerden sorumlu olacak 

olan ödemelerden sorumlu akredite bir yapı 
o Veritabanlarının ve kayıt sistemlerinin doğru şekilde 

yapılması, ilgili sistemlerin oluşturulması (hayvan kayıt, 
çiftçi kayıt yapılması) 

o Olası bir çözümde rekabet şartları düşünülerek sektörde 
işletmelerin ortaklıkların, işbirliklerinin, üretici 
kooperatiflerinin ve sektörel kümelenmenin teşvik edilmesi 

H, GD, GD-S M, Y, i, O 

13. Mülkiyet konusundaki belirsizlik o Mümkün olduğunca sınır bölgesindeki verimli 
topraklarımızın çözüm sürecinde geri verilmemesi  (özellikle 
sulu tarım alanları – ülkemizin patates üretiminin %95’i, 
soğan üretiminin %95’i, karpuz üretiminin ve havuç 
üretiminin tümü, diğer tüm sebzelerin ve narenciye 
üretiminin çok büyük bir kısmı bu topraklarda 
yetişmektedir)  

H G 

14. 2008 yılında yürürlüğe giren AB uyumlu 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası fiiliyatta 
halen uygulanmaması 

 Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir plan 
yapılması ve devlet desteği sağlanması 
o Yasanın uygulanması ve denetleme için doğru kalifiye 

elemanların istihdam edilmesi ve yetiştirilmesi 

H, GD Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

15. İşgücü sorunu:  
(A) Çalışanların çoğunluğunun T.C. 
vatandaşları olması 
(B) Yeni ekonomi, oluşacak yeni 
sektörler ve fonksiyonlar için gerekli 
olan kalifiye işgücü eksikliğinin olması 

 T.C. vatandaşı olup Kıbrıs’ta çalışanların, bunu yapmaya 
devam edebilmelerine olanak sağlayacak gerekli vize 
ayrıcalıklarının alınması 

 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak mesleki 
eğitimin geliştirilmesi 

 

H 
GD 

G 
Y, İ, O 
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3.2 SANAYİ 

     

3.2.1 Sanayi Sektörüyle İlgili AB Politikaları 

Avrupa Birliğinin sanayi sektörüyle ilgili belki de en önemli politikası tek pazar politikasıdır. Tek 

pazar hedefi halen daha yüzde yüz tamamlanamasa da AB’ye üye ülkelerin ‘dört özgürlük’ 

ilkelerine çok büyük ölçüde uydukları söylenebilir. Bu özgürlükler; insanların dolaşım özgürlüğü, 

malların dolaşım özgürlüğü, servislerin dolaşım özgürlüğü ve sermayenin dolaşım özgürlüğünden 

ibarettir. Bu özgürlükler kapsamında bireyler AB’ye üye herhangi bir ülkeye seyahat edebilir, o 

ülkede yaşayabilir, çalışabilir ve o ülkede emekli olabilirler. 

Üreticiler ve işletmeler için diğer AB üye ülkelerinde tüm vergilerin ve korumacı politikaların 

elimine edilmesi ile çok daha ucuza ve kolay bir şekilde iş yapma olanağı fakat aynı zamanda diğer 

AB ülkelerinden gelen işletmelerle birlikte rekabet tehdidi oluşur. Tek pazarın oluşumu ile sınır 

formalitelerinin kalkması, milli kuralların kalkması, ürünlerin uyumlaştırılması ve ortak kalite 

standartlarının getirilmesiyle ürünlerin basit ve ucuz bir şekilde pazarlanması sağlanmıştır. 

Herhangi bir AB ülkesinde pazarlanması için onay alan bir ürünün herhangi başka bir AB ülkesinde 

tanınıp pazarlanabilmesi AB hukuku tarafından garanti edilmiştir. Özellikle üretim çoğaldığında 

kar oranının çoğaldığı endüstrilerde yeni ve büyük pazarlara ulaşım, şirketlerin satış potansiyelini 

çok büyük bir şekilde etkileyebilir. Böylece imalat fiyatları da düşebilir. AB içinde fakat milli sınırlar 

dışında yapılan ticaret, uluslararası ticaret bilgisini ve kültürünü de geliştirebilir. 

Servis sağlayıcıları hiçbir engel olmadan diğer AB ülkelerinde servis verme hakkına sahiptir. 

Tüketiciler için bu artan rekabetten yararlanıp daha ucuz, kaliteli ve çeşitli ürünlere ulaşım olasılığı 

vardır. Sermaye AB ülkeleri arasında serbest bir şekilde transfer edilebilir. Tek pazarın oluşumu 

ile birlikte AB’nin bazı ülkeleri ortak para birimi olan Avro’ya geçmiştir. 

Haksız yere veya rekabetin az olduğu pazarlarda elde edilen çok yüksek kar oranları yurt dışından 

gelen rekabet ile birlikte azalır ve verimsiz şirketler ya çalışma biçimlerini değiştirir ya da ortak 

pazarda var olamazlar. Bu tüketiciler için daha ucuz, daha kaliteli ve daha çeşitli mallara ve 
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servislere ulaşım demektir. Bu rekabet dolayısı ile AB içindeki ürün ve servis fiyatlarında büyük 

ölçüde fiyat yakınlaşması gözlenir. AB’nin bürokrasi ile ilgili konularda şirketlerin ayırması gereken 

zaman ve iş gücü şirketler için bazı zorluklar çıkarabilir. Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde verimli 

düzenlemelerin eksikliğinden dolayı eski AB üyelerine oranla geçiş süreci hem daha pahalı olmuş 

hem de daha uzun bir zaman almıştır. 

Diğer AB ülkelerinde çalışmak isteyenlerin nereden geldiğine bakılmaksızın o ülkenin çalışanları 

ile aynı koşullarda çalışıp yaşayabilmesi AB hukuku tarafından esas alınmaktadır. Bununla birlikte 

çalışanların bir ülkede aldığı diploma diğer bir ülkede tanınmak zorundadır. Bu da farklı AB 

ülkelerinde çalışabilme fırsatını kolaylaştırmaktadır. 

Yapılan bazı çalışmalara göre tek pazarın ve Avro kullanımının ülkelerin ekonomisi üstünde pozitif 

etkileri olmuştur. Avro kullanımından önce tek pazarın üretim ve ticaret sektörlerine pozitif etkisi 

bazı akademisyenler tarafından saptanmıştır. Bunun yanında Avro para birimini kullanan ülkeler 

arasındaki ticaret uzun vadede iki katına çıkmıştır. Özellikle Avro para birimine geçen Akdeniz 

ülkelerinin ticaret hacmindeki yükseliş dikkat çekmektedir. Avro’ya üye olan ülkelerin Avro’ya üye 

olmayan ülkeler ile de ticaretinde %35’lik bir artış gözlemlenmiştir. 1988’de yapılan bir çalışmaya 

göre AB üyesi olan ülkelerdeki 11,000 şirketin tek pazar ile ilgili olarak %59’unun pozitif ve %5’inin 

negatif düşündüğü görülmüştür. İmalat sektöründe yaratılan yeni işler tek pazardan dolayı pozitif 

bir şekilde etkilenmiştir. AB üyeliği AB içindeki doğrudan yabancı yatırımı %28, AB dışından gelen 

doğrudan yabancı yatırımı %14 civarında artırmıştır. 

 

3.2.2 Sanayi Sektörünün Durumu ve AB ile İlgili Konuları 

Durum 

2014 yılında KKTC’de GSYH’nin %8 ve toplam istihdamın %10 kadarı son yıllarda daralma içine 

giren sanayi sektöründe gerçekleşmiştir. Sanayi altında toplanan, taş ocakçılığı, elektrik-su ve 

imalat sektörlerinin GSYH içindeki payları, sırasıyla %1, %’5 ve  %3 civarındadır. (Aynı sektörlerin 
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Güney’deki GSYH içindeki payları, taş ocakçılığı için sıfıra yakın, elektrik-su için %2 ve imalat için 

ise %5 civarındadır.) 

 

Grafik 2: Sanayi Sektörünün GSYH İçindeki Payı (%): 2008 - 2014 

 

Kaynak: KKTC DPÖ 

 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) üyesi işletmelerin çok büyük bir bölümü KOBİ niteliğinde olup, 

genelde aile işletmeleri olarak faaliyet göstermektedirler. Ülkenin sanayii faaliyetleri fazla kuruluş 

sermayesine ihtiyaç duymayan, hafif sanayi niteliğinde, daha çok tüketime yönelik ve ilk yatırımın 

geri dönüşümü kısa sürede olan özellikle de gıda ve tekstil sektörlerinde gelişmiştir. Ancak ABAD 

kararları sonrasında tekstil işletmeleri üretimden çekilmiştir. 
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KTSO’ya üye olan işletmelerin sadece %40 kadarı organize sanayi bölgelerindedir. Bu bölgelerin 

düzensiz bir yapılaşma gösterdiği; altyapı, temizlik ve diğer hizmetlerinin de yetersiz olduğu 

görüşü yaygındır. 

İmalat sektöründe faaliyet gösteren KTSO’ya üye işletmelerin en yoğun olduğu alanların gıda 

maddelerinin işlenmesi (62), mobilya-ahşap (60), PVC, alüminyum, cam (64), metal işleme (48), 

ve tekstil (48) sektörleri olduğu görülmektedir. 

Üretim ve ihracat rakamlarındaki değişikliklerin arasında pozitif ve anlamlılık değeri yüksek bir 

ilişkinin olmaması imalat sektörünün ihracat odaklı değil, iç piyasaya yönelik, hizmet sektörünü 

destekler bir pozisyonda olduğunu göstermektedir. 

Konular 

İmalat sektöründeki en önemli sorunlardan bir tanesi işletmelere iç piyasadan gelen bitki, sebze, 

hayvan ürünleri, süt gibi girdilerin AB gıda ve sağlık standartlarına uygun olup olmadığını 

belirleyecek kurumsal yapının olmamasıdır. Kurumsal yapının olmasıyla 1) AB müktesebatına 

uyumlu yasal mevzuat ve tüzüklerin geçirilmiş olması, 2) bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 

uygulanmasını sağlayacak ve denetleyecek kamu sektöründeki gerekli daire, tesis, donanım ve 

personel kapasitesinin yaratılması 3) bağımsız akreditasyon ajans ve laboratuvarlarının kurulup 

çalışması ve 4) işletmelerin AB işyeri güvenliğine, üretim standartlarına, gıda ve sağlık 

nizamnamelerine göre ve gerekli belgelendirmeleri sağlayarak üretim yapıyor olmaları 

kastedilmektedir. Her alt sektörde ve hatta ürün bazında kurumsal yapıdaki eksikliklerin neler 

olduğunun tespit edilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmaması olası bir kapsamlı çözüm 

sonrasında Kıbrıslı Türklerin ürettiklerini piyasaya çıkaramama tehlikesi ile karşılaşmalarına yol 

açabilecektir. 

Su, dondurulmuş yiyecekler, süt ürünleri ve meyve suları gibi ürünleri imal eden işletmelerin 

büyük bir çoğunluğu kendi tesis ve laboratuvarlarında en son teknolojileri kullanmakta ve 

üretimlerinin AB standartlarına göre üretilmesini sağlamaktadırlar. Bir örnek verecek olursak, 

KKTC ihracatının %25’ini hellim oluşturmaktadır. Topraktan – sofraya kadar olan hellim üretim 

zincirinin değişik halkalarında—örneğin, kırsal alanlardaki hayvan yetiştirici, bitki üreticisi çiftçi, 



42 
 

imalatçı, pazarlamacı ve ihracatçı halkalarında—işgücünün %17’si istihdam edilmektedir. Hellim 

üreticileri kendi tesis ve laboratuvarlarında en son teknolojileri kullanmakta ve üretimlerinin AB 

standartlarına göre üretilmesini sağlamaktadırlar. Fakat tüberküloz ve brusella gibi hayvan 

hastalıklarının henüz eradike edilememiş olmasından dolayı bu işletmeler kendilerine gelen 

sütlerin AB gıda ve sağlık standartlarına uygunluğunu kontrol edememektedirler. Bu ise maliyet 

açısından efektif çalışan, ürünlerinin AB standartlarında olduğunu belgelendirmede zorluk 

çekmeyecek işletmelerin bile olası bir kapsamlı çözüm sonrasında iç piyasa da dahil olmak üzere 

AB içerisinde satış yapamaması durumuyla karşılaşılabileceği anlamına gelmektedir. 

Bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, “bir AB ülkesinde pazarlanması için onay alan bir ürünün 

herhangi başka bir AB ülkesinde tanınıp pazarlanabilmesi AB hukuku tarafından garanti 

edilmiştir.” İşletmelerin hem kendi iç piyasalarında rekabet edebilmesi hem de diğer AB 

ülkelerinde mallarını satabilmeleri için AB norm ve standartlarının neler olduklarını öğrenip, 

bunları yerine getirmek için gerekli ayarlama ve değişiklikleri yapmaları gerekecektir. 

2000-2014 yılları arasında 47/2000 Sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi almış 

yatırımların toplamı (2008 sabit fiyatlarıyla) 14 milyar ₺ civarında olmuştur. Bu toplamın %13 

kadarı, yaklaşık 1 milyar 818 milyon ₺, sanayi sektöründeki işletmelere verilmiştir. Bu ise, vergi 

mevzuatı altında uygulanan teşviklere ek olarak, bu sektördeki işletmelerin yatırım indirimi, 

gümrük vergisi ve fon muafiyeti, makine ve teçhizat alımlarında sıfır katma değer vergisi 

uygulaması, arsa, arazi ve bina temini, inşaat ruhsatı ile ilgili vergi, resim, harç ve her türlü katkı 

payı muafiyeti, sermaye artırımları ile ilgili pul vergisi indirimi, ipotek işlemleriyle ilgili harç 

indirimi ve diğer teşviklerden yararlandıkları anlamına gelmiştir. Olası bir kapsamlı çözüm 

sonrasında bu teşviklerin devam edip etmeyeceği sanayi sektöründe faaliyet gösteren 

işletmelerin yatırım maliyetlerinin değişmesine yol açabilecektir. 
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Tablo  6: 47/2000 Sayılı Teşvik Yasası Kapsamında Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar: 2001-2014  

 Sağlık Eğitim Sanayi Turizm Ulaştırma Basın-Yayın Haberleşme AVM Toplam 

 (2008 sabit fiyatlarıyla, milyon ₺) 

2001 30.25 108.94 0.19      139.38 

2002 19.40 112.10 594.02 1752.40 48.98 2.02 11.21  2540.14 

2003 2.17  90.52 341.61     434.29 

2004 3.16  177.10 386.65     566.91 

2005  129.30 113.12 1087.28     1329.70 

2006 3.96 200.69 125.68 558.53     888.86 

2007 54.25 8.38 147.05 484.36  5.14 18.98  718.15 

2008 366.61 4.18 71.28 840.43   7.61  1290.11 

2009 7.14  66.64 891.23     965.01 

2010 44.99  179.68 540.64   3.45  768.76 

2011   70.80 1280.86    67.93 1419.59 

2012 16.40  54.57 937.71     1008.68 

2013 53.32  89.32 16.46     159.10 

2014  58.27 37.70 1740.02     1835.99 

          

Toplam 601.66 621.86 1817.65 10858.17 48.98 7.16 41.25 67.93 14064.67 

Kaynak: KKTC DPÖ 

 

Yatırımlara verilen teşviklere ek olarak, sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler TC Yardım 

Heyetinin değişik programlarıyla da desteklenmektedirler. Örneğin, asgari yerel katma değeri 

yüzde 30 ve/veya asgari yerli ham madde içeriği yüzde 40 olan KKTC menşeli sanayi ürünleri 

ihracatında navlun iadesi desteği verilmektedir. Türkiye’ye yapılan ihracatlarda ihraç bedelinin 

yüzde 15’inin, üçüncü ülkelere yapılan ihracatta ise ihraç bedelinin yüzde 20’sinin aşılmaması 

kaydıyla, tüm navlun tutarının tamamı söz konusu program tarafından iade edilmektedir. Örneğin 

2014 Mali yılında KKTC menşeli ürünlerin ihracatına verilen toplam navlun iadesi desteği 2 milyon 

₺ olarak gerçekleşmiştir. 

Yine TC Yardım Heyeti’nin Faiz Destekli KOBİ Yatırım Kredi Programı ile işletmelerin yeni yatırım 

ve modernizasyon amacı ile ihtiyaç duyacakları projelerin finansmanı—2 yıl ödemesiz 7 yıl vadeli, 

faiz oranı TR Libor+5 olarak belirlenmiş ve faizin yüzde 6’si program tarafından olacak şekilde—

karşılanmaktadır. 2014 yılında bu program kapsamında 10 milyon TL ayrılmış ve bu ayrılan 

kaynaktan 13 firmaya 8,5 milyon kredi kullandırılmıştır. 
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TC Yardım Heyeti Organize Sanayi Bölgeleri Altyapı Yatırım Giderlerine Katkı Projesi ile de değişik 

organize sanayi bölgelerinde planlı bir şekilde elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı 

hizmetlerinin sağlanmasını desteklemek için 2014 yılında 2 milyon TL harcamıştır. 

AB içerisinde devlet tarafından yapılan rekabeti bozan sübvanseyeler yasaktır. Dolayısıyla KKTC 

‘de, örneğin, narenciye ve süt ürünlerinin ihracatında birim başına verilen ihracat teşvikleri ve 

diğer fon uygulamaları AB uyumlu değildir. Bunların kaldırılması sonunda üreticilerin gelirlerinde 

bir azalma olacak, bu ise yapılan maliyet-getiri analizlerinin sonuçlarını değiştirebilecektir. 

İmalat sektöründeki üreticiler Türkiye’den veya Çin gibi ülkelerden standartlara uygun 

olmamasına rağmen adaya giren deterjan, kimyasal ve alüminyum ürünlerinden meyve sularına 

kadar çeşitli ürünler olduğunu ve bunun “haksız rekabete” sebep verdiğinden şikâyetçidirler. 

Benzeri bir durum reklamcılık sektöründe Türkiye üzerinden yapılan televizyon yayınlarındaki 

reklamlardan telif hakkı ödenmemesinden dolayı da ortaya çıkmaktadır.  Devletin düzenleyici-

denetleyici görevlerini hakkıyla yerine getirememesinin bu haksız rekabete sebep olduğu 

düşünülmektedir. Söz konusu haksız rekabet ve bunun sonucunda düşen piyasa payları ve ortaya 

çıkan belirsizlikten dolayı, işletmeciler yatırımdan kaçınıldığını ve dolayısıyla büyüme fırsatlarının 

engellendiğini iddia etmektedirler. Olası bir çözüm sonrasında bu tür standartların altındaki 

ürünlerin AB gümrük muamelesinden geçmeyi başaramaması işletmeler için olumlu bir gelişme 

olacaktır. 

Plastik ve tarım aletleri üretimi gibi sektörlerdeki işletmeler kullandıkları kimyasal ve çelik gibi 

ham maddeleri AB dışındaki, örneğin Körfez ülkeleri gibi fiyatların en uygun olduğu yerlerden 

almakta, bu ise üretim maliyetlerini düşük tutmalarına yardımcı olmaktadır. Olası kapsamlı bir 

çözüm sonrasında AB gümrük vergilerine tabii olacak olan bu ham madde ithalatları ticaret 

kayması sonunda daha yüksek fiyatlarla satılıyor olsa da AB’deki üreticilerden yapılabilir. Bu ise 

üretim maliyetlerinin artması anlamına gelecektir. 

Kullandıkları makineler, çalışma yöntemi, kullandıkları ham maddeler AB’den gelen, dolayısıyla 

yapısal olarak kapsamlı bir çözümün hemen sonrasında AB içinde faaliyet gösterip rekabet 

etmeye hazır olan sektörlerde bile ortaya çıkması muhtemel ciddi bir sorun ise çalışanların %80-
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90’a varan oranlarda Türkiye veya üçüncü ülkelerden geliyor olmasıdır. Muhtemel kalifiye işgücü 

açığı konusunun hangi alt sektörde ne kadar ve hangi niteliklerde olabileceğinin iyi tespit edilmesi 

gerekecektir. 

Yapısal olarak kapsamlı bir çözümün hemen sonrasında AB içinde faaliyet gösterip rekabet 

etmeye hazır işletmelerin olduğu fırıncılık, meyve suyu, donmuş sebze, et, yemek gibi ölçek 

ekonomilerinin olduğu, daha çok üretmekle ortalama maliyetlerin düşebileceği sektörlerde 

kullanılmamış kapasitenin bulunması, olası kapsamlı bir çözüm sonrasında maliyet avantajları 

yakalanmasına sebep olabilecektir. 

Yine yapısal olarak kapsamlı bir çözümün hemen sonrasında AB içinde faaliyet gösterip rekabet 

etmeye hazır işletmelerin olduğu çimento sektöründe de bilançoların zayıf ve sermayenin küçük 

olması AB ihalelerine katılmanın önüne engel olarak çıkabilecektir. 

KKTC’den Türkiye’ye arasında gerçeklesen tarımsal ve sanayi ürünlerinin ticaretini düzenleyen 

kıyı ticareti anlaşmasının olası kapsamlı bir çözüm ve AB üyeliğinde akıbetinin ne olacağının 

belirlenmesi gerekecektir. 

Sanayi sektörü finansmana erişimde sıkıntısı olan bir sektördür. Tesislerin yarıya yakını organize 

sanayi bölgelerindedir. Organize sanayi bölgelerindeki topraklar tahsis olduğundan, bankacılık 

sektöründe teminat olarak yeterince kabul ve değer görmemektedir. Bu ise finansmanın %3-5 

daha yüksek bir faizle sağlanması anlamına gelmektedir. Uluslararası finans kuruluşlarına erişim 

sonunda finansman maliyetlerindeki iyileşmeler bu %3-5’lik farkı kapatsa bile, diğer sektörlerde 

olduğu gibi, olası kapsamlı bir çözüm sonrasında sanayi sektörü için de mülkiyetle ilgili sorunlar 

ortaya çıkabilecektir. Sanayi tesislerinin üzerlerine inşa edildiği arazilerin mülkiyetleri konusunda 

ortaya çıkacak belirsizlik ve olası ekstra maliyetler, işletmelerin hem harcamalarını artırabilecek, 

hem de büyümek için gerekli yeni tesislerin yapılmasını zorlaştırabilecektir. 

AB işyeri güvenliği kurallarına uyularak ve AB konut standartlarına göre inşa edilecek tesisler de 

maliyetlerin artması anlamına gelebilecektir. 
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KOBİ’lerin gelişmesi için AB’deki değişik programlardan ne çeşit kaynak ve finansmanın 

sağlanabileceğinin araştırılması ve bunlara ulaşılarak, düşük maliyetle ve standartlara uygun 

üretim yapmak için gerekli teknolojilerin adapte edilmesi, eleman yetiştirilmesi Kıbrıslı Türk 

üreticilerin avantajlı duruma geçmesini sağlayabilecektir. Bir başka deyişle, geriden gelme 

avantajını kullanma, var olan en iyi, modern teknolojileri ve teknik eğitim ve organizasyonel 

yapıları adapte etmekle, benzeri adaptasyonu daha önce yapmış olan adanın güneyindeki ve 

diğer AB ülkelerindeki rakiplerin önüne geçme şansı elde edilebilir. 

 

3.2.3 Sanayi Sektöründeki Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler 

Odak Grup raporuna göre sektör güçlü yanlar olarak Su projesi, turizm ve eğitim gibi tüm 

sektörlere ölçek çerçevesinde yapılan katkı, işgücü maliyetleri, çevre ve doğal kaynaklar, iklim, 

Türkiye pazarı ve yardımları ve AB uyumuna olan çaba konularına vurgu yapmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak altyapı, standartlar, finansal güç, Fiziki Plan uygulaması ve Sanayi Bölgeleri, iş 

güvenliği, nitelikli ara eleman eksikliği, mülkiyet sorunu, bürokrasi, istatistik ve e-devlet eksikliği, 

girdi maliyetleri, bilanço ve muhasebe sisteminin AB uyumlu olmaması ve ölçek sorunu 

vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara bakıldığında AB pazarı ve mevzuatı, altyapı yatırımları, istihdam 

olanakları, yabancı yatırımlar, finansal kaynaklar, kolay ulaşım/nakliye, turizm fırsatları, 

şirketlerin büyümesi kayıt dışılığın azalması öne çıkmaktadır. 

Tehditler’de ise artan rekabet, AB normlarına uyum ve yasal altyapıdaki eksiklikler, yerli üretimde 

korumacılığın/tespitin kalkması, kalifiye eleman eksikliği, mülkiyet/toprak sorunu, TC 

yardımlarının kesilmesi, finansal güç yetersizliği/ihale formatları olarak sıralanmaktadır. 

Hazırlanan ön rapordaki bulgulardan, odak grup çalışmasında yapılan önerilerden, SWOT Matris 

çalışmasında yapılan pekiştirmeler ve AB Koordinasyon’dan alınan bilgilerin ışığında, sektörle ilgili 

ortaya çıkan konular ve aksiyon önerileri, önerilen aksiyonların ne zaman—hemen, geçiş 

döneminde, geçiş döneminden sonra, kim(ler) tarafından—Görüşmeci, Meclis, Hükümet, 

İşletmeler, Odalar—yapılması gerektiği aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
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3.2.4 Sanayi Sektöründe Yapılması Gerekenler 

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

Genel (Action items)  Hemen (H) 

 Geçiş dönemi 
(GD) 

 Geçiş 
döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal mevzuat 
ve tüzüklerin eksikliği 

 Çevre, doğa, gümrük ve ürün güvenliği gibi ilgili 
mevzuatların bir an önce AB ile uyumlaştırılması 

 Esnaf ve sanayi odalarının üyelerine AB normları ve 
standartları ile ilgili bilgi sağlaması ve bilinçlendirmesi 

 AB standartlarına ulaşmak için sektördeki işletmelere 
AB ile uyumlaştırılması için gerekli sürenin sağlanması 

 İşbirlikleri, ortaklıklar, kooperatifler ile ilgili 
mevzuatların bir an önce AB’ye uyumlaştırılması ve 
teşvik edilmesi  

 İhale mevzuatının AB ile uyumlaştırılması ve STÖ’lerin 
de katkısının alınması 

 Yasal mevzuatların AB’ye uyumlaştırılması konusunda 
seferberlik ilan edilmesi 
o Bu konuda müşavirlerin kullanılması 
o Gerektiği yerde hizmet alınması  
o Mecliste gerekli kapasitenin oluşturulması  

 Fikri mülkiyet hakları (telif hakları, ayrıca patentler, 
sınai mülkiyet hakları) ile ilgili gerekenin yapılması 
o Yasal ve idari düzenleme yapılması 
o Çözümde işletmelere telif haklarıyla ilgili gelecek 

yükümlülükler için kolaylık ve destekler sağlanması 
(ör: yazılım lisansları, isim hakları gibi, trademark) 

 Teknik komitede olan AB uyumlu İstatistik Dairesi 
Yasasının bir an önce hayata geçirilmesi 

H, GD G, M, Y, İ, O 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu sektöründeki gerekli 

 Mevcut yargı sistemindeki tıkanıklığın bir an önce 
giderilmesi için hızlı ve etkin bir sisteme kavuşturulması 
(örneğin ticari mahkemelerin kurulması) 

H, GD M, Y 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

daire, tesis, donanım ve personel 
kapasitesinin yetersizliği  

 Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir plan 
yapılması ve devlet desteği sağlanması 
o Yasanın uygulanması ve denetleme için doğru 

kalifiye eleman yetiştirilmesi 
o İSG konusunda hizmet verecek şirketlerin oluşması  
o Geçiş süresinde proje haline getirilmesi, farkındalık 

desteği, maddi ortaklık/destek (örneğin girişimcilik 
– yeni bir sektör oluşturulması)  

 Devlette sektörle uyum içinde çalışacak gerekli 
bürokratik kapasitenin ve kalifiye elemanların 
oluşturulması 
o Kurum içi eğitimlerin teşvik edilmesi (hem 

devlette, hem özelde) 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 Esnaf ve sanayi odalarının üyelerine AB normları ve 
standartları ile ilgili bilgi sağlaması ve bilinçlendirmesi 

 AB standartlarına ulaşmak için sektördeki işletmelere 
AB ile uyumlaştırılması için gerekli sürenin sağlanması 

 AB standartlarının sektörün tümünde uygulanması 

 Devlet laboratuvarı ve veteriner dairesi laboratuvarının 
kapasitesinin geliştirilmesi ve akreditasyonunun 
sağlanması 

H, GD Y, i, O  

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve güvenliği, 
üretim/sektör standartları ve gıda ve 
sağlık nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmelere sahip olmaması 

 Esnaf ve sanayi odalarının üyelerine AB normları ve 
standartları ile ilgili bilgi sağlaması ve bilinçlendirmesi  

 AB standartlarına ulaşmak için sektördeki işletmelere 
AB ile uyumlaştırılması için gerekli sürenin sağlanması 

 AB standartlarının sektörün tümünde uygulanması  

 Yasal mevzuatların AB’ye uyumlaştırılması konusunda 
seferberlik ilan edilmesi 
o Bu konuda müşavirlerin kullanılması 
o Gerektiği yerde hizmet alınması  
o Mecliste gerekli kapasitenin oluşturulması  

 Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir plan 
yapılması ve devlet desteği sağlanması 
o Yasanın uygulanması ve denetleme için doğru 

kalifiye eleman yetiştirilmesi 
o İSG konusunda hizmet verecek şirketlerin oluşması  

H, GD G, M, Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

o Geçiş süresinde proje haline getirilmesi, farkındalık 
desteği, maddi ortaklık/destek (örneğin girişimcilik 
– yeni bir sektör oluşturulması)  

 Fikri mülkiyet hakları (telif hakları, ayrıca patentler, 
sınai mülkiyet hakları) ile ilgili gerekenin yapılması 
o Yasal ve idari düzenleme yapılması 
o Çözümde işletmelere telif haklarıyla ilgili gelecek 

yükümlülükler için kolaylık ve destekler sağlanması 
(örneğin yazılım lisansları, isim hakları, trademark) 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile uyumlu 
olmaması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması için 
öncelikle Maliye Bakanlığı’nın sistemini düzenlemesi, 
firmalara muhasebe sistemlerini ve bilançolarını 
düzenlemek için tanımlanmış bir süre içinde (ama her 
hâlükârda anlaşmadan önce) şans tanıması ve teşvik 
etmesi 

H, GD M, Y, İ, O 

    

6. Mukayeseli avantaja göre, bir sanayi 
sektörü politikası/master planı 
bulunmaması 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 Altyapının geliştirilmesi 

 Girdi maliyetlerinin iyileştirilmesi 

 Ortak eylem ve ölçek konularında 
gerekenlerin yapılması 
 

 Rekabeti bozmayacak, tekelcilik ve kartel 
oluşturmayacak şekilde, serbest piyasa düzenine uygun 
olarak niş ve yerli/diğer ürünler için işbirlikleri 
ortaklıklar, kooperatifler ve bunlar ile ilgili mevzuatların 
bir an önce oluşturulması 

 Geri dönüşüm sektörü yaratılması, kaynağında 
ayrıştırmadan başlayarak adım adım gelişmesi 

 Türkiye’den gelecek olan suyun kullanımı ile ilgili 
master planın oluşturulması ve bununla ilgili tarımsal 
sanayinin hazırlanması 

 Lokomotif sektörlerimiz olan turizm ve 
yükseköğretimde girdi olabilecek ürün portföyümüzü 
geliştirmeye yönelik programların hazırlanması 
o Niş ürünlerin turizmde tanıtımının yapılması 
o Turizm sektöründe kullanılmalarının teşvik 

edilmesi  

 İzolasyon kaynaklı ulaşım sektöründeki nakliye 
maliyetlerinin iyileştirilmesi  
o Limanın verimsiz ve etkin olmayan yapısından 

kaynaklanan maliyetlerin iyileştirilmesi 

H, GD, GD-S M, Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 AB uyumlu girdi desteklerinin sektöre sağlanması 

 İşbirlikleri, ortaklıklar, kooperatifler ile ilgili 
mevzuatların bir an önce AB’ye uyumlaştırılması ve 
teşvik edilmesi  

 Yeni büyük yatırımlara uygun güçlü altyapıya sahip 
organize sanayi bölgelerinin oluşturulması 

 Tüm ülke genelinde altyapı eksikliklerinin –yollar, 
limanlar, enerji, vs.- giderilip AB standartlarına 
getirilmesi 

 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak mesleki 
eğitimin geliştirilmesi  

 Kamu reformunun yapılması (örneğin e-devlet’in bir an 
önce devreye girmesi) 

 Ekonomiyi ilgilendiren odaların ve kamu kurumlarının 
koordinasyonunun artırılması 

 Yenilenebilir enerjinin ve enerji verimliliğinin teşvik 
edilmesi ve mahsuplaşmanın uygulanması 

 Enerji güvenliğinin artırılması için örneğin Türkiye’den 
kablo ile elektrik getirilmesi için çalışma başlatılması 

 Düzenleyici ve denetleyici enerji piyasasının AB 
müktesebatına uygun olarak oluşturulması 

Sektöre Özel    

7. Mevcut teşvik sisteminin AB’yle uyumlu 
olmaması 

 Yabancı yatırımcıları yatırım olanaklarından haberdar 
etmek ve teşvik vermek ve bunu kurumsal bir şekilde 
gerçekleştirmek (YAGA’nın iyileştirilmesi) 

 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyelik sürecinde yatırım 
konusunda aldığı özel düzenlemelerin incelenmesi 

 Verilen mevcut yatırım teşviklerinin sürelerinin 
tamamlanana kadar geçerli olması 

GD, GD-S G, Y, i, O 

8. T.C. hibelerinin ortadan kalkacak olması  Kuzey – Güney arasındaki farklılıklar giderilene kadar 
Türkiye’den gelen hibe destek programlarının devam 
etmesi (örneğin Türkiye’nin Kuzey’e verdiği destek 
modelinin değişimi için gerekli girişimlerin yapılması) 

 AB uyum sürecinde gereken T.C.’ye alternatif AB 
finansmanının sağlanması ile birlikte ticari pazara 

GD G, Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

ulaşımın kolaylaştırılması, kredi ve hibelerde düşük 
teknolojiye sahip firmaların desteklenmesi 

9. Hem girdi hem de satış aşamalarında 
verilen sektörel sübvansiyonların AB’ye 
uyumlu olmaması 

 Şu andaki sektörel sübvansiyonların yerine çözümden 
sonra kullanılabilecek AB fon ve programlarının 
belirlenmesi ve nasıl başvurulup bu fonlara 
erişilebileceğinin öğrenilmesi 

GD G, Y, i, O 

10. (A) Mevcut dış ticaret uygulamalarındaki 
boşluklardan dolayı ithalattan 
kaynaklanan haksız rekabet olması 
(B) İç düzenlemelerden kaynaklanan 
haksız rekabet olması (standart altı) 

 Yasal denetim boşluklarının doldurulması  

 Kamu reformunun tamamlanması (örneğin e-devlet’in 
bir an önce devreye girmesi) 

 Gümrükte otomasyonun oluşturulması 

H, GD M, Y 

11. Ticaret kayması: 
AB’ye standart uyumlu olmayan veya tabi 
olacağımız AB gümrük sisteminden dolayı 
olacak ekstra gümrük tariflerinden nedeniyle 
ürünlerin ülkeye giremeyecek olması 
(Türkiye’nin gümrük birliği dışındaki ürünleri 
ve diğer) 

 Uluslararası alanda tanınmamışlıktan dolayı ana 
bayiliklerin olmaması konusuna bir çözüm bulunması 
o Mevcut bayiliklerimizi kaybetmemek için, 

networkümüzü ve pazarın geliştirilmesi için 
ortaklıkların desteklenmesi 

 AB standartlarına ulaşmak için sektördeki işletmelere 
AB ile uyumlaştırılması için gerekli sürenin sağlanması 

H, GD İ, O 

12. İşgücü sorunu: 
o Çalışanların çoğunluğunun T.C. 

vatandaşları olması 
o Yeni ekonomi, oluşacak yeni 

sektörler ve fonksiyonlar için gerekli 
olan kalifiye işgücü eksikliğinin 
olması 

 Kalifiye elemanların özel sektörde kalabilmesi için 
devlet desteği programların AB uyumlu yapılması 

 T.C. vatandaşı olup Kıbrıs’ta çalışanların, bunu yapmaya 
devam edebilmelerinin sağlanması 
o Gerekli vize ayrıcalıklarının alınması 
o Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması konusunda 

problemlerin çıkmaması için gerekli 
düzenlemelerin yapılması    

 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak mesleki 
eğitimin geliştirilmesi 

H,  
GD 

G 
Y, i, O 

13. Muhasebe sisteminin AB uyumlu 
olmaması ve şirket bilançolarının kaliteli 
ve güçlü olmaması 

 Firmaların muhasebe kayıtlarının ve bankacılık ile ilgili 
kuralların AB ile uyumlaştırılması 
o AB uyumlu Muhasebe ve Denetim Meslek 

Yasası’nın geçirilmesi  
o AB uyumlu Bankacılık Yasası’nın geçiş döneminde 

şirketlerin kredi ve finansmana erişimini 
aksatmayacak şekilde uygulanması 

H,  GD M, Y, i, O 



52 
 

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

14. Kıyı ticareti anlaşmasının ortadan 
kalkabilecek olması 

 Tarımsal sanayi ürünlerinin ihracatında Türkiye ile ilgili 
anlaşmanın (Kıyı Ticareti Anlaşması ve diğer) gözden 
geçirilmesi 

H 
GD 

G 
Y, O 
 

15. Finansman maliyetlerinin yüksek ve 
finans kaynaklarına erişiminin zor olması 

 AB uyum sürecinde gereken AB finansmanının 
sağlanması ile birlikte ticari pazara ulaşımın 
kolaylaştırılması, kredi ve hibelerde düşük teknolojiye 
sahip firmaların desteklenmesi 

 Firmaların muhasebe kayıtlarının ve bankacılık ile ilgili 
kuralların AB ile uyumlaştırılması 
o AB uyumlu Muhasebe ve Denetim Meslek 

Yasası’nın geçirilmesi  
o AB uyumlu Bankacılık Yasası’nın geçiş döneminde 

şirketlerin kredi ve finansmana erişimini 
aksatmayacak şekilde uygulanması 

H, GD G, M, Y, i, O 

16. Mülkiyet konusunda belirsizlikler  Kritik alanlarda (Rum malı üzerinde) üretim yapan 
büyük ve taşınması zor firmaların ve sanayi bölgelerinin 
mülkiyet konusu tartışılırken korumaya alınması 
o Üzerine yatırım yapılan arazilerin mümkün 

olduğunca tazminat yoluyla korunması 
o Sanayi bölgelerinin mülkiyet iadesinden muaf 

tutulması, faaliyetlerin devam etmesi 
o Eğer iade edilecekse yeni sanayi bölgesi 

oluşturulmasına devlet desteği sağlanması ve 
taşınma süresi için zaman verilmesi ve bu sürede 
mevcut işletmelerin faaliyetlerine devam edilmesi 
sağlanması 

 Toprak düzenlemesinden etkilenecek tesislerin yer 
değişimi için gerekli finansman ve teknik desteğin 
sağlanması 

H 
GD 

G 
M, Y, i, O 

17.  AB’ye uyumlu İş sağlığı ve güvenliği 
Yasası’nın olmasına rağmen 
uygulanmaması  

 Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği konusunda bir plan 
yapılması ve devlet desteği sağlanması 
o Yasanın uygulanması ve denetleme için doğru 

kalifiye eleman yetiştirilmesi 
o İSG konusunda hizmet verecek şirketlerin oluşması  

H, GD Y, i, O 



53 
 

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

o Geçiş süresinde proje haline getirilmesi, farkındalık 
desteği, maddi ortaklık/destek (örneğin girişimcilik 
– yeni bir sektör oluşturulması)  

18. AB’ye uyumlu Kobi politikalarının 
olmaması 

 Rekabeti bozmayacak, tekelcilik ve kartel 
oluşturmayacak şekilde, serbest piyasa düzenine uygun 
olarak niş ve yerli/diğer ürünler için işbirlikleri 
ortaklıklar, kooperatifler ve bunlar ile ilgili mevzuatların 
bir an önce oluşturulması 

 Üniversitelerle işbirliğiyle inovasyon/araştırma 
yapılabilecek teknoparkların /merkezlerin 
oluşturulması 

 AB uyumlu girdi desteklerinin sektöre sağlanması 

 Üretim sektörlerindeki stratejik planlama ve yönetim 
prensiplerinin benimsenip uygulanması ve tüm 
kurumların bu politika ile aynı yönde çalışması  

 AB uyum sürecinde gereken AB finansmanının 
sağlanması ile birlikte ticari pazara ulaşımın 
kolaylaştırılması, kredi ve hibelerde düşük teknolojiye 
sahip firmaların desteklenmesi 

 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak mesleki 
eğitimin geliştirilmesi 

GD G, M, Y, i, O 
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3.3 İNŞAAT 

 

3.3.1 İnşaat Sektörüyle İlgili AB Politikaları 

İnşaat sektörü AB’nin rekabet edebilirlik ve çevre politikalarını ciddi şekilde etkilediği için bu 

alanda birçok kural ve tüzük mevcuttur. AB’nin inşaat politikaları yatırım şartlarını iyileştirmek, 

kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, insan sermayesinin temelini güçlendirmek, iş 

imkânlarını çoğaltmak, ortak pazarı güçlendirmek ve müesseselerin dünyada rekabet gücünü 

artırmak üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda, AB’nin standartlar, mali yardımlar, bilgi 

platformları vb. birçok mekanizması mevcuttur. 

Üye devletler güvenlik, bina içi hava kalitesi, ses ve radyasyon ile ilgili yasaları yapma konusunda 

AB’den bağımsız çalışmaktadır. AB’nin binaların enerji performansı direktifi (2010) iklim ve yerel 

koşulları da göze alarak binaların enerji performansı ile ilgili minimum koşulları belirler. Bu 

koşullar hali hazırda var olan binalar için geçerli olmasa da yeni binalar ve restore edilecek eski 

binalar için de geçerlidir. Bu direktifle enerji performansı sertifikaları ve denetimlerin önemi 

artmıştır. Yeni binaların içinde veya yakınında enerjisini sağlayabileceği yenilenebilir enerji 

kaynakları bulundurma zorunluluğu da vardır. 

Bu direktifin yanında binaların termal performansı, kullanılacak materyaller, havalandırma, ışık 

ve ışıklandırma, ısıtma sistemi, bina otomasyonu, kontroller ve bina yönetimi ile ilgili Avrupa 

standartları mevcuttur. Üye devletler enerji performansı direktifine uygun olarak; binaların enerji 

performansı sınıflandırması ve hesaplı bir şekilde enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili 

bilgiler içeren sertifika sistemini oluşturmuştur. Enerji performansı sınıfında yüksek puan alan 

binaların değerinin daha fazla olduğu gözlemlenmektedir. 

Avrupa Komisyon’u tarafından oluşturulan ‘European Portal for Energy Efficiency of Buildings’, 

binaların enerji sistemleri hakkında en iyi uygulamaların ve yöntemlerin bulunduğu bir internet 

ana kapısıdır. Bunun yanında ‘The Energy-Efficient Building European Initiative’ bir araştırma 

programı olup enerji performansının artırılmasını amaçlamaktadır. 
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Yaşam-döngüsü anlayışı binaların çevreye olan negatif etkilerini en aza indirmeyi ve kaynak 

kullanımını azaltmayı hedeflemektedir. Bu doğal kaynakların çıkarılmasından, imalatına, 

dağıtımına, kullanımına, yeniden kullanımına ve yeniden dönüşümüne ve yok edilişine kadar olan 

işlemlerin hepsini kapsayan bütünlüklü ve çevreci bir anlayıştır. AB’nin atıklarla ilgili olan direktifi 

inşaat ile ilgi materyallerin %70’inin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü ile ilgili önemli bir 

politikası olup AB’nin çevre politikasına büyük katkıda bulunmaktadır. 

‘Eurocodes’ yapısal tasarım ve inşaat mühendisliği ile ilgili ortak Avrupa standartları 

belirlemektedir. Bu inşaat malzemeleri ve ihalelerde belirlenecek teknik detayları 

düzenlemektedir. Çelik, beton, bileşikler, kereste, duvarcılık, taşçılık, alüminyum yapıları, jeoloji, 

deprem ile ilgili ve yapısal yangın dizaynı ile ilgili birçok konu ‘Eurocodes’ ile düzenlenmektedir. 

‘Construction Product Regulation’ yasası altında yapıların güvenliği, mühendislik ve inşaat 

servislerinin serbest bir şekilde dolaşımı gibi sektörün rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini 

etkileyen hususlar da yer almaktadır. ‘Construction Product Regulation’ ürün standartları ile ilgili 

7 konuda şartlar içermektedir. Bu konular: mekanik direnç ve dayanıklılık, yangın durumunda 

güvenlik, temizlik, çevre, sese karşı koruma, enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı ve doğal kaynakların 

sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasıdır. Bu yasaya uygun ürünler ‘CE’ etiketi taşır ve ortak 

pazarda serbestçe dolaşabilir.  AB’nin ‘Eco-Design’ direktifi de ürünlerin kalitesini, çevresel 

etkilerini ve serbest dolaşımını düzenleyen ekstra bir direktiftir. AB’nin ‘Ecolabel’ etiketi yaşam 

döngüsü boyunca çevreye olan olumsuz etkilerin minimuma indirildiği ürünlerde 

kullanılmaktadır. AB’nin kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirmesi, onaylanması ve 

sınırlamasını düzenleyen ‘REACH’ yasası metal, bileşimler ve cam gibi maddelere düzenlemeler 

getirir. 

AB’nin inşaat sektörü alanında birçok destek mekanizması mevcuttur. ‘European Construction 

Information Platform’ inşaat konusunda birçok bilginin elde edilebileceği bir internet ana 

kapısıdır. ‘EU Eco-Management and Audit Scheme’ inşaat sektöründekilerin ve diğer 

sektörlerdekilerin kendi çevresel performanslarını ölçebileceği, raporlayabileceği ve 

geliştirebileceği bir yönetim mekanizmasıdır. ‘NANDO Information System’ uyum 

değerlendirmelerinin hangi kurumlar tarafından üstlenildiğini gösteren bir sistemdir. İnşaat 
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sektörü ile ilgili ‘European Investment Bank’, ‘European Bank for Reconstruction’, ‘European 

Energy Efficiency Fund’, ‘ELENA’, ‘COSME’, ‘LIFE’, ‘New Skills for New Jobs’, ‘Build Up Skills’ ve 

‘HORIZON 2020’ gibi yatırım, araştırma ve eğitim için finansal ve teknik destek sağlayan 

mekanizmalar mevcuttur. 

 

3.3.2 İnşaat Sektörünün Durumu ve AB ile İlgili Konuları 

Durum 

2014 yılında KKTC’de GSYH’nin %4 ve toplam istihdamın %7 kadarı inşaat sektöründe 

gerçekleşmiştir. İnşaat sektörünün Güney’deki GSYH içindeki payı 2014 yılında %3, istihdamda ise 

%7 civarındadır. 

Adanın hem kuzey hem de güneyinde, 2008 yılında patlak veren küresel ekonomik krizden dolayı 

düşen talep sektörde ciddi bir daralmaya yol açmış ve bunun sonunda inşaat sektörü hızla 

küçülerek 2014 yılındaki ekonomi içindeki payına inmiştir. Bu küçülme ciddi boyutlarda olmuştur: 

Örneğin, 2005 ve 2006 yıllarında sektörün GSYH içindeki payı kuzeyde %8, güneyde ise %9-10 idi. 

2004 yılında yapılan referandumda Kıbrıslı Rumların hayır demesi Annan Planı çerçevesinde 

adanın birleşmesini engellemişse de, Annan Planı mülkiyet konusundaki belirsizliğin azalmasına 

yol açmıştır. 10 Numaralı Protokol, Yeşil Hat Tüzüğüyle insanların açılan kapılardan KKTC’ye giriş 

ve çıkışlarının, özellikle AB yurttaşlarına adanın ne yanından girdiklerine bakılmaksınız ada içinde 

dolaşma serbestliği de tanınmıştır. Bu iki gelişme, adanın kuzeyi ile güneyindeki emlak fiyatları 

arasındaki fark ile bir araya gelip, KKTC’de bir inşaat patlamasına sebep vermiştir. 2000’li yılların 

başında yıllık 200 civarında olan nihai tasvip şahadetnamesi almış konut sayısı 2006 yılında 500’e 

yaklaşmıştır. 

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin üye sayısı 446’dır. Yapılan bina sayısına oranla bu çok 

yüksek bir rakamdır; bu rakama ulaşılması inşaat patlaması yaşanan yıllarda sektöre çok sayıda 

girişin olmasından kaynaklanmıştır. Yine inşaat patlaması yaşanan dönemdeki yatırımlar 
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sonucunda sektörde çakıl ocakları, kamyon ve ağır vasıtalar, yoğurma makine vs. gibi el aletleri, 

orta seri inşaat makine ve teçhizatları fazlası ile mevcuttur. 

 

Grafik 3: Nihai Tasvip Şahadetnamesi Almış Kentsel Özel Daire Sayısı: 2005 - 2013 

 

Kaynak: KKTC DPÖ 

 

Konular 

KKTC’de inşaat sektöründe faaliyette bulunabilmek için KKTC vatandaşı olmak zorunludur. Olası 

bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonrasında, mühendislik ve inşaat servislerinin AB içinde serbest 

dolaşım politikasından dolayı, Kıbrıslı Türk mimar, mühendisler ve müteahhitler AB ülkelerinden 

gelen ciddi bir rekabetle karşı karşıya kalacaklardır. 
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Mevcut durum ve AB’nin sektörle ilgili politikaları karşılaştırıldığında, olası bir kapsamlı çözüm ve 

AB üyeliği sonrasında inşaat sektöründeki işletmelerin iş yapma şekillerinde de ciddi değişiklikler 

yapmaları gerekecektir. 

Birincisi, Avrupa standartları veya bunlarla benzerlik gösteren binaların termal performansı, 

kullanılacak materyaller, havalandırma, ışık ve ışıklandırma, ısıtma sistemi, bina otomasyonu, 

kontroller ve bina yönetimi ile ilgili standartlar KKTC’de mevcut değildir. 

İkincisi, AB’nin enerji performansı direktifine uygun olarak; binaların enerji performansı 

sınıflandırması ve hesaplı bir şekilde enerji performansının iyileştirilmesiyle ilgili bilgiler içeren 

sertifika sistemi de KKTC’de henüz oluşturulmuş değildir. 

Üçüncüsü, çevre konusundaki duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konusuna verilen önemi yansıtan 

direktiflerden birisi olan AB’nin atıklarla ilgili olan direktifi, inşaat ile ilgi materyallerin %70’inin 

yeniden kullanımı ve geri dönüşümü ile ilgilidir. Bu konuda da KKTC’de mevcut kurallar yoktur. 

Dördüncüsü, yapısal tasarım ve inşaat mühendisliği ile ilgili ortak Avrupa standartlarının 

belirlendiği Eurocodes’a karşılık gelen bir sistem de mevcut değildir. İnşaat malzemeleri ve 

ihalelerde belirlenecek teknik detayların farklı olması, Kıbrıslı Türk müteahhitlerin ihalelere 

katılmakta zorlanmalarına sebep olabilecektir. Yerli teknik eleman—mimar ve mühendis— sayısı 

olarak güçlü olan sektörün bu konulardaki bilgi ve beceri yetersizliğinin hızlı bir şekilde 

kapatılması gerekecektir. 

Beşincisi, Eurocodes’a uygun şekilde çalışmaya başlamak da ihalelere girilebileceği anlamına 

gelemeyebilecektir: Sermaye ve kurumsal yapıları zayıf, bilançoları güçsüz olan işletmeler belli bir 

bilanço ve sermaye yapısı koşulu konan büyük ölçekli projelere katılamama riski taşımaktadırlar. 

Altıncısı, her ne kadar AB uyumlu İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 2008 yılında geçmişse de, bu yasa 

günümüzde bile uygulanmamaktadır. Olası bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonrasında bu 

yasanın uygulanması gerekecektir; bunu yapabilmek için de işletmelerin bu yasanın tam olarak 

nasıl uygulanacağını öğrenmesi ve uygulayabilmek için gerekli donanımları tedarik etmeleri 

gerekecektir. 
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Olası bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonrasında, yukardaki kural ve prensiplere göre çalışacak 

olan Kıbrıslı Türk müteahhitlerin iş yapma maliyetleri artacaktır. Bir önceki bölümde de belirtildiği 

gibi, inşaat sektörü ile ilgili ‘European Investment Bank’, ‘European Bank for Reconstruction’, 

‘European Energy Efficiency Fund’, ‘ELENA’, ‘COSME’, ‘LIFE’, ‘New Skills for New Jobs’, ‘Build Up 

Skills’ ve ‘HORIZON 2020’ gibi yatırım, araştırma ve eğitim için finansal ve teknik destek sağlayan 

mekanizmalar mevcuttur. Kaldı ki, kendileriyle rekabet edecek olan şirketler de aynı kurallara 

göre çalışacak olduklarından bu bir göreceli maliyet dezavantajı olarak karşılarına çıkmayacaktır. 

2000’lerdeki inşaat sektöründeki hızlı büyüme dönemlerinden beri, uzun bir süreden beridir 

inşaat malzemeleri tedarikinde Türkiye pazarı ile çalışan Kıbrıslı Türk müteahhitler inşaat 

malzemelerini rekabetçi fiyatlarla kimden alacakları konusunda bilgi birikimi yapmışlardır. Bu bilgi 

birikimi kapsamlı çözüm sonrasında olası rakiplerine karşı kendilerine bir avantaj kazandıracaktır. 

İnşaat sektörü finansmana erişimde sıkıntısı olan bir sektördür. Olası bir kapsamlı çözüm ve AB 

üyeliği sonrasında, uluslararası finans kuruluşlarına erişileceğinden finansman maliyetleri 

iyileşecektir. Müteahhitlerin kendi finansmanlarının ucuzlamasına ek olarak, konut alımını yapan 

müşterileri de daha uygun finansmana erişeceklerinden özellikle yerli talebin artması söz konusu 

olabilecektir. 

Finans konusunda “çift avantaj” yakalayacak olan inşaat sektörü kapsamlı bir çözüm sonrasında 

belki de mülkiyetle ilgili en fazla sorunla karşılaşacak sektör olacaktır. Üzerine inşa ettikleri ve 

edecekleri arazilerin mülkiyetleri konusunda ortaya çıkacak belirsizlik ve olası ekstra maliyetler, 

işletmelerin hem harcamalarını artırabilecek, hem de sektörün büyümesi önünde ciddi bir engel 

oluşturabilecektir. 

Sektörde çalışanların büyük bir bölümünün düşük kalifiye TC’den gelenler olduğu 

düşünüldüğünde, bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonrasında sektörün ciddi işgücü problemleri 

ile karşılaşması söz konusu olabilecektir. 
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3.3.3 İnşaat Sektöründeki Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler 

Odak Grup çalışmaları raporunda belirtildiği gibi sektör güçlü yanlar olarak ucuz işgücü, mimar ve 

mühendis sayısı, müteahhitlik yasal mevzuatı, kaliteli taş yapısı, Türkiye know-how ve malzeme 

çeşitliliği, coğrafi konum, sahil şeridi, taş ocakları ve orta sınıf iş makineleri sayısı, yeniliğe açık 

olarak düşük kar marjları ile iş üretme konularına vurgu yapmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak altyapı ve altyapıya bağlı olarak yasal düzenleme ve denetim eksikliği, mülkiyet 

konusundaki belirsizlik, yetersiz sermaye ve kurumsal yapı, AB standartlarına uyum sürecinin kısa 

oluşu, ihale sistemi ve adalet sistemindeki eksiklikler, bürokrasi, iş sağlığı konusundaki eksiklikler, 

yapı ve malzeme kalite kontrol noksanlığı, imar planlarının eksikliği, kaliteli ara eleman eksikliği, 

geri dönüşüm tesisleri olmaması, bilanço ve muhasebe sistemindeki uyuşmazlık, finansman 

sıkıntısı, yerel yönetim-merkezi yönetim koordinasyonsuzluğu vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara bakıldığında iş hacminin artması, know-how ve kapasite artırımı, 

ucuz finansman, standartlaşma, düzgün rekabet ve kalite artırımı, istihdam, AB pazarı, 

uluslararası işbirlikleri öne çıkmaktadır. 

Tehditler ’de ise ölçeğe bağlı düşük rekabet gücü, güney ve yabancı şirketlerin ilave rekabeti, 

doğal kaynakların kontrolünün federal seviyede olması, yabancı yatırımcıların kaynakları ele 

geçirmesi, meslek örgütlerinin eksiklikleri, yerli işgücü kaybı sırlanmaktadır. 

Hazırlanan ön rapordaki bulgulardan, odak grup çalışmasında yapılan önerilerden, SWOT Matris 

çalışmasında yapılan pekiştirmeler ve AB Koordinasyon’dan alınan bilgilerin ışığında, sektörle ilgili 

ortaya çıkan konular ve aksiyon önerileri, önerilen aksiyonların ne zaman—hemen, geçiş 

döneminde, geçiş döneminden sonra, kim(ler) tarafından—Görüşmeci, Meclis, Hükümet, 

İşletmeler, Odalar—yapılması gerektiği aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
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3.3.4 İnşaat Sektöründeki Yapılması Gerekenler 

Konular Öneriler Ne zaman ve 
süresi 

Kim(ler) tarafından 

Genel   Hemen (H) 

 Geçiş dönemi 
(GD) 

 Geçiş 
döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 
 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal 
mevzuat ve tüzüklerin eksikliği 

 Meslek örgütlerinin, tüzük ve yasalarının AB’deki meslek örgütleri 
mevzuatlarına uyumlaştırılması 

 Firmaların kurumsallaşması için öncelikle Meclis’te hazır olan AB 
uyumlu ihale yasasının süratle ve her hâlükârda çözümden önce 
yasallaştırılması,  

o İhale komisyonunun yeni ihale yasasına göre 
yapılandırılması ve kapasitesinin artırılması 

 Önemli uyum yasalarının ve mevzuatların acil bir şekilde devlet 
ve/veya AB tarafından Türkçe’ye çevrilmesi 

H, GD G, M, Y, İ, O 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu 
sektöründeki gerekli daire, 
tesis, donanım ve personel 
kapasitesinin yetersizliği 

 İnşaat ve Mühendisler odasının üyelerine iş sağlığı ve güvenliği ve 
ihale süreçlerinde geçerli olan FIDIC ve diğer kurallar, ihale süreçleri 
ve ihalenin büyüklüğü ile ilgili 4 ana kitap (kırmızı kitap, sarı kitap, 
mavi kitap vs.) hakkında bilgilendirmeler yapması 

 İnşaat malzemelerinin CE standartlarına uygunluğunu denetleyecek 
devlet laboratuvarının oluşturulması 

H, GD G, M, Y, İ, O 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 Mevcut yasalarda bulunan kontrol firmalarının AB uyumlu denetim 
ve kontrolleri etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması 

 İnşaat sektöründe kullanılacak ürünlerin standartlarını denetleyecek 
kurumların oluşturulması 

H, GD Y, i, O  

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve 
güvenliği, üretim/sektör 
standartları ve gıda ve sağlık 
nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmelere sahip 
olmaması 

 Taşocakları üretim süreçlerinin AB standartlarına getirilmesi 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli yasal düzenlemelerin ve eğitim 
programlarının uygulanması, açılan ihalelerde iş güvenliği 
maliyetleri için de ayrı kalem olması, bunu yapacak şirketlere teşvik 
verilmesi ve AB kaynaklarından faydalanma yollarının aranması, 
ayrıca işçi sağlığı ve güvenliğinin uygulanması için kurumsal 
kapasitelerin güçlendirilmesi 

H, GD M, Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve 
süresi 

Kim(ler) tarafından 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB 
ile uyumlu olmaması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması için öncelikle Maliye 
Bakanlığı’nın sistemini düzenlemesi, firmalara muhasebe 
sistemlerini ve bilançolarını düzenlemek için tanımlanmış bir süre 
içinde (ama her hâlükârda anlaşmadan önce) şans tanıması ve teşvik 
etmesi 

 Rekabet gücünü artırabilmek için vergi sisteminin düzenlenmesi, 
basitleştirilmesi ve dolaylı vergilerin Güney Kurucu Devleti’ndeki 
durumla karşılaştırılarak makul seviyelere indirilmesi 

H, GD G, M, Y, İ, O 

    

6. Mukayeseli avantajlara göre, 
bir inşaat sektörü 
politikası/master planı 
uygulamada bulunmaması 

 İmar planı 

 Doğal kaynakların kullanımı 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 Sektör-üniversite işbirliği 

 Bürokrasinin azaltılması 

 İş yapmayı kolaylaştırma 
(e-devlet) 

 Yerli inşaat firmalarının yeni duruma kendilerini hazırlaması, 
kurumsallaşmalarını tamamlaması ve sermayelerini güçlendirme 
fırsatları olması için, ülkemizde işlerin hem teknik hem mali olarak 
kategorize edilmesi 

 Taşocakları üretim süreçlerinin AB standartlarına getirilmesi 

 Yerli iş gücünün daha nitelikli olabilmesi için gerekli eğitim 
programlarının yapılması  

o İşgücünün piyasa ihtiyacına göre geliştirilmesi için VETLAM 
(Vocational Education and Training and Lifelong Learning) 
– ilk projede (Esnaf ve Zanaatkarlar Odası onayıyla) Çıraklık 
Merkezi ve Lifelong Learning programlarının etkin bir 
şekilde kullanılması  

o Eğitim ve çalışma bakanlığında VETLAM kapsamında sektör 
spesifik ihtiyaçları karşılamak için merkezlerin 
oluşturulması 

 Şeffaflığın ve kolaylığın sağlanması açısından devletle sektörün ortak 
işlerinin elektronik ortama aktarılması  

 Yargı sistemindeki zayıflıkları gidermek için AB’dekine benzer tahkim 
kurumlarının ve iş mahkemelerinin oluşturulması  

 Ülke fiziki planına uyumlu Master imar planının AB desteğiyle süratle 
yapılması ve uygulamaya konulması 

H, GD Y, i, O 

Sektöre Özel    

7. İnşaat sektöründe faaliyette 
bulunabilmek için KKTC 
vatandaşı olmanın zorunlu 
olması 

 Sektöre giriş kurallarının AB’yle uyumlu hale getirilmesi   

 Belli büyüklükteki ihalelerin belirlenmiş bir süre için (5-10 yıl) sadece 
yerli firmalara açılması, diğer kategorilerde de yerli firmaların ortak 
firma olarak yer almalarının sağlanması 

H, GD G, M, Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve 
süresi 

Kim(ler) tarafından 

8. AB standartları: binaların 
termal performansı, 
kullanılacak materyaller, 
havalandırma, ışık ve 
ışıklandırma, ısıtma, bina 
otomasyonu, kontroller ve bina 
yönetimi, vb. ile ilgili 
standartların KKTC’de mevcut 
olmaması 

 Mevcut genç mühendis ve mimarlardan en iyi şekilde yararlanmak 
için onların AB’den destekler sağlayarak kapasitelerinin artırılması 

 Taşocakları üretim süreçlerinin AB standartlarına getirilmesi 

 Mevcut yasalarda bulunan kontrol firmalarının AB uyumlu denetim 
ve kontrolleri etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması 

 AB yapı kriterlerinde olan (çevresel vs.) uygulamaların yapılabilmesi 
için teşvik sağlanması, kurulan AB ad-hoc komitesinin bu konuda 
gerekli çalışmalar yapması  

 Laboratuvar, eğitim, sertifikasyon, kalite kontrol, yasal düzenleme 
gibi sektör için gerekli alt yapı çalışmalarının hızlandırılması ve 
bunlar için gerekli olan finansın bulunması 

GD M, Y, i, O 

9. AB’nin enerji performansı 
direktifine uygun olarak,  
(A) binaların enerji performans 
sınıflandırılmaması  
(B) enerji performansının 
iyileştirilmesiyle ilgili bilgiler 
içeren sertifika sisteminin 
KKTC’de henüz oluşturulmamış 
olması 

 Mevcut yasalarda bulunan kontrol firmalarının AB uyumlu denetim 
ve kontrolleri etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması 

 Bu alana hizmet verebilecek akredite kurumların ve gerekli eğitim 
programlarının oluşturulması  

 

H, GD M, Y, i, O 

10. AB’nin 2020 hedefi ile uyumlu, 
atık materyallerin %70’inin 
yeniden kullanımı ve geri 
dönüşümü herhangi bir 
düzenleme olmaması 

 Taşocakları üretim süreçlerinin AB standartlarına getirilmesi  

 AB yapı kriterlerinde olan (çevresel vs.) uygulamaların yapılabilmesi 
için teşvik sağlanması, kurulan AB ad-hoc komitesinin bu konuda 
gerekli çalışmalar yapması  

 Geri dönüşüm mevzuatları ve tesislerinin yapımı için AB 
mevzuatlarına uygun olarak ve AB desteğiyle çalışmaya başlanması 

H, GD M, Y, İ, O 

11. Yapısal tasarım ve inşaat 
mühendisliği ile ilgili ortak 
Avrupa standartlarının 
belirlendiği Eurocodes’a 
eşdeğer bir sistemin olmaması 

(Örneğin, İnşaat 
malzemeleri ve ihalelerde 
belirlenecek teknik 
detayların farklı olması) 

 Mevcut genç mühendis ve mimarlardan en iyi şekilde yararlanmak 
için onların AB’den destekler sağlayarak kapasitelerinin artırılması 

 Sektör için Eurocodes sisteminin adapte edilmesi 

H, GD M, Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve 
süresi 

Kim(ler) tarafından 

12. Sermaye ve kurumsal yapıları 
zayıf, bilançoları güçsüz olan 
işletmelerin belli bir bilanço ve 
sermaye yapısı koşulu konan 
büyük ölçekli projelere 
katılamama riski olması 

 Bilanço küçüklüklerinin yarattığı dezavantajlar bilançoların 
şeffaflaşması ile birlikte oluşturulacak yeni ortaklıklar çerçevesinde 
giderilmesi 

 Yerli inşaat firmalarının yeni duruma kendilerini hazırlaması, 
kurumsallaşmalarını tamamlaması ve sermayelerini güçlendirme 
fırsatları olması için, ülkemizde işlerin hem teknik hem mali olarak 
kategorize edilmesi 
o Belli büyüklükteki ihalelerin belirlenmiş bir süre için (5-10 yıl) 

sadece yerli firmalara açılması, diğer kategorilerde de yerli 
firmaların ortak firma olarak yer almalarının sağlanması 

 Geçiş süresinde Kıbrıs Türk inşaat firmalarının bilanço 
değerlendirmelerinde ve metrekare hesaplarında bilimsel 
yöntemlerle katsayı saptaması yapılması ve uygun bir şekilde 
uygulamaya konulması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması için öncelikle Maliye 
Bakanlığı’nın sistemini düzenlemesi, firmalara muhasebe 
sistemlerini ve bilançolarını düzenlemek için tanımlanmış bir süre 
içinde (ama her hâlükârda anlaşmadan önce) şans tanıması ve teşvik 
etmesi   

 AB ile uyum Ad-hoc komitesinin yapacağı çalışmalar çerçevesinde 
sektörü ilgilendiren konularda (örneğin ihalelere hazırlanma, ihale 
yasası, maliyetler) tespit edilecek zayıflıkların giderilmesi için ciddi 
ve hızlı bir programın uygulamaya geçmesi, eğitim ve 
bilinçlendirmenin bir an önce yapılması, AB Koordinasyon 
Merkezi’nin Müteahhitler Birliği ile işbirliğiyle bu bilinçlendirmede 
rol almasının sağlanması  

 Pilot ortak projelerin bir an evvel başlaması (özellikle Kıbrıs Türk 
firmalarının tecrübe, deneyim kazanmaları açısından veya güçlü ve 
zayıf yönlerimizin daha belirgin bir şekilde ortaya çıkması için) 

H, GD G, M, Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve 
süresi 

Kim(ler) tarafından 

13. AB uyumlu İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası 2008 yılında 
geçmişse de, bu yasa fiiliyatta 
henüz uygulanmaması 

 Mevcut yasalarda bulunan kontrol firmalarının AB uyumlu denetim 
ve kontrolleri etkin bir şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması 

 İşçi sağlığı ve iş güvenliği için gerekli yasal düzenlemelerin ve eğitim 
programlarının uygulanması, açılan ihalelerde iş güvenliği 
maliyetleri için de ayrı kalem olması, bunu yapacak şirketlere teşvik 
verilmesi ve AB kaynaklarından faydalanma yollarının aranması, 
ayrıca işçi sağlığı ve güvenliğinin uygulanması için kurumsal 
kapasitelerinin güçlendirilmesi 

H, GD M, Y, i, O 

14. İnşaat sektörünün uluslararası 
finansman ve fonlara 
erişememesi 

 Çözümle birlikte ‘European Investment Bank’, ‘European Bank for 
Reconstruction and Development’, ‘European Energy Efficiency 
Fund’, ‘ELENA’, ‘COSME’, ‘LIFE’, ‘New Skills for New Jobs’, ‘Build Up 
Skills’ ve ‘HORIZON 2020’ gibi yatırım, araştırma ve eğitim için 
finansal ve teknik destek sağlayan mekanizmaların kullanılması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması için öncelikle Maliye 
Bakanlığı’nın sistemini düzenlemesi, firmalara muhasebe 
sistemlerini ve bilançolarını düzenlemek için tanımlanmış bir süre 
içinde (ama her hâlükârda anlaşmadan önce) şans tanıması ve teşvik 
etmesi  

H, GD, GD-S M, Y, İ, O 

15. Mülkiyet konusundaki 
belirsizlik 

 Mülkiyet sorununun sektörü olumsuz şekilde etkilememesi 
açısından sorunun çözülmesinin belli bir süreden fazla devam 
etmemesi için gerekli tedbirlerin alınması  

H G 

16. İşgücü sorunu: 
(A) Çalışanların çoğunluğunun 
T.C. vatandaşları olması 
(B) Yeni ekonomide ortaya 
çıkacak olan iş kollarında 
faaliyet gösterecek kalifiye 
işgücü eksikliğinin olması 

 T.C. vatandaşı olup Kıbrıs’ta çalışanların, bunu yapmaya devam 
edebilmelerine olanak sağlayacak gerekli vize ayrıcalıklarının 
alınması 

 Yerli iş gücünün daha nitelikli olabilmesi için gerekli eğitim 
programlarının yapılması  

o İşgücünün piyasa ihtiyacına göre geliştirilmesi için VETLAM 
(Vocational Education and Training and Lifelong Learning) 
– ilk projede (Esnaf ve Zanaatkarlar Odası onayıyla) Çıraklık 
Merkezi ve Lifelong Learning programlarının etkin bir 
şekilde kullanılması  

o Eğitim ve çalışma bakanlığında VETLAM kapsamında sektör 
spesifik ihtiyaçları karşılamak için merkezlerin 
oluşturulması 

H, GD G, Y, İ, O 
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3.4 TİCARET 

 

3.4.1 Ticaret Sektörüyle İlgili AB Politikaları 

Avrupa Birliğinin belki de en önemli politikası tek pazar politikasıdır. Tek pazar hedefi hala daha 

yüz de yüz tamamlanamasa da AB’ye üye ülkelerin ‘dört özgürlük’ ilkelerine çok büyük ölçüde 

uydukları söylenebilir. Bu özgürlükler; insanların dolaşım özgürlüğü, malların dolaşım özgürlüğü, 

servislerin dolaşım özgürlüğü ve sermayenin dolaşım özgürlüğünden ibarettir. Bu özgürlükler 

kapsamında bireyler AB’ye üye herhangi bir ülkeye seyahat edebilir, o ülkede yaşayabilir, 

çalışabilir ve o ülkede emekli olabilirler. 

Üreticiler ve işletmeler için diğer AB üye ülkelerinde tüm vergilerin ve korumacı politikaların 

elimine edilmesi ile çok daha ucuza ve kolay bir şekilde iş yapma olanağı fakat aynı zamanda diğer 

AB ülkelerinden gelen işletmelerle rekabet etme tehdidi oluşur. Tek pazarın oluşumu ile sınır 

formalitelerinin kalkması, milli kuralların kalkması, ürünlerin uyumlaştırılması ve ortak kalite 

standartlarının getirilmesi ürünlerin basit ve ucuz bir şekilde pazarlanması sağlanmıştır. Herhangi 

bir AB ülkesinde pazarlanması için onay alan bir ürünün herhangi başka bir AB ülkesinde tanınıp 

pazarlanabilmesi AB hukuku tarafından garanti edilmiştir. Özellikle üretimin çoğaldığında kar 

oranının çoğaldığı endüstrilerde yeni ve büyük pazarlara ulaşım, şirketlerin satış potansiyelini çok 

büyük bir şekilde etkileyebilir. Böylece imalat fiyatları da düşebilir. AB içinde fakat milli sınırlar 

dışında yapılan ticaret, uluslararası ticaret bilgisini ve kültürünü de geliştirebilir. 

Servis sağlayıcıları hiçbir engel olmadan diğer AB ülkelerinde servis verme hakkına sahiptir. 

Tüketiciler için bu artan rekabetten yararlanıp daha ucuz, kaliteli ve çeşitli ürünlere ulaşım olasılığı 

vardır. Sermaye AB ülkeleri arasında serbest bir şekilde transfer edilebilir. Tek pazarın oluşumu 

ile birlikte AB’nin bazı ülkeleri ortak para birimi olan Avro’ya geçmiştir. Kıbrıs’ta bir çözüm olursa 

birleşik Kıbrıs’ın da AB’ye üye olan 28 devletin 18’i ile birlikte bu para birimini kullanması hemen 

hemen kesindir. 
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Haksız yere veya rekabetin az olduğu pazarlarda elde edilen çok yüksek kar oranları yurt dışından 

gelen rekabet ile birlikte azalır ve verimsiz şirketler ya çalışma biçimlerini değiştirir ya da ortak 

pazarda var olamazlar. Bu tüketiciler için daha ucuz, daha kaliteli ve daha çeşitli mallara ve 

servislere ulaşım demektir. Bu rekabet dolayısı ile AB içindeki ürün ve servis fiyatlarında büyük 

ölçüde fiyat yakınlaşması gözlenir. AB’nin bürokrasi ile ilgili konularda şirketlerin ayırması gereken 

zaman ve iş gücü şirketler için bazı zorluklar çıkarabilir. Güney ve Doğu Avrupa ülkelerinde verimli 

düzenlemelerin eksikliğinden dolayı eski AB üyelerine oranla geçiş süreci hem daha pahalı olmuş 

hem de daha uzun bir zaman almıştır. 

Diğer AB ülkelerinde çalışmak isteyen çalışanların nereden gelindiğine bakılmaksızın o ülkenin 

çalışanları ile aynı koşullarda çalışıp yaşayabilmesi AB hukuku tarafından esas alınmaktadır. 

Bununla birlikte çalışanların bir ülkede aldığı diploma diğer bir ülkede tanınmak zorundadır. Bu 

da farklı AB ülkelerinde çalışabilme fırsatını kolaylaştırmaktadır. 

Yapılan bazı çalışmalara göre tek pazarın ve Avro kullanımının ülkelerin ekonomisi üstünde büyük 

pozitif etkileri olmuştur. Avro kullanımından önce tek pazarın üretim ve ticaret sektörlerine 

pozitif etkisi bazı akademisyenler tarafından saptanmıştır. Bunun yanında Avro para birimini 

kullanan ülkeler arasındaki ticaret uzun vadede iki katına çıkmıştır. Özellikle Avro para birimine 

geçen Akdeniz ülkelerinin ticaret hacmindeki yükseliş dikkat çekmektedir. Avro’ya üye olan 

ülkelerin Avro’ya üye olmayan ülkeler ile de ticaretinde %35’lik bir artış gözlemlenmiştir. 1988’de 

yapılan bir çalışmaya göre AB üyesi olan ülkelerdeki 11,000 şirketin tek pazar ile ilgili olarak 

%59’unun pozitif ve %5’inin negatif düşündüğü görülmüştür. Bir rapora göre imalat sektöründe 

yaratılan yeni işler tek pazardan dolayı pozitif bir şekilde etkilenmiştir. AB üyeliği AB içindeki 

doğrudan yabancı yatırımı %28, AB dışından gelen doğrudan yabancı yatırımı %14 civarında 

artırmıştır. 
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3.4.2 Ticaret Sektörünün Durumu ve AB ile İlgili Konuları 

Durum 

Toptan ve perakende ticaret sektörü kamu hizmetleri sektöründen sonra KKTC’deki hem GSYH’ye 

katkı hem de istihdam olarak en büyük sektördür. 2014 yılında (1977 sabit fiyatlarıyla) %10’luk 

bir büyüme kaydeden sektörün GSYH içindeki payı %12 olarak gerçekleşmiştir. Bu pay Güney’deki 

toptan ve perakende sektörünün %12-13 arasında seyreden payıyla neredeyse aynıdır. 

Hanehalkı işgücü anketine göre, toptan ve perakende ticaret sektöründe istihdam %17 

civarındadır. Bu rakam Güney’deki %20’ye yakındır. 

En son 2012 yılında yapılan Genel Sanayi ve İşyeri Sayımına göre, sektörde 5,303 işletme faaliyet 

göstermektedir. Bu işletmelerin %17’si motorlu araçların ticareti/onarımı, %6’si toptan ticaret 

(motorlu araçlar hariç), geri kalanları ise perakende ticaret ile uğraşmaktadırlar. 

Aynı sayım sonuçlarına göre, sektörde istihdam hanehalkı işgücü anketinde belirtilenden çok 

daha yüksektir. Değişik kaynaklarda değişik rakamların belirtilmesi çoğunluğu mikro ve küçük 

ölçekli aile işletmelerinin rapor etmede tutarlı davranmadıklarını göstermektedir. 

Konular 

Olası bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonunda, toptan ve perakende sektöründeki işletmeler tek 

pazarın içinde AB kurallarına uygun bir şekilde hareket etmeye başlayacaklardır. Bu ise rekabetin 

sadece Güney’deki değil AB üyesi diğer ülkelerdeki işletmelerden de artacağı anlamına 

gelmektedir. Mevcut işletmelerin yüksek kar marjları ile çalıştığı veya kar marjı düşük bile olsa 

çalıştırılmasında ölçek ekonomisi olan, örneğin süpermarket gibi alanlarda dışarıdan direk veya 

portföy yatırımlarının gelme ihtimali oldukça yüksektir. 

AB’nin standartlarına uymayan malların alım satımının yapılamayacak olması, mevcut durumda 

AB dışındaki ülkelerden hatta iç piyasadan gelen malların ithalatının durmasını gerektirecektir. Bu 

ise maliyetin dolayısıyla fiyatların artması, satışların düşmesi anlamına gelebilecektir. 
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Standartlara ek olarak AB içinde üretilen mallar serbest—ithalat vergisi ödemeden—dolaşırken 

AB gümrük birliği dışındaki ülkelerden gelen malların AB gümrüklerine tabii olması, bayiliğini veya 

distribütörlüğünü yaptıkları bu tür mallarda ciddi ticaret yaratma ve ticaret kayması etkileri 

ortaya çıkarabilecektir. Türkiye menşeli ve AB gümrük birliğine tabii olmayan ürünler için bu sorun 

özellikle büyük olabilecektir. Diğer yandan, Türkiye menşeli ve AB gümrük birliğine tabii olan 

ürünler için ise bu bir avantaj sağlayabilecektir. 

Ekonomik izolasyonlar ve tanınmamışlıktan dolayı adanın kuzeyine gelmekten kaçınan 

uluslararası markaların bayilik ve distribütörlüğünü yapma imkânları doğacaktır.  Hali hazırda 

Güney’de olan uluslararası marka ve bayiliklerin ne şekilde Kıbrıslı Türk işletmeler tarafından 

alınacağının da sektördeki işletmelerin maliyet ve karlılıklarını etkileyecektir. 

Artan rekabete ek olarak, sermaye yatırımları düşük, kurumsallaşmamış küçük aile işletmelerinin 

AB’nin çalışma kurallarına, tüketiciyi koruma ilkelerine göre hareket etmeleri gerekecektir. Bunlar 

ise maliyetlerin artması anlamına gelecektir. 

Toptan ve perakende ticaret sektöründeki işletmeler bilgiişlem, envanter takibi vb. konularda 

kalifiye işgücü sıkıntısı çekmektedir. Buna ek olarak sektörde çalışanların büyük bir bölümü 

TC’den gelen daha çok düşük kalifiye elemanlardır. Bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonrasında 

sektörün ciddi işgücü problemleri ile karşılaşması söz konusu olabilecektir. 

Diğer sektörler gibi toptan ve perakende sektörü de finansmana erişimde sıkıntısı olan bir 

sektördür. Olası bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonrasında, uluslararası finans kuruluşlarına 

erişileceğinden finansman maliyetleri iyileşecektir. İşletmelerin kendi finansmanlarının 

ucuzlamasına ek olarak, modern finansman araç gereçlerinin kullanılmaya başlaması tahsilat 

enstrümanlarının ve güvencelerinin artması anlamına gelebilecektir. 

Sektördeki işletmeler sattıkları malların büyük bir kısmını ithal etmektedirler. Doğal olarak 

Türkiye dışından ithal edilen mallardaki ödemelerini Euro, Dolar veya Sterlin cinsinden 

yapmaktadırlar. Hâlbuki satışlar TL cinsinden gerçekleşmektedir. Bu ise işletmelerin ciddi döviz 

dalgalanmalarında ortaya çıkan risklere maruz kalmalarına sebep olmaktadır. Buna ek olarak 

KKTC’deki tüketicilerin gelirlerinin de TL cinsinden olması, yaptıkları büyük kalem, örneğin araba, 
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ev, konut harcamalarının Euro veya Sterlin cinsinden olması talep tarafının da döviz kurlarındaki 

dalgalanmalardan olumsuz etkilenmesine ve alımlarını beklenmedik şekillerde 

azaltıp/artırmalarına yol açmaktadır. Kapsamlı bir çözüm sonrasında AB üyeliği ve Euro kullanımı 

bu sorunların büyük ölçüde ortadan kalkması anlamına gelecektir. 

Toptan ve perakende sektöründeki işletmeler de, kapsamlı bir çözüm sonrasında mülkiyetle ilgili 

sorunlarla karşılaşabilecektir. İşyerlerinin üzerine inşa ettikleri ve edecekleri arazilerin 

mülkiyetleri konusunda ortaya çıkacak belirsizlik ve olası ekstra maliyetler, işletmelerin hem 

harcamalarını artırabilecek, hem de sektörün büyümesi önünde bir engel oluşturabilecektir. 

 

3.4.3 Ticaret Sektöründeki Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler 

Odak Grup raporuna göre sektör güçlü yanlar olarak Türkiye piyasasını bilmek, coğrafik konum, 

diaspora, turizm ve yükseköğretimin gelişmesi, esnek şirket yapıları ve krizlere adaptasyon, iklim 

konularına vurgu yapmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak yasalardaki ve standartlardaki eksiklikler, ölçek, dini ve milli duygular, 

bürokrasi-otomasyon-e-devlet eksikliği, politik vizyon, kalifiye eleman eksikliği, hantal kamu ve 

yetersiz adli yapı, finansa erişim zorluğu, korumacı ve yabancı yatırımcıya karşı bir kültür, fonlar, 

uluslararası ticaret tecrübesi eksikliği, limanların yetersizliği, ticari mahkeme ve polis teşkilatı 

eksikliği, mülkiyet sorunu, bilançoların ve muhasebe sisteminin AB uyumsuzluğu  vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara Türk markaları ile güney pazarına açılma, dünya pazarı, istikrarlı 

para birimi, AB mevzuatı ve yabancı yatırımcılar, siyasi ve ekonomik istikrar, mülklerin çözüm 

sonrasında değerlenmesi, standartlaşma, kolay nakliye, daha düzgün devlet yapısı, nüfus artışı, 

üniversite öğrenci sayısındaki artış öne çıkmaktadır. 

Tehditler’de ise acentelik/bayilik konusundaki belirsizlik, psikolojik bariyerler, fanatik ve milliyetçi 

tavırlar, Türkiye firmalarının güneyle direkt teması, altyapı eksiklikleri, kurumsallaşmama, 

güneydeki güçlü sermaye, AB prosedürlerine/mevzuatına uyumda eksiklikler, düşük rekabet 

gücü, rekabet artışı sırlanmaktadır. 
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Hazırlanan ön rapordaki bulgulardan, odak grup çalışmasında yapılan önerilerden, SWOT Matris 

çalışmasında yapılan pekiştirmeler ve AB Koordinasyon’dan alınan bilgilerin ışığında, sektörle ilgili 

ortaya çıkan konular ve aksiyon önerileri, önerilen aksiyonların ne zaman—hemen, geçiş 

döneminde, geçiş döneminden sonra, kim(ler) tarafından—Görüşmeci, Meclis, Hükümet, 

İşletmeler, Odalar—yapılması gerektiği aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
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3.4.4 Ticaret Sektöründe Yapılması Gerekenler 

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

Genel (Action items)  Hemen (H) 

 Geçiş dönemi (GD) 

 Geçiş döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal 
mevzuat ve tüzüklerin eksikliği 

 AB uyumlu fikri sınai mülkiyet hakları yasası, anti-
dumping yasalarının çıkarılması ve tüketici 
koruma yasasının uyumlu hale getirilmesi, ayrıca 
mevcut olan ilgili yasaların gözden geçirilmesi 

 AB tek pazarı ile ilgili gerekli yasal müktesebat 
uyumu için en erken zamanda çalışma 
başlatılması; özellikle kurucu devletin yetki 
alanına girecek olan ve ticareti doğrudan veya 
dolaylı kapsayan ilgili bölümlerin bir an önce 
açılması için AB nezdinde talepte bulunulması 

H, GD G, M, Y, İ, O  

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu sektöründeki 
gerekli daire, tesis, donanım ve 
personel kapasitesinin yetersizliği 

 Çıkarılacak AB uyumlu fikri sınai mülkiyet hakları 
yasası, ürün güvenliği ve anti-dumping yasalarına 
bağlı olarak ürün tetkik laboratuvarlarının 
kurulması, mevcut olanların geliştirilmesi ve 
kamuda gerekli kurumsal yapının ve personel 
kapasitesinin oluşturulması 

 Ticari mahkemelerin kurulması ve bu 
mahkemelerin elemanlarının geliştirilmesi için 
gerekli olan uzman yardımı ve eğitimin AB’nin 
yapısal fonları yoluyla alınması 

 Yetkili bakanlıklarda Piyasa Gözetim Birimleri’nin 
oluşturulması 

H, GD G, M, Y, İ, O 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 Good laboratory practice (onaylı laboratuvarlar) 
için  

o AB’den maddi ve teknik destek alınması 
o Yüksek maliyeti olmasından dolayı tüm 

adaya hizmet verebilecek 

H, GD G, M, Y,  i, O  
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

laboratuvarların geliştirilmesi için AB’den 
kaynak talep edilmesi 

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve güvenliği, 
üretim/sektör standartları ve gıda ve 
sağlık nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmeleri sahip olmaması 

 Sektörün know-how, eğitim, lojistik, teknolojik 
altyapı, ulaşım altyapısı ve sertifikasyon açısından 
gelişebilmesi için AB fonlarından kapsamlı bir 
şekilde yararlanmamızın sağlanması 

H, GD M, Y, i, O 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile 
uyumlu olmaması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması 
için öncelikle Maliye Bakanlığı’nın sistemini 
düzenlemesi ve firmalara muhasebe sistemlerini 
ve bilançolarını düzenlemek için tanımlanmış bir 
süre içinde (ama her hâlükârda anlaşmadan önce) 
şans tanıması ve teşvik etmesi 

H, GD M, Y, İ, O 

6. Mukayeseli avantajlara göre, bir ticaret 
sektörü politikası/mastır planı 
uygulamada bulunmaması 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 Sektör-üniversite işbirliği 

 Bürokrasinin azaltılması 

 İş yapmayı kolaylaştırma (e-devlet) 
 

  Sektörün know-how, eğitim, lojistik, teknolojik 
altyapı, ulaşım altyapısı açısından gelişebilmesi 
için AB fonlarından kapsamlı bir şekilde 
yararlanmamızın sağlanması  

 Hem kamuda hem özelde teknolojinin en üst 
düzeyde kullanılabilmesi için süratle otomasyon 
sistemine geçilmesi 

 Kuzey kurucu devletindeki bir yük limanının süratli 
bir şekilde oluşturulması veya kapasitesinin 
geliştirilip AB standartlarına uyumlaştırılması 

 Enerji maliyetlerinin azaltılması için çalışma 
başlatılması – alternatif enerji imkânlarının 
devreye konması, Türkiye’den kablo ile enerji 
getirilmesinin enterkonnekte sistem bağlamında 
değerlendirilmesi 

 KİT’lerin (elektrik kurumu su idaresi, telefon) 
özelle işbirliği içinde işlevselleştirilmesi, gerekirse 
özelleştirilmesi 

 Yetkili bakanlıklarda Piyasa Gözetim Birimleri’nin 
oluşturulması 

H, GD, GD-S Y, İ, O 

Sektöre Özel    
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

7. Ticaret kayması: 
AB’ye standart uyumlu olmayan veya tabi 
olacağımız AB gümrük sisteminden dolayı 
olacak ekstra gümrük tariflerinden 
nedeniyle ürünlerin ülkeye giremeyecek 
olması (Türkiye’nin gümrük birliği dışındaki 
ürünleri ve diğer) 

 Uluslararası alanda tanınmamışlıktan dolayı ana 
bayiliklerin olmaması konusuna bir çözüm 
bulunması 
o Mevcut bayiliklerimizi kaybetmemek için, 

teşvikler ve/veya ortaklıklar 

 AB standartlarına ulaşmak için sektördeki 
işletmelere AB ile uyumlaştırılması için gerekli 
sürenin sağlanması 

H, GD Y, İ, O 

8. Tanınmamışlıktan dolayı uluslararası 
markaların adanın kuzeyine bayilik 
veya distribütörlük vermekten 
kaçınmaları  

 

 Hâlihazırda Kuzey’de olmayan uluslararası 
markaların çözümden önce adaya gelmesi için 
gerekli girişimlerin yapılması 

 Mevcut bayilik ve distribütörlüklerin envanterinin 
çıkarılıp kayıt altına alınması 

 Türkiye’den adapte edilen dağıtım ve pazarlama 
sistem ve kanallarının Güney Kıbrıs’a göre daha 
gelişmiş olması ile dağıtım ve pazarlama 
konusunda oluşan avantajı Kıbrıs Türk 
şirketlerinin Güney’de rekabet etmesi için 
kullanılması 

 Türkiye firmaları ile Kıbrıs Türk firmalarının 
hâlihazırda oluşmuş bayilik ve franchise 
ilişkilerinin tüm Kıbrıs’ta satış için kullanılması 

H, GD Y, İ, O 

9. (A) İşletmelerin sermaye yatırımları 
düşük, kurumsallaşmamış küçük aile 
işletmeleri olması 
(B) AB standartlarında satış sonrası 
servis ve tüketiciyi koruma gibi 
prensipleri yerine getirememeleri 

 AB uyum sürecinde AB fon ve hibe imkânlarından 
faydalanılarak işletmelerin kurumsal 
kapasitelerinin artırılması ve ürün ve hizmetlerin 
standartlara uyumlaştırılması  

H, GD G, M, Y, İ, O  
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

10. İşgücü sorunu: 
(A) Sektörde çalışanların büyük bir 
bölümünün TC’den gelmesi 
(B) Toptan ve perakende ticaret 
sektöründeki işletmelerin bilgi işlem, 
envanter takibi vb. konularda kalifiye 
işgücü sıkıntısı çekiyor olması  

 Kalifiye elemanların özel sektörde kalabilmesi için 
devlet desteği programların AB uyumlu yapılması 

 T.C. vatandaşı olup Kıbrıs’ta çalışanların, bunu 
yapmaya devam edebilmelerinin sağlanması 
o Gerekli vize ayrıcalıklarının alınması 
o Mesleki niteliklerin karşılıklı tanınması 

konusunda problemlerin çıkmaması için 
gerekli düzenlemelerin yapılması    

 İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik olarak 
mesleki eğitimin geliştirilmesi 

 Sermaye ve know-how sahibi diasporanın çözüm 
sürecinde daha fazla Kuzey Kıbrıs’ta yatırım 
yapmalarının cesaretlendirilmesi 

 Kalifiye ve ara eleman konusunda sektörün 
kapasitesinin geliştirilmesi için AB destekli 
kapsamlı ve yoğun mesleki eğitim sağlanması  
o EQF (European Qualifications Framework) 

kapsamında çalışmaların hızlandırılması 
o AB uyumlu mesleki eğitimler, lisan eğitimleri 

sağlanması 

H, GD G, Y, İ, O  

11. Uluslararası finansmana erişim sıkıntısı 
ve finans maliyetinin yüksekliği 

 AB uyum sürecinde AB fon ve hibe 
imkânlarından faydalanılması 

 Firmaların muhasebe kayıtlarının ve 
bankacılık ile ilgili kuralların AB ile 
uyumlaştırılması 

o AB uyumlu Muhasebe ve Denetim 
Meslek Yasası’nın geçirilmesi  

o AB uyumlu Bankacılık Yasası’nın 
geçiş döneminde şirketlerin kredi ve 
finansmana erişimini aksatmayacak 
şekilde uygulanması 

GD M, Y, İ, O 

12. İşletmelerin ithal malların satışlarında 
yüklendikleri kur riskinin olması 

 Kısa sürede Euro’ya geçilmesiyle kur riskinin 
azalması 

H, GD G, Y 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

13. Mülkiyet konusundaki belirsizlik  Şirket işyerlerinin ve depolarının mülkiyet 
sorunuyla ilgili belirsizliklerinin bir an önce 
ortadan kaldırılması 

H, GD G 
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3.5 TURİZM 

 

3.5.1 Turizm Sektörüyle İlgili AB Politikaları 

AB’nin ulaştırma, rekabet, vergi, tüketici hakları, çevre vs. gibi politikaları üye ülkelerin turizm 

sektörlerini bire bir etkilese de AB’nin 2007’ye kadar net bir turizm politikasının olmadığı 

söylenebilir. 2007’de Lizbon anlaşmasının imzalanması ve 2009’da yürürlüğe girmesi ile birlikte 

AB’nin üye ülkelerin politikalarını destekleyici ve koordine edici net bir turizm politikasından 

bahsedilebilir. AB’nin turizm politikası çok büyük bir çoğunlukla komünikasyonlardan oluşmuş 

olup direktifler, kararlar ve öneriler azdır. Genel AB turizm politikasına uygun bir şekilde turizm 

ile ilgili yasalar oluşturmak üye ülkelerin kendilerinin sorumluluğundadır. Avrupa Komisyonunda 

turizm politikaları ile ilgili konular çok büyük ölçüde Girişim ve Endüstri Dairesinde işlenmektedir. 

AB’nin tarım, çevre vb. gibi birçok politikaları Kıbrıs Türk turizm sektörünü ciddi bir şekilde 

etkileyebilir. Bu yüzden AB üyeliğinin Kıbrıs Türk turizm sektörünü nasıl etkileyebileceğini analiz 

edebilmek için AB’nin turizm politikası ve turizm sektörünü etkileyebilecek diğer politikalarını 

beraber incelemek gereklidir. Turizm politikasında şirketleri etkileyecek olan haklar arasında 

müşteriyi müesseseye alıp almama hakkı ve zorunluluklar arasında müşteriye verilen servis 

hakkında bilgi verme zorunluluğu vardır. 

Turizm şirketlerinin oteller gibi sınıflandırılması henüz Avrupa düzeyinde gerçekleşmemiştir. 

AB'nin turizm politikası farklı turizm şirketleri için farklı sorumluluklar getirmektedir. AB’nin 

turizm ile ilgili önemli bazı direktifleri şunlardır: 1) Paket turlarını kapsayan Konsey Direktifi 

90/314/EEC, 2) erişim ve bürokrasiden kaynaklanan zorlukları hafifletmek için hazırlanan 

2006/123/EC direktifi, 3) Avrupalı turistlerin ziyaret ettiği ülkelerdeki sağlık sistemlerine ulaşımını 

kolaylaştıran 2011/24/EU direktifi ve 4) deniz seyahati ve karavan seyahatleri ile ilgili düzenleme 

yapan 2008/122/EC direktifi. Bu direktifler haricinde hava yollarında satışlar ve yolcu hakları ile 

ilgili düzenlemeler, tüketici hakları ile ilgili düzenlemeler, üstünde çalışılan ortak roaming 
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düzenlemesi, ulaşım iptali, gecikme ve taşıta binişin engellenmesi halinde yolcu haklarının 

düzenlenmesi, vize düzenlemeleri, katma değer vergisi ve servis vergisi direktifleri mevcuttur. 

Dolayısıyla AB’nin değişik sektörlerde uyguladığı politikaları Kıbrıs Türk turizm sektörünü ciddi bir 

şekilde etkileyebilir. AB çalışma şartları çerçevesinde uygulanması gereken çalışma şartları, AB 

çevre ve kültür politikası çerçevesinde çevrenin korunması ve kültürel mirasın korunması, AB 

sağlık politikası çerçevesinde sunulan ürünün kaynağını belirtmek ve müessesenin minimum 

temizlik ve sağlığa uygunluk kriterlerinin sağlanması gerekmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği 

Otoritesi sunulan yemek ve içeceklerin denetimi için aktif bir rol oynamaktadır. Turizmcinin 

AB’nin tüketici haklarını düzenleyen çeşitli politikalarını gözden geçirip minimum kıstasları 

sağlaması gereklidir. 

AB’nin 2009’dan itibaren turizm için ayırdığı fonlar ve önemli programlar mevcuttur. Örneğin 

mevsimsel turizm ile ilgili CALYPSO projesi düşük gelirli grupların turizm sezonu dışında dolaşımını 

kolaylaştırmaktadır. The European Destinations of Excellence (EDEN) projesi turist 

destinasyonları arasında rekabete dayalı bir projedir. Network of European Regions for a 

Sustainable and Competitive Tourism (NECSTouR) Avrupa Komisyonunun siyasi olarak 

desteklediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanması ile ilgili bir projedir. AB’nin turizm 

ile direk ya da dolaylı olarak ilgili birçok fon mekanizması bulunmaktadır. Bu fonlar Avrupa 

Komisyonunun hazırladığı Guide on EU Funding for the Tourism Sector (2014-2020) raporunda 

bulunabilir. 
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3.5.2 Turizm Sektörünün Durumu ve AB ile İlgili Konuları 

Durum 

KKTC’de turizm sektörü son yıllarda istikrarlı bir büyüme yakalamıştır. 2004 yılında GSYH içindeki 

payı %5 civarında olan sektörün, bu büyüme sonunda 2014 yılında GSYH içindeki payı %8,3’e 

varmıştır. Adanın Güney’inde, turizm sektörünün GSYH içindeki payı 2004 yılında % 6,3 iken bu 

pay 2014 yılına gelindiğinde pek değişmemiş, %6,8 olmuştur. KKTC’de ve adanın Güney’inde 

turizm sektörlerinde çalışanların toplam işgücüne oranları hemen hemen aynı olup, %8 

civarındadır. 

Turizm sektöründeki büyüme hem yatak kapasitesinde hem de KKTC’ye gelen turistlerin sayısında 

da görülebilmektedir. 2004 yılında 12 bin civarında olan KKTC’deki yatak kapasitesi 2014 yılında 

19 bini geçmiştir. Gelen turist sayısı ise 2004’teki yaklaşık 600 binden 2014 yılında 1 milyon 400 

bine ulaşmıştır. 

Son on yılda, yıllık ortalama doluluk oranları da artış göstermiş, 2004’te %40 iken, bu rakam 2014 

yılında %48’e ulaşmıştır. (Doluluk oranı Güney’deki tesisler için %60-65 civarındadır.) Yıllık 

ortalama doluluk oranları tesislerin türüne göre ciddi farklılıklar göstermektedir. 

KKTC’deki turizm sektöründe genel olarak 3 çeşit tesis vardır: 1) büyük sermayeli yabancı 

yatırımcılar (genelde Türkiye) sahipliğinde gazinosu da olan 5 yıldızlı oteller, 2) 3-4 yıldızlı gazinosu 

olmayan daha çok yerli yatırımcılara ait oteller ve 3) yerli yatırımcılara ait ev pansiyonculuğu, özel 

ilgi turizmi, eko turizmi yapan küçük işletmeler. Toplam tesislerin %12 kadarı 5 yıldızlı otel ise de, 

yatak kapasitesinin yarısı bu otellere aittir. 

Ziyaret eden turistler 2004 yılında ortalama 5 gece konaklarken, bu ortalama 2014 yılında 4’e 

düşmüştür. 2014 yılında Güney’i ziyaret eden turistlerin ortalama gecelemesi ise 9’un üstünde 

gerçekleşmiştir. Geceleme sayısı Güney’e paket turlarla gelmeyen turistler arasında ise 12 

civarındadır. 
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Grafik 4: Doluluk Oranları ve Geceleme Sayıları: 2005 – 2014 

 

Kaynak: KKTC Turizm Planlama Dairesi 

 

KKTC’ye gelen turistlerin geceleme sayısı hem de tesislerin doluluk oranları ile tesislerin çeşidi 

arasında direk bir ilişki vardır. Türkiye’den gelen turistler ki gelen her 3 turistin ikisi 

Türkiye’dendir, genellikle hafta sonlarında üç günlüğüne gazinolu otellerde konaklamaktadırlar. 

Bu otellerin doluluk oranı ortalamanın üzerinde olup %65 civarındadır. 

2014 yılında KKTC’ye gelen bir turist ortalama 200 € civarında toplam harcama yaparken, 

Güney’de bu rakam 750 € civarındadır. 

  

40.7%

33.5%

32.5%

33.3%

35.0%

36.4%

41.4%

44.1%

47.9% 47.6%4.67

3.67

3.47

3.27

3.45

3.65

3.85 3.87

4.03

3.76

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

3.00

3.20

3.40

3.60

3.80

4.00

4.20

4.40

4.60

4.80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Doluluk Geceleme



82 
 
 

Konular 

Çözüm ve AB üyeliğinin belki de en büyük getirisi “tanınmamışlık” sorununun çözülmesi, 

dolayısıyla turizm işletmelerinin tanıtım ve pazarlamasında karşılaşılan politik engellerin ortadan 

kalkacak olmasıdır. Bir diğer önemli getiri de direk uçuşlardan geçmektedir. KKTC’ye direk 

uçuşların olmaması Türkiye dışından gelen turistleri olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sorunun 

çözülmesi ile birlikte turistlerin gelmesi daha da kolaylaşabilecek, dolayısıyla adaya gelen turist 

sayısı artacaktır. Ayrıca, kapsamlı çözüm ve AB üyeliğiyle kolaylaşacak ulaşım ve politik sorunun 

çözülmüş olmasından dolayı, adanın Güney’ine tatile gidenler Kıbrıs Türk işletmelerine oranla 

daha pahalı olan Güney’deki turistik tesis ve servisler yerine Kuzey’deki işletmeleri tercih 

edebilirler. Üçüncü olarak da, gelen bir turistin hem kuzeyi hem de güneyi aynı rahatlıkla ziyaret 

edebilecek olması tek tek adanın Güney veya Kuzey’ine gelmeyi düşünmeyen yeni turistlerin 

ortaya çıkmasına da yol açabilecektir. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, olası bir kapsamlı çözüm sonrasında turizm sektöründe faaliyet 

gösteren kuruluşlar uluslararası finans kuruluşlarına daha kolay ulaşabileceğinden, finansman 

maliyetlerinde iyileşmeler olabilecektir. 

Fakat çözüm ve AB üyeliği sonrasında Kıbrıs Türk turizm işletmelerinin yaşayabileceği bazı 

sorunlar da yok değildir. Bunlardan birincisi, AB’nin üçüncü ülkelere uygulayacağı vize 

zorunluluğu olabilir. Gelen turistlerin üçte ikisinin Türkiye’den olduğu göz önüne alındığında, belli 

bir süre ile Türkiye’den gelen turistler için vize kısıtlamalarının rahatlatılması, sadece Kıbrıs’ta 

geçerli olabilecek turist vizelerinin yaratılmasının düşünülmesi ve AB’den bu konuda bir 

derogasyon istenmesi düşünülebilir. 

2000-2014 yılları arasında 47/2000 Sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi almış 

yatırımların toplamı (2008 sabit fiyatlarıyla) 14 milyar ₺ civarında olmuştur. Bu toplamın %77’si, 

yaklaşık 10 milyar 858 milyon ₺, turizm sektöründeki işletmelere verilmiştir. Bu ise, vergi mevzuatı 

altında uygulanan teşviklere ek olarak, işletmelerin yatırım indirimi, gümrük vergisi ve fon 

muafiyeti, makine ve teçhizat alımlarında sıfır katma değer vergisi uygulaması, arsa, arazi ve bina 

temini, inşaat ruhsatı ile ilgili vergi, resim, harç ve her türlü katkı payı muafiyeti, sermaye 



83 
 
 

artırımları ile ilgili pul vergisi indirimi, ipotek işlemleriyle ilgili harç indirimi ve diğer teşviklerden 

yararlandıkları anlamına gelmiştir. Olası bir kapsamlı çözüm, sonrasında bu teşviklerin devam 

edip etmeyeceğine bağlı olarak turizm sektöründeki işletmelerin yatırım maliyetlerinin 

değişmesine yol açabilecektir. 

 

Tablo  7: Turizm Sektöründe Turist Başına Verilen Teşvikler 

Kategori Koşul  2014 2015 2016 

1. TC dışından getirilen 
herhangi bir turist 

1000-4999  90 € 85 € 80 € 

 5000-9999  95 € 90 € 85 € 

 10000-19999  100 € 95 € 90 € 

 20000-29999  110 € 100 90 € 

 30000 +  120 € 100 € 100 € 

      

2. Özel İlgi Grupları  Türkiye Diğer 

(Ayrıca, tur operatörlerine 15 € 
reklam katkısı) 

 En az 5 gece 
konaklayan 

35 € 50 € 

 En az 7 gece 
konaklayan 

45 € 65 € 

 Çoklu 
destinasyon ve 
en az 4 gece 
konaklayan 

- 50 € 

      

3. Kapalı Bayii ve Tatil 
Grupları 

En az 2 gece 
konaklama 

10 € -  

 (Ayrıca, sayı 500 kişiyi bulur ve en 
az 2 gece konaklanırsa 50 €) 

 En az 3 gece 
konaklama 

25 €  

    

4. Kapalı Seminer, 
Kongre, Konferans, 
Toplantı Grupları 

En az 2 gece 
konaklama 

15 € -  

 En az 3 gece 
konaklama 

30 € 40 €   

      

5. TC ve TC Harici 
Turist 

En az 5 gece 
konaklayan 

15 € 35 €   

 En az 6 gece 
konaklayan 

20 € 40 €   

 En az 7 gece 
konaklayan 

30 € 60€   

Kaynak: DPÖ 
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Bir diğer yaşanabilecek sorun, şu anda Türkiye’den turizm sektöründeki işletmelere yapılan bu 

tür yardımların AB’ye girdikten sonra azalması veya durması olabilir. Bu yardımlar ciddi 

büyüklüktedirler. Örneğin, TC Yardım Heyeti tarafından 2014 yılında toplam 46 milyon ₺ harcama 

yapılmıştır. Bu harcamalar Turizm Teşvik Programı—yurtdışında tanıtım faaliyetlerinin, turist 

sayısının ve turistlerin konaklama sürelerinin, otellerin kış aylarındaki doluluk oranlarının 

artırılması yoluyla sezonun uzatılması; farklı pazarlardan turist akışının sağlanması ve turizmde 

çeşitliliğin sağlanmasını hedefleyen—Turizm Bölgeleri Altyapılarına Katkı ve Turizm Çeşitlendirme 

Projesi, Turizm Projelerine Kısmi Hibe Programı çerçevesinde yapılmıştır. 

Özellikle Türkiye dışından gelen ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) üyesi otellerde ve 

Karpaz Eko Turizm Birliği üyesi olan tesislerde konaklamayı teşvik etmek için, 2014 yılında Kıbrıs 

Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) üyesi turizm ve seyahat acentelerine getirilen 

yolcu sayısına bağlı olarak 90 – 120 € arasında değişen katkılar verilmiştir. Önümüzdeki iki yılda 

da uygulanmasına devam edilecek olan bu katkıların 5 ile 10 € arasında azaltılması planlanmıştır. 

Yine aynı dönemde, 1) özel ilgi gruplarına, 2) seminer, kongre, konferans, toplantı, 3) bayii ve 4) 

tatil grupları için de getirilen turistin nereden geldiği ve bu turistlerin konakladıkları gün sayısına 

göre teşvikler vardır. Yapılan katkılar, özel ilgiye 35-50 €, seminer, kongre, konferans, toplantıya 

15-40 € ve bayii ve tatil gruplarına (sadece Türkiye’den gelen) 10-25 € şeklinde belirlenmiştir. 

Bunlara ek olarak Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) üyesi otellerde ve Karpaz Eko Turizm Birliği 

üyesi olan tesislerde konaklamayı teşvik etmek için, 2014 yılında tur operatörleri ve KITSAB üyesi 

turizm ve seyahat acentelerine getirilen yolcunun Türkiye veya diğer ülkelerden gelip gelmediğine 

ve konakladığı geceye bağlı olarak 15 – 60 € arasında değişen katkılar verilmiştir. 

Turistik tesislere maliyetlerini düşürmeleri için kilovat başına 10 kuruşluk elektrik katkısı da 

yapılmaktadır. 

AB içerisinde devlet tarafından yapılan rekabeti bozan sübvanseyeler yasaktır. Dolayısıyla KKTC 

‘de turist başına verilen teşvikler ve diğer fon uygulamaları AB uyumlu değildir. Bunların 

kaldırılması sonunda turizm işletmelerinin gelirlerinde bir azalma olacak, bu ise yapılan maliyet-

getiri analizlerinin sonuçlarını değiştirebilecektir. 
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Diğer sektörlerde olduğu gibi, olası kapsamlı bir çözüm sonrasında turizm sektörü için de 

mülkiyetle ilgili sorunlar ortaya çıkabilecektir. Turistik tesislerin üzerinde inşa edildiği arazilerin 

mülkiyetleri konusunda ortaya çıkacak belirsizlik ve olası ekstra maliyetler, turistik işletmelerin 

hem harcamalarını artırabilecek, hem de beklenen talep artışını karşılamak için ihtiyaç duyulacak 

yeni tesislerin yapılmasını zorlaştırabilecektir. 

AB işyeri güvenliği kurallarına uyularak ve AB konut standartlarına göre inşa edilecek turistik 

tesisler; yemekhane ve restoranlarda AB gıda nizamnamesine uygun yemeklerin servis edilecek 

olması maliyetlerin artması anlamına gelebilecektir. Özellikle, restoran ve ikram servis hizmeti 

veren işletmelerde AB standartlarına uyumda ciddi ekstra maliyetler ortaya çıkabilecektir. 

Son olarak, bir önceki bölümde de açıklandığı gibi, turizm sektöründe verilen hizmetlerin kalitesini 

artırmak için AB’nin çeşitli direktifleri vardır. Bu direktifler turistlerin erişim ve bürokrasiden 

kaynaklanan zorluklar, Avrupalı turistlerin ziyaret ettiği ülkelerdeki sağlık sistemlerine ulaşım, 

hava yollarında satışlar ve yolcu hakları, ulaşım iptali, gecikme ve taşıta binişin engellenmesi, vize 

düzenlemeleri, katma değer vergisi ve servis vergisi gibi çok sayıdaki konuyla ilgilidir. Bu 

direktiflere uyumlu çalışmak sadece turist memnuniyetini değil aynı zamanda iş yapmanın 

maliyetini de artırabilecektir. Dahası, bütün bu direktiflere göre işletmelerin çalışmasını 

sağlayacak daha kalifiye ve teknik elemanlara ihtiyaç duyulacak veya var olan personelin 

eğitilmesi gerekecektir. Sektörde çalışanların büyük bir bölümünün düşük kalifiye TC’den gelenler 

olduğu düşünüldüğünde, bir kapsamlı çözüm ve AB üyeliği sonrasında sektörün ciddi işgücü 

problemleri ile karşılaşması söz konusu olabilecektir. 

 

3.5.3 Turizm Sektöründeki Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler 

Odak Grup raporuna göre sektör güçlü yanlar olarak iklim ve coğrafik konum, tarihi-kültürel-doğal 

ve çevresel kaynaklar, casino sektörü, üniversitelerin ek katkısı, DPÖ’de yetişmiş elemanlar, 

YAGA’nın deneyimi, konaklama tesisleri ve çeşitliliği, yeni destinasyon olmak, sağlık turizmi, 
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yabancı ev sahipleri, yeni yatak kapasitesi, güvenli bir ülke, yerel yönetimlerin otel denetimleri 

konularına vurgu yapmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak, masterplan ve imar planları eksikliği, kontrolsüz yapılaşma, devlet politikası 

ve turizm örgütü olmaması, bürokrasi, kamunun yetersizliği ve girdi maliyetleri, yabancı yatırım 

eksikliği, doğal çevre ve tarihi dokunun korunmaması, hukuk sistemindeki zafiyetler, iç 

ulaşım/taşıma, T.C. turistine %70 bağımlılık, finansman sorunu, hükümet-yerel yönetim-yerel 

halk üçgeninde turizm farkındalığının düşük olması, yabancı işgücü ve ara eleman eksikliği, ürün 

değerinin ve gelirin halka yansımasının yanlış uygulamalar sonucu düşük olması, yabancı dil-

tabela-enformasyon eksikliği, otellerin teknolojik platformlarda yeterince yer almaması, 

vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara bakıldığında ulaşım kolaylığı, uluslararası fonlar, istikrar, AB 

mevzuatının getireceği faydalar, rekabet koşullarının oluşması, üründe çeşitlendirme ve yerel 

ürünlerin kullanılması, tanıtım ve operasyon imkanları, eko-turizm, uluslararası örgütlere üyelik, 

istihdam, toplu taşımanın gelişmesi, güneyden-değişik profilden turistler ile doluluk oranlarının 

artması öne çıkmaktadır. 

Tehditler’de ise Casino sektörünün AB mevzuatına uyumsuzluğu, devlet politikası eksikliği ve 

çözümün şartlarına uyum sağlamama, korumacılık ve teşviklerin kalkması, Rum tarafından 

rekabet, vergilerin federal seviyede toplanması, yabancı yatırımların yerli yatırımı domine etmesi, 

Ortadoğu bölgesindeki istikrarsızlık, uçak alanlarının ortak kullanılması, dövizden dolayı TC 

turistinde olabilecek riskler, TC turisti için AB vizesi, telif hakları için maliyetler, kamunun teknik 

destek yetersizliği sırlanmaktadır. 

Hazırlanan ön rapordaki bulgulardan, odak grup çalışmasında yapılan önerilerden, SWOT Matris 

çalışmasında yapılan pekiştirmeler ve AB Koordinasyon’dan alınan bilgilerin ışığında, sektörle ilgili 

ortaya çıkan konular ve aksiyon önerileri, önerilen aksiyonların ne zaman—hemen, geçiş 

döneminde, geçiş döneminden sonra, kim(ler) tarafından—Görüşmeci, Meclis, Hükümet, 

İşletmeler, Odalar—yapılması gerektiği aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
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3.5.4 Turizm Sektöründe Yapılması Gerekenler 

 

Konular 
(Issues) 

Öneriler 
(Action Items) 

Ne zaman Kim(ler) 
tarafından 

Genel   Hemen (H) 

 Geçiş dönemi (GD) 

 Geçiş döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal 
mevzuat ve tüzüklerin eksikliği 

 Turizmle ilgili mevzuatın envanter halinde hazırlanarak AB 
uyumu için gerekli olan yasa ve tüzüklerin buna göre 
takvimlendirilerek hazırlanması 

 Özellikle Casino sektörünün AB mevzuatlarına uyumlu hale 
getirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin şimdiden yapılması  

H, GD M, Y, O 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu sektöründeki 
gerekli daire, tesis, donanım ve 
personel kapasitesinin yetersizliği  

 Bakanlığın ve kamunun konaklama sektörüne teknik destek 
sağlama konusunda düşük kapasiteye sahip olması göz önünde 
bulundurularak, AB’nin bu sektöre daha fazla teknik destek 
sağlaması, Malta ve Güney Kıbrıs örneklerinin incelenmesi  

 Sahillerin mükerrer temizlik kampanyaları ile temizletilmesi, 
tarihi binaların korunması ve tadilatı, ören yerlerimizin temiz ve 
güvenli tutulması için Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde Çevre 
Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının ve ilgili STÖ’lerin ve 
belediyelerin yer alacağı bir kurul oluşturulması ve bu konuda 
gerekli uygulamaların yapılmasının sağlanması. İlaveten 
Güney’de AB fonları ile bu konuda ne yapıldığının tespit edilmesi 

H, GD Y, O 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 Turizmde bakanlıkların değişmesiyle politikaların değişmesini 
önlemek amacıyla siyaset dışı bir turizm örgütünün 
oluşturulması ve bu sektörün politikalarının bu örgüt tarafından 
saptanması. Bunun için AB üyesi ülke örneklerinden 
faydalanılması 

H, GD Y, i, O  

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve güvenliği, 
üretim/sektör standartları ve gıda ve 

 Konaklama sektörü standartlarının AB standartlarına uyumu için 
uygun bir süre tanınması, haksız rekabete maruz kalmamaları 

H, GD M, Y, i, O 
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Konular 
(Issues) 

Öneriler 
(Action Items) 

Ne zaman Kim(ler) 
tarafından 

sağlık nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmelere sahip olmaması 

için uygun finansman imkanlarının sağlanması ve bu maksatla 
Malta örneğinin incelenmesi 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile 
uyumlu olmaması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması için öncelikle 
Maliye Bakanlığı’nın sistemini düzenlemesi, firmalara 
muhasebe sistemlerini ve bilançolarını düzenlemek için 
tanımlanmış bir süre içinde (ama her hâlükârda anlaşmadan 
önce) şans tanıması ve teşvik etmesi 

H, GD M,Y, İ 

    

6. Mukayeseli avantajlara göre, bir turizm 
sektörü politikası/mastır planının 
uygulamada bulunmaması 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 Ülke fiziksel plan 

 Ulaşım, Altyapı 
 

 Özel ilgili turizminin geliştirilmesi, örneğin eko-köylerin 
artırılmaya çalışılması ve turistlerin bu köyleri ziyaret etmesinin 
sağlanması. Bu konuda AB’nin verebileceği katkıların ne 
olabileceği çalışmasının yapılması 

 Casino sektörünün Kuzey Kıbrıs’ta turizmdeki yerinin 
netleştirilmesi 

 Kuzey’de turizme destek olan yatırımların artmasına imkân 
tanınması. Yatırım ve faaliyet aşamalarında AB’ye uyumlu 
teşviklerin sağlanması 

 Küçük olmanın avantajını ve kuzeydeki özellikli ürünleri öne 
çıkararak pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi  

 Tamamlayıcı ürünleri (yerli yatırımcının sermaye gücü veya 
teknik donanım eksikliği dolayısıyla sunamayacağı ürün ve/veya 
hizmetler) sunacak yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini 
sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi  

 Yerli küçük yatırımcıların tamamlayıcı bir vizyonla büyük 
yatırımcıların giremeyeceği özel ilgi alanlarına girip niş ürünler 
geliştirmesi  

 Çözümle birlikte Kıbrıs’ın bir bütün olarak Doğu Akdeniz’de 
istikrar ve güvenlik adası olarak tanıtılması  

 Turizmle ilgili Master Plan, Stratejik Plan ve İmar Planı 
konularında AB’den teknik destek alınması  

 AB’nin doğal ve tarihi dokunun korunması için ilgili direktifleri 
ve mevzuatları çerçevesinde gerekli adımların atılması ve bu 
yönde AB’den teknik ve mali destek sağlanması ve turizme ürün 
haline getirilmesi (NATURA 2000, UNESCO desteği) 

H, GD, GD-S Y, i, O 
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Konular 
(Issues) 

Öneriler 
(Action Items) 

Ne zaman Kim(ler) 
tarafından 

 Taş ocaklarının çevreye ve kamu yararına uygun bir şekilde 
sürdürülebilir bir turizm yapılmasını engellemeyecek şekilde 
düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması  

 Turistlerin Kıbrıs içinde rahat ulaşımı için AB standartlarında 
toplu taşımacılık sisteminin gözden geçirilmesi ve ilgili AB fon ve 
programlarından yararlanılması 

 Yerel yönetimlerin turizm alanında daha aktif ve müdahil 
olabilmeleri için:  

o Belediyelerin bu konudaki farkındalıklarının artırılması, 
o İlgili bakanlıkla belediyelerin işbirliklerinin çoğaltılması 

(örneğin belediyelerle işbirliği içinde turistlerin ilgi 
göstereceği çarşı ve iş alanlarının turistlerin 
gidebileceği saatlere uygun düzenlenmesi) 

o AB’nin yerel yönetimlere yönelik politikalarının 
incelenmesi ve adapte edilmesi 

 Yerel yönetimlerin turizm ürününün standartlarının yüksek 
olmasını sağlamak için AB standartlarına uygun olarak gerekli 
denetim ve uygulamaları yapmalarının sağlanması (örneğin kıyı 
temizliği; deniz suyu analizi) 

 Ulaşım teşviklerinin AB’ye uyumlu olacak şekilde genel turizm 
stratejisine uygun bir şekilde yapılması 

 Antik Girne Limanı, Girne Kalesi, Lefkoşa ve Mağusa surları gibi 
turizme bir çekicilik sağlayan tarihi yerlerin süratle 
restorasyondan geçirilmesi için belli bir program çerçevesinde 
(Othello örneğinde olduğu gibi) gerekli AB fonlarından 
yararlanılması ve bu yerlerin tanıtılması için gerekli tanıtım 
materyallerinin de oluşturulması 

Sektöre Özel    

7. Tanınmamışlık ve görünürlük, bilinirlik, 
erişilebilirlik sorunu  

 Çözümde işletmelere telif haklarıyla ilgili gelecek yükümlülükler 
için kolaylık ve destekler sağlanması (örneğin yazılım lisansları, 
isim hakları gibi, trademark) 

 Otellerimizin turizm portallarında yer alması için çözüm 
sürecinden başlayarak çok kapsamlı bir program hazırlanması ve 
bununla ilgili gerekli fonların yaratılması 

H, GD  G, M, Y, i, O 
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Konular 
(Issues) 

Öneriler 
(Action Items) 

Ne zaman Kim(ler) 
tarafından 

 Otellerimiz ve Acentelerin geleneksel satış yöntemleri yanında 
acilen teknolojik altyapı kurması, öğrenmesi ve uygulaması: IDS-
GDS – CM – PBE – 2 WAY XMLs –PMS – Dynamic Packaging – 
B2B ve B2C platformlarında yer alınmasının sağlanması ve 
uygulatılması  

 Kıbrıslı Rumların yer aldığı turizm ofislerinde Kıbrıslı Türklerin de 
yer alması, ayrıca Güney Kıbrıs’ın her türlü tanıtım, turizm 
tanıtım materyallerinde yer alan Kıbrıs Türk turizm ürünlerini 
kötülememesi için tamamen yenilenmesi için Müzakerelerde 
gerekli adımların atılması (örneğin güven artırıcı önlem 
çerçevesinde) 

 Kıbrıs’ın imajının ortak olarak ortaya konması ve pazarlanması 
o Federal yapıya uygun tanıtım materyallerin olması ve  

tanıtım elemanlarının eğitilmesi 
o Tanıtımın ortak yapılmasını sağlayacak kurumsal 

yapının oluşmasının sağlanması  

8. Yabancı sermaye ve finansa ulaşım 
sorunu 

 Kalkınma Bankası’nın uluslararası fonlara ulaşarak gerek işletme 
sermayesi ihtiyaçları için gerekse de standart artırımı ve 
yenileme maksatlı finans imkânlarını turizmcilere sağlaması 

 Özel ilgi turizmine yönelik dezavantajlı durumlar yaratılmaması 
açısından özel ilgi turizminin şimdiden teşvik ve destek görmesi 

 Tamamlayıcı ürünleri (yerli yatırımcının sermaye gücü veya 
teknik donanım eksikliği dolayısıyla sunamayacağı ürün ve/veya 
hizmetler) sunacak yabancı yatırımcıların ülkeye gelmesini 
sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi  

 Yerli küçük yatırımcıların tamamlayıcı bir vizyonla büyük 
yatırımcıların giremeyeceği özel ilgi alanlarına girip niş ürünler 
geliştirmesi  

H, GD Y, i, O  

9. 3. Ülkelerden gelen öğrenci ve turistler 
için vize sorunu  

 Öğrenciler ve turistlere yönelik olarak Türkiye’den gelecek olan 
ziyaretçilere girişlerde kolay vize sağlayarak gelişlerinin 
devamının sağlanması (Kıbrıslı Rumların Ruslara uyguladığı gibi), 
bu konuda müzakereci heyetin girişim yapması 

H, GD G 
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Konular 
(Issues) 

Öneriler 
(Action Items) 

Ne zaman Kim(ler) 
tarafından 

10.  Mevcut teşvik sisteminin AB’ye 
uyumlu olmaması  

 Kalkınma Bankası’nın uluslararası fonlara ulaşarak gerek 
işletme sermayesi ihtiyaçları için gerekse de standart artırımı 
ve yenileme maksatlı finans imkanlarını turizmcilere sağlaması 

 Özel ilgi turizmine yönelik dezavantajlı durumlar yaratılmaması 
açısından özel ilgi turizminin şimdiden teşvik ve destek görmesi 
ve bu konuda Turizm Bakanlığı’nın yapmış ve yapmakta olduğu 
çalışmaların Güneyle ve AB ile uyumunun araştırılması ve 
oluşturulması 

 Eko köylerin artırılmaya çalışılması ve Turistlerin bu köyleri 
ziyaret etmesinin sağlanması, bunun için Güney, AB ve İtalya 
örneklerinin araştırılması 

 Kuzey’de turizme destek olan yatırımların artmasına imkân 
tanınması. Yatırım ve faaliyet aşamalarında AB’ye uyumlu 
teşviklerin sağlanması 

 Ulaşım teşviklerinin genel turizm stratejisine uygun bir şekilde 
yapılması 

 Verilen mevcut teşviklerin sürelerinin tamamlanana kadar 
geçerli olması 

GD M, Y, i, O 

11. T.C. yardım ve hibelerinin ortadan 
kalkacak olması 

 Uygulamada olan T.C yardım ve hibe programının süresinin 
çözüm sonrasında tamamlanabilmesine imkân sağlanması, aynı 
amaca hizmet edecek AB fon ve programlarının belirlenmesi ve 
nasıl başvurulup bu fonlara erişilebileceğinin öğrenilmesi 

H 
GD  

G,  
Y, i, O 

12. Hem girdi hem de satış aşamalarında 
verilen sektörel sübvansiyonların AB’ye 
uyumlu olmaması 

 Şu andaki sektörel sübvansiyonların yerine çözümden sonra 
aşağıdaki hedeflere erişmeyi sağlayabilecek AB fon ve 
programlarının belirlenmesi ve nasıl başvurulup bu fonlara 
erişilebileceğinin öğrenilmesi: 

o Özel ilgi turizmi, örneğin eko köylerin artırılması ve 
turistlerin bu köyleri ziyaret etmesinin sağlanması 

o Ulaşım teşvikleri 

 Enerji ve elektrik maliyetlerinin azalmasını sağlamak için 
adadaki elektrik şebekelerinin hem birbirleriyle bağlanması ve 
AB’nin enterkonnekte sistemine dahil olması; alternatif enerji 
kullanımında mahsuplaşmanın uygulanması  

GD Y, i, O 
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Konular 
(Issues) 

Öneriler 
(Action Items) 

Ne zaman Kim(ler) 
tarafından 

13. Mülkiyet konusundaki belirsizlik  Mülk ile ilgili geçiş sürecinin kısa sürmesinin öncelikli olarak ele 
alınması ve yapılan yatırımlar dikkate alınarak turizm tesislerinin 
iade kapsamı dışına alınması ve bu konunun müzakereci heyete 
aktarılması 

H G 

14. 2008 yılında yürürlüğe giren AB uyumlu 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası fiiliyatta 
halen uygulanmaması 

 Konaklama sektörü standartlarının AB standartlarına uyumu için 
uygun bir süre tanınması, haksız rekabete maruz kalmamaları 
için uygun finansman imkânlarının sağlanması ve bu maksatla 
Malta örneğinin incelenmesi 

H, GD Y, i, O 

15. Tüketici hakları, güvenliği ve hizmet 
standartlarındaki eksiklikler olması  

 Sahil ve plajlarda kamu düzeninin ve standartlarının 
sağlanabilmesi için gerekli denetim mekanizmalarının 
oluşturulması 

 Turistlerin Kıbrıs içinde rahat ulaşımı için AB standartlarında 
toplu taşımacılık sisteminin gözden geçirilmesi ve ilgili AB fon 
ve programlarından yararlanılması 

 Yerel yönetimlerin turizm ürününün standartlarının yüksek 
olmasını sağlamak için AB standartlarına uygun olarak gerekli 
denetim ve uygulamaları yapmalarının sağlanması (örneğin kıyı 
temizliği; deniz suyu analizi)  

 Kıbrıs’ta yolların ve işaret ve levhaların, özellikle turizmle ilgili 
olanların AB standartlarında olması 

 Kuzey Kıbrıs’taki yol ve adreslerin Avrupa haritalarına eklenmesi 

 Turizm ziyaret yerlerinin daha iyi bir şekilde düzenlenmesi 

H, GD Y, i, O 

16. İşgücü sorunu:  
(A) Çalışanların çoğunluğunun T.C. 

vatandaşları olması 
(B) Yeni ekonomi, oluşacak yeni 

sektörler ve fonksiyonlar için 
gerekli olan kalifiye işgücü 
eksikliğinin olması 

 T.C. vatandaşı olup Kıbrıs’ta çalışanların, bunu yapmaya devam 
edebilmelerine olanak sağlayacak gerekli vize ayrıcalıklarının 
alınması 

 Turizm sektörü çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim 
programlarında Kuzey Kıbrıs’a yönelik daha fazla program 
hazırlanması  

 Otellerimiz ve Acentelerin geleneksel satış yöntemleri yanında 
acilen teknolojik altyapı kurması, öğrenmesi ve uygulaması: IDS-
GDS – CM – PBE – 2 WAY XMLs – PMS – Dynamic Packaging – 
B2B ve B2C Platformlarında yer alınmasının sağlanması ve 
bunları işeletecek kalifiye elemanların yetiştirilerek 
uygulatılması  

A) H, GD  
B) GD 

A) G 
B) Y, i, O 
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3.6 YÜKSEKÖĞRETİM 

 

3.6.1 Yükseköğretim Sektörüyle İlgili AB Politikaları 

Eğitim politikası AB’de üye devletlerin kontrolü altında olup, devletlerarasındaki akademik 

standartlar ile ilgili uyum Bologna süreci ile oluşturulan Avrupa Yüksek Öğretim Alanı altında 

oluşturulmaya çalışılmaktadır. Eğitim politikası ile ilgili oluşturulacak kurallar üye devletlerin 

kendi sorumluluğunda olduğundan Bologna sürecine adaptasyon gönüllü, fakat tüm AB üye 

devletlerinin katılımından dolayı resmi olmasa da bir nevi zorunlu hale gelmiştir. Avrupa Yüksek 

Öğretim Alanı yalnızca Avrupa Birliğine üye ülkelerin katıldığı değil, Türkiye de dâhil olmak üzere 

47 ayrı ülkenin katıldığı bir projedir. 

Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’na üye olmak ülkelerin bu alanın politikalarını izleyeceği anlamına 

gelmez. Sürece uyum sağlamak en başta ortak bir kalite güvencesi oluşturularak 

akademisyenlerin bir ülkedeki kurumdan başka bir ülkedeki kuruma rahat bir şekilde geçebilmesi 

ve öğrencilerin ortak bir Avrupa kredi sistemine geçilip elde ettikleri kredilerin farklı ülkelerdeki 

kurumlar tarafından tanınmasını amaçlamaktadır. Bununla ilişkili olarak süreç, öğrencilerin ve iş 

arayan mezunların Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’na üye olan diğer devletlerde fırsatlar 

arayabilmesini olanaklı kılmaktadır. 

Bologna sürecinin bir parçası olarak, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

ve European Qualifications Framework (EQF) gibi programlar mevcuttur. Bu iki programın amacı 

ülkedeki verilen eğitim çeşitlerine göre tüm Avrupa Yüksek Öğretim Alanında bulunan ülkelerde 

tanınan sekiz seviye belirlemek ve farklı ülkelerde verilen farklı derslere kredi sistemi getirerek 

diğer ülkelerde bu kredilerin tanınmasını sağlamaktır. 
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Yine Bologna sürecinin bir parçası olarak, ERASMUS+ programı altında öğrenciler mali teşvik 

alarak yurt dışındaki üniversitelerde bir akademik sömestre ya da yıl geçirebilir. Aynı şekilde, 

Bologna sürecine katılan ülkenin üniversiteleri mali teşvik alarak yurt dışından öğrencileri 

ağırlayabilir. Erasmus+ programı altında Erasmus Mundus Birleşik Master Programları 

çerçevesinde üniversiteler arası işbirliği konusunda teşvik alıp dünyanın her yerinden gelen en iyi 

öğrencilere burs sağlayabilir. Öğrenciler Erasmus+ programında yer alan yurt dışındaki 

kurumlarda yüksek lisans yapma şansı elde edebilir. Üniversiteler, firmalar, devlet otoriteleri ve 

yurt dışındaki üniversiteler ile yapacakları işbirlikleri için teşvik alabilir. Üniversiteler 

modernleşmek ve uluslararası kimliğini geliştirmek için teşviklerden yararlanabilir. Jean Monnet 

aktiviteleri kapsamında Avrupa Birliği çalışmalarının desteklenmesi için üniversitelere ve 

akademisyenlere sağlanan yardımlar vardır. HORIZON 2020 Programı altında araştırma için 

verilen çok büyük mali imkânlarda mevcuttur. 

 

3.6.2 Yükseköğretim Sektörünün Durum ve AB ile İlgili Konuları 

Durum 

2014 -2015 akademik yılında bu üniversitelerde öğrenim gören öğrenci sayısı 75,489 olarak rapor 

edilmiştir. Bu öğrencilerin %86’sı—%33’u Yakın Doğu Üniversitesi; %25’i Doğu Akdeniz 

Üniversitesi; %17’si Girne Amerikan Üniversitesi ve %11’i Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde 

olmak üzere—en büyük dört üniversitede öğrenim görmektedir. En büyük dört üniversitenin payı 

zaman içinde artış göstermiştir. (2006-2007:%77). 

2014-2015 ders yılında, bu öğrencilerin sadece %18 kadarı KKTC vatandaşı olup, geriye kalanlar 

TC (%55) ve üçüncü ülkelerden (%27) gelmektedir. Bir başka deyişle, yükseköğretim sektöründen 

eğitim almak için yurt dışından gelen insan sayısı KKTC toplam nüfusunun dörtte biri kadardır. 
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Tablo  8: Üniversitelerdeki Öğrenci Sayıları ve Öğrencilerin Geldikleri Ülkeler: 2007 – 2014 

 ÜNİVERSİTELER ÜLKELER  

Dönem DAÜ YDÜ LAÜ GAÜ ODTÜ 
KKK 

UKÜ Diğer TC 
(%) 

KKTC 
(%) 

3. ÜLKE 
(%) 

Toplam 

2007-08 14556 15385 3406 5093 1024 4025 0 67 25 8 43489 

2008-09 13980 19340 3773 5033 1278 4503 0 69 22 8 47907 

2009-10 12418 16310 3349 5051 1486 4714 0 70 21 9 43328 

2010-11 11835 16247 2720 5975 1481 5003 0 66 23 12 43261 

2011-12 12672 16855 2738 6775 1653 6328 42 62 21 16 47063 

2012-13 13636 20042 3303 8476 1902 7972 113 58 21 21 55444 

2013-14 16054 21467 3844 10751 2188 7936 486 56 20 24 62726 

2014-15 19115 25068 5412 13096 2407 8674 1717 55 18 27 75489 

Kaynak: KKTC YÖDAK 

 

Dünyada yükseköğretim sektörünün, en azından kişi başına düşen öğrenci sayısı olarak 

bakıldığında,  görece bu denli büyük olduğu başka bir yer yoktur. Nüfusun 900 bine yakın olduğu 

adanın Güney’inde yükseköğretim sektöründe 30 bin civarında öğrenci bulunmaktadır. Güney’de 

faaliyet gösteren 10 üniversite yanında yüksekokullar da vardır. Güney’deki öğrencilerin sadece 

10 bin kadarı yabancı öğrenciler olup, bunların 3 bin kadarı AB ülkelerindendir. 

Yükseköğretim sektörü zaman içinde ciddi bir büyüme göstermiş; yıllar içerisinde hem toplam 

öğrenci sayısı hem de öğrencilerin geldikleri ülke kompozisyonunda ciddi değişiklikler olmuştur. 

Örneğin, 2007-2008 akademik yılında toplam öğrenci sayısı 43 bin iken bu sayı giderek artarak, 

2014 yılında 75 bine ulaşmıştır. Aynı dönemde, %67 olan TC kökenli öğrencilerin payı %55’e; KKTC 

vatandaşlarının payı %25’den %18’e düşmüştür. Yani 3. Ülkelerden gelen öğrencilerin sayısı 5,6 

misli artarak, payları % 8’den %27’ye çıkmıştır. Türkiye’den sonra Nijerya, Pakistan, İran ve 

Azerbaycan en fazla öğrencinin geldiği ülkelerdir. 
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Tablo  9: Yükseköğretimdeki Toplam Öğrenci Sayısı: 2005 - 2014 

 

Kaynak: KKTC YÖDAK 

 

135 bin öğrenci sayısına 2025 yılında ulaşmayı hedefleyen yükseköğretim sektöründe üniversite 

sayısı da hızlı bir şekilde artmaktadır. 2015 yazı itibarıyla YÖDAK tarafından akreditasyon işlemleri 

tamamlanmış, YÖK ile akreditasyon işlemlerini sürdüren üç üniversite daha mevcuttur. (Lefkoşa 

İngiliz Üniversitesi (2013), Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (2014), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi 

(2014)). 
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 Yükseköğretim sektöründeki bir öğrencinin ortalama yıllık harcamasının 38 bin ₺ civarında 

olduğu tahmin edilmiştir. Bu ise yurt dışından gelen öğrencilerin bir yılda, 2014’de, yaptıkları 

toplam harcamalarının 2,8 milyar ₺ olduğu, yani GSYH’nin %33’ünü oluşturduğu anlamına 

gelmektedir.  Eğitim ücretleri bu harcamaların %28’i kadardır. Dolayısıyla, yurt dışından gelen 

öğrenciler barınma, ulaştırma, yeme içme, iletişim gibi sektörlere de ciddi katkıda bulunmaktadır. 

Kaldı ki, 2014 Aralık tarihi itibarıyla üniversitelerde çalışan sosyal sigortalı sayısı 5,688, yani 

KKTC’de toplam sigorta yatırımı yapılan 80,455 sigortalının  %7’sidir. 

YÖK tarafından akredite olan programların bazıları kendi alanlarındaki, örneğin ABET, ASIIN, 

MUDEK, TEDQUAL, EDEXCEL-UK, MIAK, FIBAA, IACBE, ECBE, EAQUALS, ACPE, AACSB gibi farklı 

uluslararası akreditasyon kurumları tarafından da akredite edilmiştirler. Bu programlardan 

mezun olan öğrencilerin memnuniyetini, aldıkları eğitimin kalitesini, mezuniyetten sonra hangi 

sektörlerde, ne tür ve ne kadar maaş ödeyen işler buldukları konusunda veriler mevcut değildir. 

Öğretim görevlilerinin büyük bir kısmı yurt dışından, özellikle de Türkiye’den gelmektedir. 

Gelenlerin büyük bir kısmı ise Türkiye üniversitelerinde emekli olmuş profesörlerdir. Avrupa ve 

Amerika’daki üniversitelerle karşılaştırıldığında araştırma yapılmasının ön plana çıkmadığı, 

öğretim görevlilerinin vaktinin neredeyse tümünü ders vermeye harcadığı bir modelin 

yükseköğretim sektöründe hâkim olduğu gözlenmektedir. Bu iki olgu—öğretim görevlilerinin 

kompozisyonu ve yüksek ders yükü/düşük araştırma birbirini besler görünmektedir. 

Konular 

Türkiye Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’na 2001 de dâhil olmuştur. KKTC’deki üniversiteler 

Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumunun (YÖK) kurallarını neredeyse bire bir takip ettiğinden 

dolayı Bologna süreci ile gelen ortak kredilendirme sistemine birçok üniversite bölümü ya geçmiş 

ya da geçme aşamasındadır. Bu yüzden European Credit Transfer and Accumulation System 
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(ECTS) ve European Qualifications Framework (EQF) gibi programlara tam anlamı ile adapte 

olmak üniversiteler için bir külfet oluşturmayacaktır. 

Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk yükseköğretimine getirileri en çok mali yardım ve görünürlük 

alanlarında gözlemlenebilecektir. Şu andaki durumda, KKTC üniversitelerindeki öğrenci ve 

akademisyenlerin başka ülkelerdeki üniversitelere gitmelerini ve yurt dışındaki öğrenci ve 

akademisyenlerin Kıbrıs Türk üniversitelerine gelmelerini olanaklı kılan programlardan 

yararlanılamamaktadır. Siyasi durumun düzelmesi ile birlikte ERASMUS+ ve HORIZON 2020 gibi 

programlar Kıbrıs Türk üniversiteleri için de siyasi bir pürüz çıkmadan geçerli olacaktır. 

ERASMUS+ programı altında Kıbrıs Türk üniversitelerindeki öğrenciler mali teşvik alarak yurt 

dışındaki üniversitelerde bir akademik sömestre ya da yıl geçirebilecektir. Aynı şekilde, Kıbrıs Türk 

üniversiteleri mali teşvik alarak yurt dışından öğrencileri ağırlayabilecektir. 

Erasmus+ programı altında, Erasmus Mundus Birleşik Master Programları çerçevesinde Kıbrıs 

Türk üniversiteleri diğer üniversiteler ile işbirliği yapmak için teşvik alıp dünyanın her yerinden 

gelen en iyi öğrencilere burs sağlayabilecektir. Öğrenciler Erasmus+ programında yer alan yurt 

dışındaki kurumlarda yüksek lisans yapma şansı elde edebilecektirler. 

Jean Monnet aktiviteleri kapsamında Avrupa Birliği çalışmalarının desteklenmesi için 

üniversitelere ve akademisyenlere sağlanan yardımlar vardır. Bunun dışında Kıbrıslı Türk 

akademisyenler ve Kıbrıs Türk Üniversiteleri, HORIZON 2020 Programı, altında araştırma için 

verilen çok büyük mali imkânlardan da herhangi bir pürüz çıkmadan yararlanma şansı bulacaktır. 

Bu bağlamda tanınma ve AB’ye üyelik üniversitelere büyük olanaklar sunacaktır. 

Çözüm ve AB üyeliğinin bir diğer getirisi de direk uçuşlardan geçmektedir. KKTC’ye direk uçuşların 

olmaması öğrencileri negatif bir şekilde etkilemektedir. Bu sorunun çözülmesi ile birlikte KKTC 

üniversiteleri yabancı öğrencilere daha cazip gelebilir. Ayrıca, Kıbrıs Rum üniversitelerinin Kıbrıs 
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Türk üniversitelerine oranla daha pahalı olması Kıbrıs Rum üniversitelerinde okuyan bazı 

öğrencilerin Kıbrıs Türk üniversitelerini tercih etmesine neden olabilir. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, olası bir kapsamlı çözüm sonrasında yükseköğretim sektöründe 

faaliyet gösteren kuruluşlar uluslararası finans kuruluşlarına daha kolay ulaşabileceğinden, 

finansman maliyetlerinde iyileşmeler olabilecektir. Aynı şekilde, tanınmamışlıktan dolayı 

üniversitelerin tanıtımı konusundaki güçlükler ortadan kalkacak, değişik uluslararası üniversite 

etkinliklerine katılmak ve ev sahipliği yapmak mümkün olacaktır. 

Fakat çözüm ve AB üyeliği sonrasında Kıbrıs Türk üniversitelerinin yaşayabileceği bazı sorunlar da 

yok değildir. Bunlardan birincisi, Kıbrıs Rum üniversitelerinin akademik ve mali yönden Kıbrıs Türk 

akademisyenler için çekici olması ve iyi akademisyenlerin bu üniversiteleri tercih etmesi olabilir. 

Ayrıca, Avro para birimine geçildikten sonra yaşanabilecek hayat pahalılığı üçüncü ve özellikle 

fakir olan ülkelerden gelen öğrencileri negatif bir şekilde etkileyerek öğrenci sayısında bir 

değişikliğe neden olabilir. 

Bir başka sorun ise AB’nin üçüncü ülkelere uygulayacağı vize zorunluluğu olabilir. Avrupa 

Komisyonu’nun 11.7.2013’de hazırladığı bir komünikasyonda üçüncü ülkelerden gelen öğrenciler 

için vize kısıtlamalarının rahatlatılmasının öneminin altı çizilmiştir. Fakat KKTC’nin şu an kullandığı 

vize sistemi, AB’nin kullandığı sistemden çok daha serbest olduğundan ve KKTC 

üniversitelerindeki öğrencilerin AB dışındaki ve özellikle Orta Doğu ülkeleri gibi ‘sorunlu’ 

bölgelerden gelmesinden dolayı vize kısıtlamaları öğrenciler için ayrı bir külfet oluşturup Kıbrıs 

Türk üniversitelerinin çekiciliğini nispeten azaltabilir. 

Aynı şekilde, öğretim görevlilerinin üçte ikisinin KKTC dışından olması vize sorununun sadece 

öğrencilere mahsus bir problem olmayacağı anlamına gelmektedir. 

Bu bağlamda, belli bir süre ile yalnızca öğrencileri ve öğretim görevlilerini kapsayacak özel vizeler 

oluşturulup özellikle Türkiye’den gelen öğrenciler için vize kısıtlamalarının rahatlatılması, sadece 
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Kıbrıs’ta geçerli olabilecek öğrenci ve öğretim görevlisi vizelerinin yaratılmasının düşünülmesi ve 

AB’den bu konuda bir derogasyon istenmesi düşünülebilir. 

AB’nin 2005/36 sayılı direktifinde hemşirelerin, doktorların, ebelerin, diş hekimlerinin, 

veterinerlerin, eczacıların, mimarların ve mühendislerin diğer AB üye ülkelerinde iş bulabilmesi 

için minimum eğitim kriterleri konusu vardır. Kıbrıs Türk üniversitelerinin bu şartları yerine getirip 

getirmediğini tespit etmek için bir çalışma gerekmektedir. 

KKTC’deki üniversitelerin akreditasyonu YÖK’ten alınsa da, Aralık 2005 tarih ve 65/2005 sayılı 

KKTC Yükseköğretim Yasasında belirtilen şekliyle, YÖDAK KKTC’deki yükseköğretimi, bu Yasa ile 

kendisine verilen yetki ve görevler çerçevesinde planlamak, düzenlemek, uygulanmasını 

gözetmek ve denetlemek ve yükseköğretim kurumlarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, 

faaliyetlerini yönlendirmek ve yükseköğretim kurumları arasında koordinasyonu sağlamak üzere 

kurulmuş olup kamu tüzel kişiliğine sahip bir Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon 

ve Koordinasyon Kurulu olarak oluşturulmuştur. Dolayısıyla, olası bir kapsamlı çözüm sonunda 

ortaya çıkacak, Avrupa Yüksek Eğitim Alanı ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesine uyumlu Kıbrıs 

Referans Yeterlilikler Çerçevesinin belirlenmesi ve gerekli akreditasyonların verilmesinde etkin 

bir rol oynayabilecek bir yapı mevcuttur. Var olan yapının gerekli fonksiyon ve sorumlulukları 

yerine getirebilecek kapasitesinin olup olmadığının değerlendirilmesi gerekecektir. 

2000-2014 yılları arasında 47/2000 Sayılı Teşvik Yasası kapsamında teşvik belgesi almış 

yatırımların toplamı (2008 sabit fiyatlarıyla) 14 milyar ₺ civarında olmuştur. Bu toplamın %4 

kadarı, yaklaşık 600 milyon ₺, üniversitelere verilmiştir. Bu ise, vergi mevzuatı altında uygulanan 

teşviklere ek olarak, üniversitelerin yatırım indirimi, gümrük vergisi ve fon muafiyeti, makine ve 

teçhizat alımlarında sıfır katma değer vergisi uygulaması, arsa, arazi ve bina temini, inşaat ruhsatı 

ile ilgili vergi, resim, harç ve her türlü katkı payı muafiyeti, sermaye artırımları ile ilgili pul vergisi 

indirimi, ipotek işlemleriyle ilgili harç indirimi ve diğer teşviklerden yararlandıkları anlamına 
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gelmiştir. Olası bir kapsamlı çözüm sonrasında bu teşviklerin devam edip etmeyeceği 

üniversitelerin yatırım maliyetlerinin değişmesine yol açabilecektir. 

Bir diğer yaşanabilecek sorun, şu anda Türkiye’den Kıbrıs Türk üniversitelerine yapılan yardımların 

AB’ye girdikten sonra azalması veya durması olabilir. 

Devlet üniversitelerinden Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne 2014 yılı içinde derslik modernizasyonu, 

Sağlık Bilimleri, Tıp ve Eczacılık Fakültesi Laboratuvarları, derslik ve yurt binalarının inşası gibi 

yatırımlara TC Yardım Heyeti hibe olarak 16 milyon ₺ vermiştir. Aynı şekilde, yine bir devlet 

üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi II. ve III. Etap 

İnşaatı, Öğrenci Yurdu 4, Hukuk Fakültesi Merkezi Derslik, toplu Ulaşım Hizmetleri Kapsamında 

Gerek duyulan Araç Alımı gibi projelerinin finansmanı için hibe olarak 8 milyon ₺ harcama 

yapılmıştır. Olası bir kapsamlı çözüm sonunda TC yardımlarının akıbetinin ne olacağı bu 

üniversitelerin yatırımlarını ciddi bir şekilde etkileyecektir. 

TC yardımlarının akıbeti sadece devlet üniversitelerini değil özel üniversiteleri de etkileyecektir. 

Örneğin, yine 2014 yılı içinde, TC yardım heyeti KKTC’deki üniversitelerin tanıtım çalışmalarını bir 

şemsiye altında toplayarak, tanıtım zorluklarını gidermek ve üniversitelere daha güçlü bir 

uluslararası kimlik kazandırma hedefiyle yürütülen proje kapsamında, Kazakistan, Pakistan, Fas, 

Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye gibi yurt dışı fuarlara ve diğer benzeri katılım 

masraflarını karşılamak için 900 bin ₺ harcamıştır. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, olası kapsamlı bir çözüm sonrasında yükseköğretim için de 

mülkiyetle ilgili sorunlar ortaya çıkabilecektir. Üniversitelerin üzerinde inşa edildiği arazilerin 

mülkiyetleri konusunda ortaya çıkacak belirsizlik ve olası ekstra maliyetler, üniversitelerin hem 

harcamalarını artırabilecek, hem de hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşmak için gerekli yeni 

binaların yapılmasını zorlaştırabilecektir. 
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AB işyeri güvenliği kurallarına uyularak ve AB konut standartlarına göre inşa edilecek yurtlar, 

derslikler ve benzeri tesisler; yemekhanelerde AB gıda nizamnamesine uygun yemeklerin servis 

edilecek olması maliyetlerin artması anlamına gelebilecektir. 

 

3.6.3 Yükseköğretim Sektöründeki Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler 

Odak Grup raporuna göre sektörde güçlü yanlar olarak, altyapı/üstyapı ve kampüslerin olması, 

uluslararası standartlar ve akreditasyonlar, tecrübe ve rekabet gücü, BOLOGNA sürecine uyum, 

fiyat üstünlüğü, İngilizce eğitim programları, ekonomiye katkı, yabancı öğrenci sayısı, farklı 

ülkelerde bulunan mezun sayısı, özel sektörün rolü, TC desteği, uluslararası protokoller ve 

işbirlikleri, iklim ve çevre konularına vurgu yapılmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak, kuruluş izinleri için yeterli kriterlerin olmaması ve fazla izin verilmesi, devlet 

politikası eksikliği, ulaşım, müsteşarlık olmaması, kalite kontroldeki sıkıntılar, YÖDAK’ın mali ve 

fiziki imkansızlıkları, doçentlik ve profesör unvanlarındaki sıkıntılar, kısa vadeli hedefler, 

öğrenciler için one-stop-shop olmaması, yabancı öğretim üyesi oranının düşüklüğü, yayın 

kalitesinin düşük olması, toplu taşımacılık, iç piyasa ihtiyacına göre planlama olmaması, araştırma 

bütçelerinin azlığı, tanıtım eksikliği vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara bakıldığında izolasyonların kalkması, ulaşım maliyetlerinin 

düşmesi, yeni Pazar ve öğrenci potansiyeli, artan nüfus, rekabet ve kalite artışı, ERASMUS+ 

exchange, AB mevzuatı, uluslararası işbirlikleri, iki taraflı ortaklıklar, AR-GE imkânları, Kıbrıs’a 

özgü niş konuların eğitimde kullanılması, akreditasyonlarda kolaylıklar, yabancı yatırımcılar, öne 

çıkmaktadır. 

Tehditler’de ise AB vizesi uygulanması, Avro kullanımı ile maliyetlerin artması, AB’ye ve 

standartlara yetersiz adaptasyon, yeni üniversite ve Güney üniversite rekabeti, kurumlardaki 

kapasite yetersizliği, federal Kalite Kontrol kurumu olması, TC desteğinin kalkması, AB 

üniversitelerinin rekabeti sıralanmaktadır. 
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Hazırlanan ön rapordaki bulgulardan, odak grup çalışmasında yapılan önerilerden, SWOT Matris 

çalışmasında yapılan pekiştirmeler ve AB Koordinasyon’dan alınan bilgilerin ışığında, sektörle ilgili 

ortaya çıkan konular ve aksiyon önerileri, önerilen aksiyonların ne zaman—hemen, geçiş 

döneminde, geçiş döneminden sonra, kim(ler) tarafından—Görüşmeci, Meclis, Hükümet, 

İşletmeler, Odalar—yapılması gerektiği aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
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3.6.4 Yükseköğretim Sektöründe Yapılması Gerekenler 

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

Genel (Action items)  Hemen (H) 

 Geçiş dönemi 
(GD) 

 Geçiş 
döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal 
mevzuat ve tüzüklerin eksikliği 

 Yükseköğretim konularının 2016’da değiştirilecek 
şekliyle AB Yükseköğretim Direktifi’ne uyumlu hale 
getirilmesi için ilgili yasa ve müfredatların süratle uyumlu 
hale getirilmesi 
o Uzman desteği (TAIEX) 
o AB ülkelerinde yapısal fonlar var fakat şu anda açık 

değil (örneğin Twinning Projects) 

 YÖDAK’ın özellikle iç akreditasyon konusunda hazırlamış 
olduğu yasa ve tüzüklerin AB normları ile uyumlu hale 
getirilmesi ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, 
üniversitelerin de dış akreditasyondan yararlanmaları 
için Avrupa ve dünyadaki (YÖK de dâhil) diğer 
akreditasyon kurumlarından akredite edilmeleri teşvik 
edilmesi  
o Uzman desteği (TAIEX) 

H, GD G, M, Y, İ, O 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu sektöründeki 
gerekli daire, tesis, donanım ve 
personel kapasitesinin yetersizliği 

 Yükseköğretim sektörü stratejik politikalarının 
oluşturulması için üniversitelerin, sivil toplumun, 
kamunun temsil edildiği bir yükseköğretim stratejik 
kurulunun oluşturulması (ekonomik alanda) 

 ENQA ve benzeri kurum/kuruluşlara tam üye olabilmek 
ve etkin rol alabilmek için ve BOLOGNA sürecine tam 
katılımın sağlanabilmesi için YÖDAK’ın (siyasi ve mali 

H, GD G, Y, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

yönden) daha güçlü ve bağımsız bir yapıya 
kavuşturulması ve Federal bir Kıbrıs’ta tam bağımsız 
olarak yaşam sürdürebilmesini sağlamak (AB’deki 
Competent Authority benzeri 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 AB mevzuatı çerçevesinde yükseköğretim kurum ve 
kuruluşlarının her iki kurucu devlette benzer yöntemlerle 
kurulması, denetlenmesi, geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
bir yapıya kavuşturulması (sektördeki uzman ve 
paydaşların işbirlikleri ile) 

H G, Y  

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve güvenliği, 
üretim/sektör standartları ve gıda ve 
sağlık nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmeleri sahip olmaması 

 Üniversite kampüslerinin ilgili alanlarda AB 
standartlarına uyumu için AB fonlarından faydalanması 
ve bunun yapılabilmesi için uygun süre tanınması 

H, GD G, Y, İ 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile 
uyumlu olmaması 

 Muhasebe sistemlerinin AB ile uyumlaştırılması için 
öncelikle Maliye Bakanlığı’nın sistemini düzenlemesi, 
kurumlara muhasebe sistemlerini ve bilançolarını 
düzenlemek için tanımlanmış bir süre içinde (ama her 
hâlükârda anlaşmadan önce) şans tanıması ve teşvik 
etmesi 

H, GD G, M, Y, İ, O 

6. Mukayeseli avantaja göre, bir 
yükseköğrenim sektörü 
politikası/master planı uygulamada 
bulunmaması 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 YÖK ilişkileri 

 Çözümle birlikte Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin YÖK 
koşullarına göre öğrenci alma mecburiyeti kalkacağından 
YÖK’ün diğer AB ülkelerine öğrenci gönderirken 
uyguladığı koşulların Kuzey Kıbrıs için de ayni şekilde 
uygulanması için çalışmaların başlatılması 

 Tanıtımın sadece üniversiteler eliyle değil devlet katkısı 
ile yapılması (Malezya örneğinde olduğu gibi)  
o AB’de devletlerin tanıtımına ayırdığı bütçelerde 

eğitimin tanıtımına ayrılan bir kısmı var –mevcut AB 
ülke uygulamalarından dersler çıkarılması (Elçilik 
yoluyla yapılan tanıtımlar – örneğin British Council 
UK University Fair; Burs programı tanıtımları) 

H, GD M, Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 En iyi AB uygulamalarına bakarak üniversite öncesi, sırası 
ve sonrasında öğrencilerin doğru meslek dallarına 
yönlendirilmesi – lise eğitimi boyunca mesleki 
rehberliğin geliştirilmesi, lise mezuniyeti sonrası, 
üniversite giriş öncesi seviye tespit sınavlarının 
geliştirilmesi (sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri 
ve dil bilimleri), üniversitenin ilk senesinde hazırlık 
sınıflarında alacakları puanlara göre girecekleri branşın 
kesinleştirilmesi  

 Yapılacak olan e-devlet kapsamında öğrencilerin 
hayatlarını kolaylaştırmak için “one stop shop” 
oluşumunun yapılması 

 Yükseköğretim sektörü stratejik politikalarının 
oluşturulması için üniversitelerin, sivil toplumun, 
kamunun temsil edildiği bir yükseköğretim stratejik 
kurulunun oluşturulması (ekonomik alanda)  

 Sektörle ilgili oluşturulan strateji belgesinin AB uyumlu 
olarak yeniden gözden geçirilerek yasallaştırılması  

 ENQA ve benzeri kurum/kuruluşlara tam üye olabilmek 
ve etkin rol alabilmek için ve BOLOGNA sürecine tam 
katılımın sağlanabilmesi için YÖDAK’ın (siyasi ve mali 
yönden) daha güçlü ve bağımsız bir yapıya 
kavuşturulması ve Federal bir Kıbrıs’ta tam bağımsız 
olarak yaşam sürdürebilmesinin sağlanması (AB’deki 
Competent Authority benzeri) 

 Öğrenciler için toplu taşımacılık konusunda hem 
alternatif sistemlerin (raylı sistem gibi) hem de mevcut 
sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

 Üniversite olgusunun önemi ile ilgili içe yönelik 
(vatandaşlar ve yönetim) bir farkındalık, dışa yönelik ise 
pazarlama ve imaj çalışmalarının artırılması 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

Sektöre Özel    

7. Üniversitelerin akreditasyon ve 
müfredatlarının European Credit 
Transfer System’e (ECTS) direk olarak 
dahil olmaması 

 Yükseköğretim konularının 2016’da değiştirilecek 
şekliyle AB Yükseköğretim Direktifi’ne uyumlu hale 
getirilmesi için ilgili yasa (diploma supplement – ECTS) ve 
müfredatların süratle uyumlu hale getirilmesi; bununla 
ilgili AB’den uzman desteği (TAIEX) alınması ve şu anda 
bize açık değilse bile en kısa sürede AB ülkelerine verilen 
yapısal fonlarından faydalanılması (örneğin Twinning 
Projects) 

 YÖDAK’ın özellikle iç akreditasyon konusunda hazırlamış 
olduğu yasa ve tüzüklerin AB normları ile uyumlu hale 
getirilmesi ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi, 
üniversitelerin de dış akreditasyondan yararlanmaları 
için Avrupa ve dünyadaki (YÖK dahil) diğer akreditasyon 
kurumlarından akredite edilmeleri teşvik edilmesi ve 
bununla ilgili AB’den uzman desteği (TAIEX) alınması  

H, GD, GD-S G, M, Y, İ 

8. Erasmus+ programlarından 
faydalanılamaması  

 YÖDAK’ın özellikle iç akreditasyon konusunda hazırlamış 
olduğu yasa ve tüzüklerin AB normları ile uyumlu hale 
getirilmesi ve hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi 

 Üniversitelerin de dış akreditasyondan yararlanmaları 
için Avrupa ve dünyadaki (YÖK dahil) diğer akreditasyon 
kurumlarından akredite edilmeleri teşvik edilmesi 

H, GD, GD-S M, Y, İ 

9. Horizon 2020, Jean Monnet; AR-GE 
fonlarına kurumsal olarak 
başvurulamaması 

 TÜBİTAK dışındaki Horizon 2020, Jean Monnet gibi AB 
üyesi üniversitelere yönelik AR-GE kaynaklarından 
faydalanmak ve AR-GE’yi artırabilmek için AB’nin yeni 
üye olan ülke üniversitelerine açık olan destekler 
hakkında tanıtım ve eğitimlerinin bir an önce sağlanması 

H, GD Y, İ 

10. Üçüncü ülkelerden doğrudan uçuşun 
olmaması ve ülke içindeki toplu 
taşımacılığın yetersiz olması 

 Toplu taşımacılık konusunda hem alternatif sistemlerin 
(hafif raylı sistem gibi) hem de mevcut sistemin 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

H, GD, GD-S Y, İ 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

11. Uluslararası finansmana erişim sıkıntısı 
ve finans maliyetinin yüksekliği 

 Eğitim sektörüne yatırım, araştırma ve kapasite 
geliştirmek için AB’nin finansal ve teknik destek sağlayan 
mekanizmalarından faydalanılması 

GD, GD-S Y, İ 

12. Hâlihazırda üniversitelerimize gelen 
öğretim görevlileri ve öğrencilerin AB 
ile uyumlu olmayan, katı olmayan vize 
uygulamalarına tabi olmaları 

(AB’de öğrencilere vize alabilmek için 
öncelikle okula kayıt olması ve genelde ilk 
yılın belirlenmiş harçlarının ve yaşam 
maliyetini ödeyebileceğine dair kanıt 
göstermesi gerekir. Ayrıca 6 ay üzerinde 
kalacak olanların kalma izni gibi ekler 
gerekir) 

 Olası bir anlaşmada AB dışından (özellikle Türkiye’den) 
gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin adaya serbest ve 
rahat şekilde girmeleri için özel vize uygulanması 

 Yapılacak olan e-devlet kapsamında öğrencilerin 
hayatlarını kolaylaştırmak için “one stop shop” 
oluşumunun yapılması 

 Üniversitelerde vize gibi konularla uğraşacak yardımcı 
ofis gibi birimlerin kurulması  

H, GD G, Y, İ 

13. 7 meslek grubundaki diplomaların 
tanınmaması (hemşireler, ebeler, 
doktorlar (genel pratisyen ve uzman 
doktorlar), diş doktoru, eczacılar, 
mimarlar ve veteriner cerrahi) 

 7 meslek grubunun (otomatik tanınma grubunun) yeni 

direktife göre müfredat, ders saatleri ve isimleri ve pratik 

saatlerinin vs. oluşturulması (örneğin yeni direktife göre 

4 sene olan mimarlık eğitiminin 5 sene olması) 

H, GD G, Y, İ 

14. Mevcut teşvik sisteminin AB’ye uyumlu 
olmaması 

 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyelik sürecinde yatırım 
konusunda aldığı özel düzenlemelerin incelenmesi 

 Verilen mevcut teşviklerin sürelerinin tamamlanana 
kadar geçerli olması 

H G 

15. Mülkiyet konusundaki belirsizlik  Mülk ile ilgili geçiş sürecinin kısa sürmesinin öncelikli 
olarak ele alınması ve yapılan yatırımlar dikkate alınarak 
üniversitelerin iade kapsamı dışına alınması 

H G 
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3.7 ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 

 

3.7.1 Ulaştırma ve Haberleşme Sektörleriyle İlgili AB Politikaları 

Ulaştırma 

Ulaşım politikaları, ticaret ve turizm gibi önemli sektörleri etkilediğinden ve ülke ekonomilerinin 

üzerinde büyük bir etkisi olduğundan dolayı bir AB politikası olarak büyük önem teşkil etmektedir. 

AB’nin bu alandaki politikası en baştan beri ortak bir Avrupa ulaşım alanı oluşturmak olmuştur. 

AB’nin ulaşım politikası çoğunlukla kamu tarafından tekellerin var olduğu ve korumacı politikalar 

güden üye devletlerin kapılarını diğer AB ülkelerinden gelen özel şirketlere açmasını 

kolaylaştırmıştır. Bununla birlikte ulaşımın önündeki bariyerlerin kaldırılması, uyumsuzluğa neden 

olan gereksiz birçok teknik ve idari kuralın kaldırılması ve haksız rekabete neden olan birçok 

fiyatlama, vergi ve bunlar gibi ücretlerin kaldırılması AB’nin ulaşım politikası ile birlikte 

gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında AB, ulaşım alt yapısının gelişimi, yolcu hakları ve ulaşımın 

çevreye yarattığı negatif etkileri olumlu bir şekilde etkilemiştir. 

Örneğin yolcu hakları konusunda, rötar durumunda yolcuların bilgiye ulaşma hakkı ve engelli 

yolcular için özel haklar AB tarafından sağlanmıştır. Altyapı konusunda ‘European Transport 

Network’ veya ‘TEN-T’, ulaşımın olmadığı veya sorunlu olduğu bölgelere yardım için oluşturulan 

bir projedir. ‘Civitas’ programı şehirlerde düşük emisyonlu araç kullanımı, güvenlik ve trafik 

sıkışıklığı alanında çalışmalar içermektedir. AB’nin çevre dostu, modern ve ortak bir ulaşım 

sektörünün oluşabilmesi için ‘HORIZON 2020’ ve ‘European Sky Air Traffic Management Research 

Programme – SESAR’ gibi finansal yardım mekanizmaları mevcuttur. 

AB’nin demiryolu sektöründe liberalleşme, güvenlik ve çevreye etkileri konusunda yasaları ve 

düzenlemeleri mevcuttur. Havacılık sektöründe yine liberalleşme ile birlikte AB’ye üye herhangi 
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bir ülkenin hava yolları şirketinin başka bir ülkede faaliyet gösterebilmesi olanaklı kılınmıştır. 

‘Single European Sky – SES’ ve ‘Single European Sky II – SESII’ inisiyatifleri ile birlikte havacılık 

sektöründen kaynaklanan çevreye verilen zararlar azaltılıp, fiyatların da aşağı çekilmesi için 

çalışmalar yapılmaktadır. 28 hava sağasının ortak bir hava sağasına dönüştürülebilmesi için 

çalışmalar devam etmektedir. AB’nin uçaklara sıvı sokulması, güvenlik taramaları ve AB dışından 

gelen kargo ve mektuplarla ilgili sıkı kuralları mevcuttur. AB’nin havacılık güvenliği politikası 

kapsamında AB üyesi olmayan ülkelerdeki güvenli sayılmayan havaalanlarından gelen uçuşları 

yasaklama ya da belli koşullar altında uçuşlarına izin verme hakkı vardır. 

Karayolu sektöründe taşımacılık servisleri ortak pazar kurallarına uygun olarak Avrupalaştırılmış, 

yol kullanım ücretleri de yabancılara ayrım yapılmayacak ve ‘kirleten öder’ prensibi ile 

düzenlenmiştir. ‘Eurovignette’ direktifi ile ağır taşıyıcı araçlar ağırlığına ve büyüklüğüne göre tek 

bir ücret ödeyerek AB içinde dolaşabilirler. Araçların maksimum ağırlığı ve büyüklüğünü 

belirleme, ehliyet formatı, araç kayıt dokümanları ve minimum sürücü eğitim standartları ile ilgili 

de Avrupa düzeyinde uyum sağlanmıştır. AB’nin ortak maksimum sürüş süresi ve minimum 

dinlenme süresi ile ilgili de ortak bir politikası vardır. Ağır araçlarda dijital takograf kullanılması da 

AB tarafından zorunlu hale getirilmiştir. 

Son olarak deniz ulaşımı sektöründe AB içindeki şirketlerin herhangi bir AB ülkesinde hizmet 

verebilmesi olanaklı kılınmıştır. Erika I ve Erika II yasaları, kötü durumdaki gemilerin AB sularına 

girmesinin engellenmesi için düzenlemeler getirmiş, tek tekneli gemilerin zaman içinde 

kullanımdan çıkarılması ve ortak bir trafik denetim sistemi geliştirilmesini sağlamıştır. AB’nin gemi 

atıkları, yakıt, emisyon ve yakıt kaçıklarını gözlemleme yöntemleri konusunda da kuralları vardır. 
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Haberleşme 

AB’nin telekomünikasyon politikası genel ortak pazar prensibi ile uyumlu olarak ortak bir 

telekomünikasyon pazarı ile birlikte servis ağı sağlamayı ve hizmet alımını amaçlar. AB şirketler 

için ulaşım konusundaki kuralların basitleştirilmesi, internet ağlarının çoğaltılması, 4G için 

yatırımların çoğaltılması ve tüm AB nezdinde çalışan mobil şirketlerinin çoğaltılmasını amaçlar. 

Bunun yanında standardize edilmiş ve uyumlu ürünlerin piyasaya sunulması, internette özgürce 

bilgi paylaşımı, uluslararası dolaşım esnasında iletişim için verilen ekstra ücretin 2018 itibarı ile 

tamamen kalkması da AB’nin hedefleri arasındadır. AB ev ve iş telefonlarından diğer AB 

ülkelerindeki ev ya da iş telefonlarına yapılan aramaların da ekstra ücretlerini kaldırmıştır. 

Müşteriler için telekomünikasyon servislerinden yararlanırken sözleşmelerde kullanılan dilin 

basitleştirilmesi ve servis sağlayıcılar arasında ya da sözleşme nezdinde daha rahat bir şekilde 

değişim hakkı, AB kuralları ile birlikte kolaylaştırılmaktadır. 

AB internet kullanımı ve bilgi ve haberleşme teknolojilerinin kullanımının artması için finansal 

destek vermektedir. AB’nin dijital ulaşım alanında iş gücünün artması ve bununla birlikte işsizliğin 

azalması için mali yardım ve eğitim girişimleri vardır. Şirketlerde dijital ulaşım gücünün artması 

için AB’nin yardımları mevcuttur. AB yasaları ile birlikte operatörlerin bir ülkede aldığı izin ile 

başka AB ülkelerinde servis sağlaması mümkün kılınmıştır. AB’nin telekomünikasyon alanında 

haksız rekabet ve tekellerin oluşumu ile ilgili kuralları vardır. Genel olarak, AB’nin ulaşım alanında 

liberalleşmeyi desteklediği söylenebilir. 
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3.7.2 Ulaştırma ve Haberleşme Sektörlerinin Durumu ve AB ile İlgili Konuları 

Durum 

Ulaştırma ve haberleşme sektörleri GSYH içindeki payları ticaret ve turizm sektörlerinden sonra 

en büyük olan sektörlerdir. 2014 yılındaki payları %9 kadardır.  İşgücünün de %6 kadarı bu 

sektörlerde çalışmaktadır. Güney’de ise ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin GSYH içindeki payı 

%10 civarında olup, toplam istihdamın %7 kadarı bu sektörlerdedir. 

KKTC’de aktif olan bir havalimanı bulunmaktadır. İşletmesi özelleştirilip, 25 yıllığına Taş Yapı-

Terminal (T&T) ve yerli ortak Kaner Grubu’na devredilen Ercan Havalimanı, 2013 yılında Ercan’a 

gelen ve giden toplam 2 milyon 932 yolcuya hizmet verirken, 2014’te bu rakam 3 milyon 210 bine 

ulaşmıştır. 2013 yılında Ercan’dan 21 bin 481 uçuş gerçekleştirilirken, 2014’de bu sayı 25 bin 

seviyelerine çıkmıştır. 

 

Tablo  10: Araç, Gemi ve Uçak Sayıları: 2007 – 2011 

Kategori 2007 2008 2009 2010 2011 

Kayıtlı toplam araç 216343 230013 240682 250081 260084 

      

Limanlara sefer yapan gemi 3227 3083 2659 2716 3690 

      

Ercan havalimanından kalkan uçak 7751 8192 8631 8815 9167 

      

Kaynak: DPÖ  

 

2014 yılında charter seferlerle Türkiye dışındaki 32 farklı destinasyondan, özellikle Kuzey Avrupa 

ülkelerinden gelen turistler, Türkiye’den 14 destinasyondan gelen turistler ve artan öğrenci sayısı, 

yolcu sayısındaki %9’luk ve uçuş sayısında gözlenen %16’lık artışın başlıca nedenleri olarak 

sıralanmıştır. 
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KKTC’de 2011 yılında kayıtlı toplam araç sayısı 260 bin olup, bunların 110 bini araba, 18 bini 

kamyon ve kamyonet, 9 bini motosiklet ve 6 bin kadarı ise tarım aracıdır. Yılda 12 bin civarında 

araç ithal edilen KKTC’de 2014 itibarıyla yaklaşık 300 bin araç olduğunu tahmin edebiliriz. Sürekli 

ikamet eden nüfusun 286 bin olduğu KKTC’de kişi başına bir araç düşmektedir. 

2011 yılında KKTC’de aktif olan Gazi Mağusa, Girne, Kalecik ve Teknecik limanlarına 3690 sefer 

yapılmış; bu seferlerin %66’sını KKTC ve %14’ünü ise TC bandıralı gemiler gerçekleştirmiştir. 

KKTC’den deniz yoluyla gelen 1 milyon 122 bin ton yükün %45i Gazi Mağusa, %46’sı ise Kalecik ve 

Teknecik limanlarına indirilmiştir. 

KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu verilerine göre, KKTC’de 2014 sonu itibarıyla, 28 

internet servis sağlayıcısı, 3 çağrı taşıma işletmecisi, 2 mobil haberleşme sağlayıcısı ve 1 sabit 

haberleşme sağlayıcısı vardır. Yine 2014 sonu itibarıyla kayıtlı abone bazında mobil ses kullanıcısı 

535 bin olup bunların 249 bini aynı zamanda cepten internet kullanıcısıdır. (Kayıtlı her üç 

abonenin 2 tanesi KKTCELL 1 tanesi ise Telsim müşterisidir). Bilgisayardan internet kullananların 

sayısı ise 34 bindir. Sabit haberleşme kullanıcı sayısı ise 97 bindir. 

%46’sı akıllı cihaz kullanan mobil ses kullanıcılarından elde edilen ortalama gelir aylık 38 ₺; sabit 

haberleşme kullanıcılarından 56 ₺; geniş bant internet kullanıcılarından ise 38 ₺ olarak 

gerçekleşmiştir. 

Elektronik haberleşme sektöründe 2014 yılında gerçeklesen toplam 302 milyon ₺ gelirin %73’ü 

mobil haberleşme sağlayıcısı olan iki şirket tarafından; %22’si tek sabit haberleşme sağlayıcısı olan 

KKTC Telekomünikasyon Dairesi; geriye kalan %5i ise internet servis sağlayıcılarına aittir. 
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Grafik 5: Faturalı Mobile Abone Oranları 

 

Kaynak: KKTC BTHK 

 

KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu verilerine göre elektronik haberleşme sektöründe 

2014 yılında toplam 942 kişi istihdam edilmiş olup, bunların %30’u mobil haberleşme sağlayıcısı, 

%43’ü sabit haberleşme sağlayıcısı ve %27’si ise internet servis sağlayıcısı olan işletmelerde 

çalışmaktadır. 

Diğer AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında, KKTC’deki aylık mobil kullanım seviyesi AB ortalamasına 

yakındır: abone başına aylık ortalama kullanım (MOU) KKTC’de 214, AB’de ise 192’dir. Buna 
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karşılık, abone başına ortalama gelir (ARPU) AB’de 19.90 € iken KKTC’de 11.38 € olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Grafik 6: Ortalama ARPU (Abone Başına Ortalama Gelir) 

 

Kaynak: KKTC BTHK 
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Konular 

Ulaştırma  

Olası kapsamlı bir çözüm ve AB üyeliği ile ulaştırma sektöründe ciddi değişikler olması 

beklenilmelidir. Özellikle ortak bir Avrupa ulaşım alanı (SES) oluşturmayı hedefleyen AB 

politikaları, AB üyesi bir ülkede kayıtlı bir havayoluna diğer AB ülkelerinde faaliyet gösterme hakkı 

vermektedir. Bu ise KKTC’ye yapılan uçuşların neredeyse tümünü gerçekleştiren Türkiye’de kayıtlı 

havayollarının Ercan ve AB içindeki havalimanları arasındaki uçuşlarında sıkıntı yaşanacağı 

anlamına gelmektedir. 

Üye ülkelerin havayollarına ait uçaklara tanınan imtiyaza benzer bir imtiyaz gemilere de 

tanınmaktadır (Erika I ve Erika II).  Bu kuralın Gazi Mağusa ve Limasol limanlarındaki trafiği nasıl 

etkileyeceği, özellikle mevcut durumda deniz yoluyla gelen yükleri taşıyan gemilerin %14’ünü 

yapan Türkiye bandıralı gemileri nasıl etkileyeceği ve bunun taşıma maliyetlerine nasıl 

yansıyacağının araştırılması gerekecektir.  

Gemi atıklarının, yakıt emisyon ve yakıt kaçaklarının AB standartlarına göre denetlenmesi için 

gerekli yasal ve kurumsal düzeltme ve ayarlamaların yapılabilmesi için gerekli teknik, finansal 

kaynakların ve zamanın ve bunları yapmanın getireceği ekstra ulaştırma maliyetlerin de dikkatli 

bir şekilde belirlenmesi gerekecektir. 

Olası kapsamlı bir çözüm ve AB üyeliği durumunda, yine Erika I ve Erika II’ye göre, mevcut 

durumda deniz yoluyla gelen yükleri taşıyan gemilerin %66’sını gerçekleştiren KKTC bandıralı 

gemilerin diğer AB limanlarına girme koşullarını yerine getirip getirmediklerinin de tespit edilmesi 

ihtiyacı doğacaktır. 

Yukarıdaki bölümde belirtildiği gibi AB’nin havaalanı, limanlar ve karayollarındaki ulaştırma 

altyapısı, yolcu hakları, karayollarına çıkacak araçların maksimum ağırlığı ve büyüklüğü, 



119 

 

sürücülerin ehliyet formatı, araç kayıt dokümanları ve minimum sürücü eğitim standartları ve 

ulaşımın çevre üzerinde yarattığı negatif etkilerin minimize edilmesi konularında belirlenmiş olan 

standart ve kuralları bulunmaktadır. Bu standart ve kurallara uyulabilmesi için yasal, kurumsal ve 

işletme bazında yerine getirilmesi gerekenlerin belirlenip, yürürlüğe konması gerekecektir. 

Haberleşme 

Ortak pazar prensibi ile uyumlu bir telekomünikasyon pazarı ile birlikte servis ağı sağlamayı 

amaçlayan AB politikalarını ki bunlar teknik ve mühendislik bilgisi gerektiren konulardır, iyi 

incelenip, gerekli yasal düzenlemelerin, kurumsal yapıların, işletme bazındaki ayarlama ve 

değişikliklerin yapılması gerekecektir. 

Sektörde gerekli denetleme ve düzenlemeleri yapacak bir kurumun, KKTC Bilgi Teknolojileri ve 

Haberleşme Kurumu’nun hali hazırda mevcut olması, servis sağlayıcısı şirket sayısının azlığı gerekli 

ayarlama ve değişiklikleri yapmak için gerekli komünikasyon ve koordinasyonun görece kolay 

olabileceği anlamına gelmektedir. Fakat KKTC’de hali hazırda sabit haberleşme sağlayıcısı tek 

kamu kuruluşu ve mobil haberleşme sağlayıcısı sadece iki tane işletmenin olması ve AB’nin ortak 

pazarı tam rekabetçi bir yapıda görmek istemesi, AB yetkililerinin diğer üye ülkelerden gelen özel 

şirketlere sektörün açılmasını talep edeceği anlamına da gelmektedir. 
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3.7.3 Ulaştırma ve Haberleşme Sektörlerindeki Güçlü ve Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve 

Tehditler 

Ulaştırma 

Odak Grup raporuna göre sektör güçlü yanlar olarak coğrafi konum, denizyolu taşımacılığı, 

UNCLOS’a göre limanların kurucu devlette olması, transit taşımacılıkta coğrafi avantaj, Türkiye’ye 

finansal ve ticari yakınlık, gemi sicil uygulamaları, karayolları masterplanı, eğitilmiş ve deneyimli 

personel, karayollarında AB mevzuatına uyum, dünya ile mevcut bağlantılar, ILS, denizcilik eğitim 

fakülteleri, Türk sermayesi ile işbirliği, marinacılık imkanları  konularına vurgu yapmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak finansman eksikliği, denizyollarında yetersiz/olmayan altyapı, teknik ve 

profesyonel kadro eksikliği, devlet işleyişindeki kopukluk ve bürokrasi, gemi sicili için uzman 

personel olmaması, AB mevzuatına uyum sorunu, kamuda yeterli bilgi ve deneyime sahip 

personel olmaması, lisan sorunu, limanların yetersizliği ve güvenlik eksikliği, FIR hattı,  

gemicilikteki yönetim sisteminin yetersiz olması, var olan kötü intiba-korsan liman algısı 

vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara bakıldığında yatçılık ve marinacılığın artması, yük artışı ile filoları 

geliştirme, genel talep artışı, AB standartları ve düzgün yasal çerçeve, Mağusa limanının 

uluslararası açık gemi sicilini kazanması, uluslararası ticaret, Uçuş Bilgi Bölgesi sorununun 

kalkması, havalimanlarının standartlarının artması, yakın çevreye “container” taşımacılığı 

imkanları, tanıtım olanakları, her iki kurucu devletin hava taşımacılığı şirketi olmaması, artan 

rekabet, istihdam, Ro-Ro taşımacılığının geliştirilmesi, Türk armatörlerin Mağusa’yı tercih etmesi, 

iki taraflı işbirlikleri öne çıkmaktadır. 

Tehditler ’de ise, mevcut limanların gerekli şekilde hazır olamayarak talebin güneye kayması, 

güneyin geçmişten yaptığı anlaşmaların kısıtlayıcı olması, Federal Port Authority’nin kuzey deniz 

ve hava limanlarının gelişimine olumsuz etkisi, federal seviyede görev alacak kalifiye personel 

eksikliği, sektörler ve karar vericiler arasındaki iletişim sorunu, bilgi eksikliği, suç oranı artışı, 

teknik ve idari yönetimin sicil limanının dışında olması, güneyden rekabet, kaptanlık 

kalifikasyonun verilmesi işlemlerinde zorluklar, liman kapasitesinin 2,5milyon üzerine çıkması 

halinde AB normlarına göre özelleştirilmesi sıralanmaktadır. 
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Haberleşme 

Odak Grup raporuna göre sektör güçlü yanlar olarak BTHK’nın yetkin kadro ile teşkilatlanmış 

olması, mobil sektörde dünya markaları ve know-how, AB uyumlu yasa çalışmaları, BTHK yasaları, 

rekabete açık GSM pazarı, standartların ve rekabet güçlerinin oluşmuş olması, sağlıklı veriler, 

lisansların yetkilendirme amaçlı verilmiş olması konularına vurgu yapmaktadır. 

Zayıf yanlar olarak, sabit telefonda Telefon Dairesi’nin tekel ve devlet oluşu ve gelir kaynaklarının 

Maliye kontrolünde oluşu, bilişim sektöründeki zayıflık, e-devlet hizmetinin gelişmemiş olması, 

mobildeki vergiler, bilişim alanında teşviklendirme ve AR-GE yasası eksikliği, internet altyapısı 

eksikliği, devletin yeterli duyarlılığı göstermemesi, oluşturulmuş projelerin sürekliliğinin 

sağlanmaması, mevcut ülke kodumuzun olmaması, ölçekten dolayı yetersiz yatırım 

vurgulanmıştır. 

Fırsatlar olarak verilen hususlara bakıldığında AB mevzuatı ve denetimler, numaralar, frekanslar 

ve lisansların uluslararası geçerlilik kazanması, nüfus artışı ve talebin artması, coğrafi konum, 

yatırım fırsatları, finansal kaynaklar, kamu ve özel sektörün dünya standartlarında çalışması, 

Telefon Dairesi’nin daha verimli olması, iki taraflı işbirlikleri, rekabetin kalite artışını sağlaması 

öne çıkmaktadır. 

Tehditler’de ise sınırlı kaynakların (frekans, no, alan adı) güney tarafından önceden dağıtılmış 

olması, kamu ve özel sektörün kurumsal yapılarının hazırlıksız olması, suç-güvenlik-telif hakkı gibi 

mevzuatların eksik kalması, ada çapında hizmet için yatırım kabiliyeti olmamasıyla rekabete cevap 

verememek, yetişmiş insan kaynağının teknik ve idari olarak yetersiz olması, dünyadaki trendlerin 

takip edilememesi, kodların uyumlaştırılması için karşılaşılacak maliyetler sıralanmaktadır. 

Hazırlanan ön rapordaki bulgulardan, odak grup çalışmasında yapılan önerilerden, SWOT Matris 

çalışmasında yapılan pekiştirmeler ve AB Koordinasyon’dan alınan bilgilerin ışığında, her iki 

sektörle ilgili ortaya çıkan konular ve aksiyon önerileri, önerilen aksiyonların ne zaman—hemen, 

geçiş döneminde, geçiş döneminden sonra, kim(ler) tarafından—Görüşmeci, Meclis, Hükümet, 

İşletmeler, Odalar—yapılması gerektiği aşağıda detaylı bir şekilde sunulmuştur. 
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3.7.4 Ulaştırma ve Haberleşme Sektörlerinde Yapılması Gerekenler 

Ulaştırma   

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

Genel (Action items)  Hemen (H) 

 Geçiş dönemi 
(GD) 

 Geçiş 
döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 
 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal 
mevzuat ve tüzüklerin eksikliği 

 Annan Planı’nda Limasol ve Mağusa “Gemi Sicil 
Daireleri” olarak kabul edilmiştir, olası bir çözümde 
Mağusa Annan Planı’ndaki gibi kabul edilmelidir. Kuzey 
Kıbrıs’ın kazançlı olabilmesi için Federal Law on 
Merchant Shipping (Registration Of Ships, Sales and 
Mortgages) yasasında öngörülen gemi yönetim ofisinin 
(Ship Management Office) geminin kaydedildiği liman 
kentinde olması sağlanmalı  

 Kaptanlık yeterlilikleri, akreditasyonlar gibi konularda 
federal seviyede karar verileceğinde, objektif kriterlere 
göre karar verilmesi 

 Denizcilikle ilgili AB uyum yasalarının ivedi bir şekilde 
yasallaştırılması 
o Limanlarda verilen servislerin AB standartlarına 

ulaştırılması 
o Çevre kurallarına uyulması 
o AB’nin gemi yapımı standartlarına uyulması 

 Sürüş ehliyetlerinde AB ile uyumlu sisteme geçilmesi 

H, GD G, M, Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

o Sürüş ehliyetine ek olarak taşımacılık için 
Certificate of Professional Competence (CPC) 
sisteminin uygulanması (Yük ve Yolcu Taşıma 
olarak ikiye ayrılır) 

o Sürüş okulları için mevzuatının da AB’ye uyumlu 
hale getirilmesi 

 Araç muayene sisteminin AB standartlarına 
uyumlaştırılması 

 Sivil havacılık ve hava limanı uçuş standartlarıyla ilgili 
yasaların AB’yle uyumlu hale getirilmesi 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu sektöründeki 
gerekli daire, tesis, donanım ve 
personel kapasitesinin yetersizliği 

 Teknik yapının yanında, yük boşaltma-indirme-
bindirme, gemi yanaştırma, limanlardaki su kirliliği ile 
ilgili direktifler, liman işletmesinde olan standartların, 
gümrük mevzuatının ve tarifelerinin uygunlaştırılması, 
fikri mülkiyet hakkının, gıda güvenliği, bitki sağlığı, 
hayvan sağlığı, tehlikeli madde için kontrol edilebileceği 
tesisler oluşturulması, uygulanacak prosedürlerin 
uyumlaştırılması, Denizcilik Müsteşarlığının kurulması 

 Eleman yetiştirilmesi için tesislerin kurulması  

 Surveyor, kılavuz kaptanlık, port manager gibi teknik 
kadrolar ve devletteki kadrolar için kalifiye ve 
deneyimli personel yetiştirmek için ihtisaslaşma 
eğitimleri sağlanması 

 Sürüş müfettişinin yeni standartları, aynı standartlar 
sürüş eğitmenlerinde de aranacak 

  Trafik Hizmetleri Dairesi’nin oluşturulması  

H, GD M, Y, İ, O 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 Liman işletmesinde olan standartların, gıda güvenliği, 
bitki sağlığı, hayvan sağlığı, tehlikeli madde için kontrol 
edilebileceği tesis ve kapasitenin oluşturulması  

H, GD Y, i, O  

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve 
güvenliği, üretim/sektör standartları 

17. Aşağıdaki karayollarındaki taşımacılık konularında AB 
standartlarına uyumun sağlanması 

H, GD M, Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

ve gıda ve sağlık nizamnamelerine 
dair gerekli belgelendirmeleri sahip 
olmaması 

o Filodaki araç sayısına göre yönetici atanması 
o Yöneticide aranan nitelikler 
o Şoförlerin CPC’ye sahip olması 
o Hız sınırlayıcılar 
o Taşımacılıkta çalışma saatleri 
o Tehlikeli maddelerin taşınması (ADR) – (Şu anda 

petrol ve patlayıcı taşımasında belli standartlar var 
fakat AB’ye uyumlu değildir, diğer konularda 
boşluklar vardır) 

 Hava ve deniz limanların işletilmesinin AB 
standartlarına ulaştırılması 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile 
uyumlu olmaması 

 Sektördeki gümrük ve kara taşımacılığı mevzuatının ve 
ilgili vergi ve tarifelerinin AB’ye uyumlu hale getirilmesi 

H, GD M, Y, İ, O 

    

6. Mukayeseli avantajlara göre, bir 
ulaştırma sektörü politikası/master 
planı bulunmaması 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 Altyapının geliştirilmesi 

 Girdi maliyetlerinin 
iyileştirilmesi 

 Toplu taşımacılık 
 

 Kıbrıs Türk limanlarının da gelişmesi ve yeni şartlara 
uyumlaştırılması için bir geçiş dönemi uygulanması 
(kurvaziyer ve marinacılık) 

 Mukayeseli avantajımızın olabileceği yatçılık, 
marinacılığın ve kurvaziyer limanları için nelerin gerekli 
olduğunun araştırılması 

 Türkiye’den gelecek olan çimento ve benzeri inşaat 
malzemelerin taşınmasında ihtiyaç duyulan RO-RO 
taşımacılığı için altyapının AB standartlarına uygun bir 
şekilde oluşturulması, bunu yaparken:  
o AB’nin kirli yük limanları ve yapı malzemeleri için 

olan standartlarına dikkat edilmesi 
o Tehlikeli madde depolama (özellikle karayolu 

taşımacılığı için geçerlidir – ADR – The European 
Agreement concerning the International Carriage 
of Dangerous Goods by Road) 

H, GD, GD-S G, M, Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 Çözümden sonra limanlarda kapasite artışından dolayı 
AB normlarına göre gerekecek hizmet 
özelleştirmelerinin nasıl olacağı hakkında çalışmalar 
yapılması 

 Konteyner taşımacılığından pay almak için yeni transit 
limanlarının yapılması 

Sektöre Özel    

7. SES (Single European Sky – Ortak 
Avrupa Ulaşım Alanı) ağına dahil 
olunmaması 

 SES ağından faydalanmak isteyen mevcut ve yeni 
kurulacak havayolu şirketlerinin gerekli çalışmaları 
yapması  

H, GD M, Y, İ 

8. Erika I ve Erika II’nin dışında 
olunması 

 Bandıra 

 Gemi standartları 

 Mevcut ve yeni gemicilik şirketlerinin filolarını Erika I ve 
Erika II standartlarına uyumlaştırması 

H, GD M, Y, İ 

9. AB denizcilik standartlarına 
uyulmaması - Gemi atıkları, 
emisyon, vs. 

 Teknik yapının yanında, yük boşaltma-indirme-
bindirme, gemi yanaştırma, limanlardaki su kirliliği ile 
ilgili direktifler, liman işletmesinde olan standartların 
uygunlaştırılması  

 Fikri mülkiyet hakkının, gıda güvenliği, bitki sağlığı, 
hayvan sağlığı, tehlikeli madde için kontrol edilebileceği 
tesislerin oluşturulması ve uygulanacak prosedürlerin 
uyumlaştırılması 

H, GD M, Y, i, O 

10. Mevcut liman ve havaalanı standart 
ve koşulları ile yolcu haklarının AB 
standartlarında olmaması 

18. Yolcu haklarına dikkat edilmesi, buna bağlı olarak 
yolculara verilen liman hizmetlerinin AB standartlarına 
uyumlu hale getirilmesi (örneğin VIP, CIP hizmetleri 
gibi) 

19. Teknik yapının yanında, yük boşaltma-indirme-
bindirme, gemi yanaştırma, limanlardaki su kirliliği ile 
ilgili direktifler, liman işletmesinde olan standartların 
uygunlaştırılması 

GD M, Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

11. Karayollarının AB standartlarına 
uyumlu olmaması 

 Yollar – asfalt, çizgi, sinyaller vs. konularında 
eksikliklerin tamamlanması 
o AB’ye uyumlu yasaların kaza kara noktalarının 

belirlenmesinde yapılan çalışmaları dikkate alması 
o Mevcut Karayolları Master Plan’ının mühendislik 

ve dizayn açısından AB’ye uyumlu hale getirilmesi 
o Tüm yolların gözden geçirilmesi ve AB 

standartlarına uyumlu olup olmadığı konusunda 
çalışmalar yapılması, taraması ve mühendisliği 
maliyetli yüksek olan bu çalışma için AB’nin 
bölgesel fonlarından yararlanılması 

 Altyapıda kullanılan malzemelerin ve tonajların 
standartlarının AB’ye uyumlu hale getirilmesi  

H, GD M, Y  

12. Uluslararası finansmana erişim 
sıkıntısı ve finans maliyetinin 
yüksekliği 

 AB uyum sürecinde AB fon ve hibe imkânlarından 
faydalanılması 

 Firmaların muhasebe kayıtlarının ve bankacılık ile ilgili 
kuralların AB ile uyumlaştırılması 
o AB uyumlu Muhasebe ve Denetim Meslek 

Yasası’nın geçirilmesi  
o AB uyumlu Bankacılık Yasası’nın geçiş döneminde 

şirketlerin kredi ve finansmana erişimini 
aksatmayacak şekilde uygulanması 

GD M, Y, İ, O 

13. İşgücü sorunu:  
(C) Çalışanların çoğunluğunun T.C. 

vatandaşları olması 
(D) Yeni ekonomi, oluşacak yeni 

sektörler ve fonksiyonlar için 
gerekli olan kalifiye işgücü 
eksikliğinin olması 

 T.C. vatandaşı olup Kıbrıs’ta çalışanların, bunu yapmaya 
devam edebilmelerine olanak sağlayacak gerekli vize 
ayrıcalıklarının alınması 

 Ulaşım sektörü çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim 
programlarının hazırlanması  

 

H 
GD 

G 
Y, i, O 
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Haberleşme  

Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

Genel (Action items)  Hemen (H) 

 Geçiş dönemi 
(GD) 

 Geçiş 
döneminden 
sonra (GD-S) 

 Görüşmeci (G) 

 Meclis (M) 

 Yürütme (Y) 

 İşletmeler (İ) 

 Odalar (O) 

1. AB müktesebatına uyumlu yasal 
mevzuat ve tüzüklerin eksikliği 

 İhtiyaç bulunan yasal mevzuatların bir an evvel hayata 
geçirilmesi (elektronik haberleşme yasası AB ile 
uyumlaştırılmıştır), eksik olan tüzüklerin tamamlanması, ona 
bağlı olarak yönetmelikler ve gerekli kurumsal kapasitenin 
de güçlendirilmesi. Bilişim konusundaki eksik olan idari 
yapının, mevzuatın ve yetkilerin tamamlanması ya da 
oluşturulması 
o Numara taşınmasının düzenlenmesi 
o Mobil cihaz kayıt sistemi 
o Piyasa analizlerinin tamamlanması 
o İlgili müktesebata uygun bir şekilde e-devlet 

çalışmalarını yürütecek yapılanmanın oluşturulması 
(süreçlerin basitleştirilmesi, politikaların oluşturulması, 
vs. – kurulun yapamayacağı şeyler) (örnekler: Estonya, 
Malta)  

 Her alanda lisanslamaların ve yatırımların AB ile 
uyumlaştırılarak mümkün kılınması  

H, GD M, Y, O 

2. Bu yasal mevzuat ve tüzüklerin 
uygulanmasını sağlayacak ve 
denetleyecek kamu sektöründeki 
gerekli daire, tesis, donanım ve 
personel kapasitesinin yetersizliği  

 Düzenleyici otoritelerin birleştirilmesinde iki tarafta yapılan 
geçmiş düzenleme ve uygulamaların dikkate alınması  
(örneğin Türkiye ile yapılan uygulamalar (düzenleyici 
anlaşmalar)) 

H, GD G, Y 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 Karasal sayısal yayıncılığa geçiş için gerekli çalışmaların AB 
uygulamaları dikkate alınarak yapılması 

 Güney Kıbrıs’ın da katıldığı teknik komitelerde spektrumun 
verimli kullanılmasının gözetilmesi ve ihtiyaç duyulacak 
önlemlerin alınması 

 Digital dividend 1 ve 2 kullanılacak mobil teknolojilerinin 
hayata geçirilmesi  

 İhtiyaç duyulan teknik ve ekipman yardımı için AB’den 
destek alınması 

 Telefon dairesinin yapılandırılmasının AB ile yapılan 
çalışmalar çerçevesinde bir an evvel sonuçlandırılması – 
kimliğinin kazandırılması, altyapının geliştirilmesi, 
hizmetlerin çeşitlendirilmesi, bu kapsamda know-how’ın 
kazandırılması 

 Numara, frekans ve alan adları gibi sınırlı kaynakların 
kullanımının netleştirilmesi. 40 yıldan fazladır fırsat 
eşitsizliğinin olduğu dikkate alınırsa bunun bizim açımızdan 
bir dezavantaj olmaması için gerekli önlemler bulunması ve 
formül yaratılması gerekmektedir (ulaşım ve bilişim 
açısından) – C3 - (+357) numara sistemine uyumlu olmayan 
santrallerin yatırım yapılarak yenilenmesi 

 Mobil numaralarda da Avrupa Komisyonu’nun 2002 Access 
direktifine dayanarak frekans ve altyapıya karşılıklı erişim 
olanaklarının tanınması  

 Eksik alt yapıların, (fiber ve dijital yayın vs.) yatırım işbirlikleri 
ile bir an önce tamamlanması 
o Digital Europe: Altyapı yatırımları/teşvikler 
o Evrensel Hizmetler: Haberleşme hizmetlerinde geri 

kalmış bölgelere belirli hizmetlerin ulaştırılması için AB 
fonlarının kullanılması  
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 Sektörle ilgili eksik olan istatistiki verilerin elde edilebilmesi 
için geniş çaplı bir envanter çalışması yapılması, ayrıca 
Güney’de mevcut olan teknolojilerle karşılaştırma 
çalışmaları yapılması 

 ESHS’nin (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı) teşvik 
edilmesi, e-imzanın kullanılabileceği ortak platformlar 
oluşturulması (örneğin e-devlet) 

3. Bağımsız akreditasyon ajans ve 
laboratuvarlarının olmaması 

 ESHS’nin (Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı) teşvik 
edilmesi, e-imzanın kullanılabileceği ortak platformlar 
oluşturulması 

H, GD M, Y, İ,  

4. İşletmelerin, AB iş sağlığı ve 
güvenliği, üretim/sektör 
standartları ve gıda ve sağlık 
nizamnamelerine dair gerekli 
belgelendirmeleri sahip olmaması 

 Özel sektördeki hizmet sağlayıcı firmaların AB 
standartlarında hizmet sunabilmesi için gerekli teknik ve 
finansal desteklerin sağlanması 
o Bilgi Güvenliği konusunda AB direktiflerine uyumlu hale 

gelmeleri 
o Digital Agenda for Europe hedeflerine bağlı kalınarak 

Europe 2020 çerçevesinde ülke çapında devlet 
hizmetlerine ulaşabilirlik sağlanması 

 E-imzanın kullanılabileceği ortak platformlar ve hizmet 
sektörü oluşturulması  

H, GD Y, i, O 

5. Vergi sistem ve oranlarının AB ile 
uyumlu olmaması 

 Mobildeki mevcut vergilerin diğer tarafla rekabet edebilirlik 
göz önünde bulundurularak içerik bakımından gözden 
geçirilmesi 

H Y 

    

6. Mukayeseli avantajlara göre, bir 
haberleşme sektörü 
politikası/mastır planı bulunmaması 

 İşgücü piyasası ihtiyaçları 

 Altyapının geliştirilmesi 

 Girdi maliyetlerinin 
iyileştirilmesi 

 Mobil operatörler öncülüğünde orta ve uzun vadeli iş 
planlarının geliştirilmesi, fırsatların değerlendirilmesi, 
eksikliklerin giderilmesi 
o Piyasanın iç dinamiklerinin gözden geçirilmesi 
o 15 Haziran 2017 tarihine kadar roaming uygulamasının 

ortadan kalkacağından dolayı ön çalışmaların yapılması 

H, GD, GD-S Y, i, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 E-devlet/otomasyon 
 

o Sanal operatör uygulaması (bir operatörle anlaşıp onun 
uygulayacağı tarifeler üzerinden mobil operatör 
hizmeti) – SMP’lere (Significant Market Power of Mobile 
Operators) uygulanır 

 İki taraflı işbirliklerinin teşvik edilmesi ve ortak pazarlardaki 
rekabet gücümüzün artırılması ile bilişim sektörünün 
güçlendirilmesi:  
o Europe 2020’de en öncelikli sektörlerden biri olduğu 

için imkânlarından faydalanılması.  
o Haberleşme sektörünü kullanan mobil yazılımların 

teşvik edilmesi 

 Temel eğitim kuruluşlarında bilgi teknolojisi altyapısının 
geliştirilmesi ve temel bilgi teknolojileri eğitiminin 
verilmesinin teşvik edilmesi veya sağlanması (örneğin: ECDL 
(European Computer Driving Licence)) 

 Kamu kurumlarında ve özel sektör kurumlarında çalışanlara 
bilgi teknolojileri eğitimi verilmesi için çalışmalarda 
bulunulması 
o ECDL, E-devlet kullanımı 

 Framework 8 çerçevesinde üniversite ve özel sektör 
işbirliğiyle projelere fon sağlamak ve AB uyumlu Ar-Ge yasası 
ile kalifiye insan kaynaklarının Güney’e kaymasını azaltarak 
yeni insan kaynaklarının yetiştirilmesi 

Sektöre Özel    

7. Uluslararası finansmana erişim 
sıkıntısı ve finans maliyetinin 
yüksekliği 

 Eksik alt yapıların, (fiber ve dijital yayın vs.) yatırım işbirlikleri 
ile bir an önce tamamlanması 
o Digital Europe: Altyapı yatırımları/teşvikler 
o Evrensel Hizmetler: Haberleşme hizmetlerinde geri 

kalmış bölgelere belirli hizmetlerin ulaştırılması için AB 
fonlarının kullanılması  

GD, GD-S Y, İ, O 
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Konular Öneriler Ne zaman ve süresi Kimin tarafından 

 Bilişim sektörünün Europe 2020’de en öncelikli sektörlerden 
biri olması dolayısıyla imkânlarından faydalanılması 

8. İşgücü konusunda var olan eksiklik  Temel eğitim kuruluşlarında bilgi teknolojisi altyapısının 
geliştirilmesi ve temel bilgi teknolojileri eğitiminin 
verilmesinin teşvik edilmesi veya sağlanması (örneğin: ECDL 
(European Computer Driving Licence)) 

 Kamu kurumlarında ve özel sektör kurumlarında çalışanlara 
bilgi teknolojileri eğitimi verilmesi için çalışmalarda 
bulunulması 
o ECDL, E-devlet kullanımı 

 Framework 8 çerçevesinde üniversite ve özel sektör 
işbirliğiyle projelere fon sağlamak ve AB uyumlu Ar-Ge yasası 
ile kalifiye insan kaynaklarının Güney’e kaymasını azaltarak 
yeni insan kaynaklarının yetiştirilmesi 

H, GD Y, i, O 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kapsamlı bir çözüme ulaşılması durumunda, AB müktesebatına uyumlu hale gelecek ve 

uluslararası hukuk ve finans sistemiyle bütünleşmiş olacak Kıbrıs Türk Kurucu Devleti’ndeki İdare 

kuşkusuz iyileşecektir. Kıbrıs sorununun çözülmesiyle mülkiyet, yatırımlar ve diğer ekonomik 

konularda gelecekle ilgili belirsizlik ortadan kalkacağından yatırımlar da artacaktır. Bir başka 

deyişle, yakın bir gelecekte, Kıbrıslı Türk işletmeler daha önce olmayan fırsatlarla karşılaşacaklar 

ve bu fırsatları iyi değerlendirmeleri durumunda hatırı sayılı bir ekonomik büyüme hızı 

yakalayabileceklerdir.  

Bu fırsatlar ve büyüme görünür ve erişilebilir olmasına rağmen kendiliğinden ortaya 

çıkmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının da AB’ye uyum sürecini iyi yönetmesi ve AB 

müktesebatını uygulamak için gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturmasına ek olarak, işletmelerin 

de kendilerini bu yeni duruma hazırlamaları gerekmektedir. Ne var ki, yapılan bu çalışmada ortaya 

çıkan resim, bu fırsatları değerlendirebilecek duruma gelmek için Kıbrıslı Türk işletmeleri zorlu bir 

sürecin beklediğini göstermektedir.  

Peki böyle bir sonuca nasıl vardık?  

Bu soruyu aşağıdaki üç paragrafta yanıtlamaya çalışacağız:  

Öncelikle, bu raporun önceki bölümlerinde açıklamaya çalıştığımız gibi, Kıbrıslı Türk işletmeler 

kapsamlı çözüm sonrasında AB’ye uyumu, AB’ye girdikten sonra ve kısa bir sürede tamamlamak 

zorunda kalacaktır. Bu, AB’nin genişleme sürecinde daha önce benzeri görülmemiş ve büyük bir 

iştir. Dahası, gerekli önlemler alınmadığı ve geçiş dönemi iyi tasarlanmadığı takdirde, bu zor işi,  

hazırlıksız yakalanacakları, ciddi bir rekabet ortamında yapmaları gerekecektir ki bu da zaten zor 

olan işin başarılmasını belki de imkânsız hale getirebilir. 
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Grafik 7: Odak Grup Çalışmalarında Önerilen Stratejiler  

 

 

İkinci olarak, çalışmadaki bulgular 1) Kıbrıslı Türk işletmelerin şu anda kurumsal kapasitelerinin 

düşük olduğunu ve 2) AB’ye uyum için gerekli olan üst düzey konular bir yana, yönetişim, bilanço 

hazırlama ve finansmana ulaşma gibi çok daha temel konularda sıkıntıları olduğunu, kısacası 

kendine özgü ve zor bir ortamda faaliyet gösterme durumunda olduklarını göstermektedir. 

Üçüncü olarak, proje kapsamında gerçekleştirilen odak grup çalışmalarına katılanların her sektör 

için önerdikleri 1) mukayeseli avantaj, 2) savunma, 3) yatırım/işbirliği ve 4) çıkış stratejileri Şekil 

1’de özetlendiği gibidir: tek bir çıkış stratejisi dahi önerilememiş; çok az sayıda mukayeseli avantaj 

stratejisi önerilmiş (%18); en fazla önerilen stratejiler ise yatırım/işbirliği olmuştur (%56). Kabaca 

özetleyecek olursak, mukayeseli avantajlarının neler olduğunun çok farkında olamayan, 

Mukayeseli 
avantaj, 18%

Savunma, 
26%

Yatırım/işbirli
ği, 56%

Mukayeseli avantaj Savunma Yatırım/işbirliği
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savunacak fazla bir şeyi olmadığına inanan, faaliyet gösterdiği sektörden çıkmayı düşünmeyen ve 

elindekini yatırım ve işbirliği ile güçlendirileceğine inanan bir Kıbrıslı Türk işletmeci profili ortaya 

çıkmaktadır. Bu düşünce çözüm için niyetin olumlu bir göstergesidir. 

Ortaya çıkan bu profili değiştirmek ve Kıbrıslı Türklerin ekonomik faaliyetlerinin 

güçlendirilebilmesi, kurumsallaştırılması ve rekabet gücünün artırılarak AB içinde rekabet edebilir 

seviyelere yükseltilmesi için neler yapılmalıdır?  

Bu konuda yedi öneri oluşturulmuştur.  

Birinci önerimiz, detaylı boşluk analizleri ile gerekli teknik ve finansal yardımın miktarının ve 

hedefe ulaşmak için ihtiyaç duyulan finansman ve zamanın hemen tespit edilmesidir. Bunun için 

de;  

1) Kıbrıs Cumhuriyeti, AB’ye üyelik sürecinde kamuda ve değişik sektörlerde neler yapmış, 

ne kadar zamanda bunları yapmış, bunları yaparken AB’den ne tür teknik yardım ve ne 

kadar finansal destek almış belirlenmelidir.  

2)  Özel sektördeki işletmeler kapasitelerini artırmak ve AB içindeki ortama ayak uydurmak 

için erişebilecekleri değişik finans ve teknik yardım kaynakları hakkında 

bilgilendirilmelidirler. Özellikle,  

a) finans ve teknik yardım kaynaklarının neler olduğu,  

b) ne tür faaliyetler için bu kaynaklara başvurabilecekleri,  

c) kimlerin başvurabileceği,  

d) nasıl ve ne zaman başvuracakları gibi konularda bilgi verilmeli ve  
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e) yakın bir geçmişte başarılı olmuş olan proje öneri örnekleri işletmelere 

sağlanmalıdır.  

3) Yapılması beklenen uluslararası bağış konferansında (donor conference), AB’de 

erişilebilecek kaynaklara ilaveten madde 2’de belirtilen amaca hizmet edecek özel bir 

kaynak yaratılmaya çalışılmalıdır. 

İkinci önerimiz, kamu ve özel sektörü topyekûn AB üyeliğine hazırlamak üzere etkili ve yetkili etkin 

yeni bir birimin oluşturulmasıdır. Bu birim, 

1) yürütmede kamusal yönetişim ve idari kapasitenin oluşturulması ve  

2) özel sektörün AB içerisinde rekabete hazırlanması konularıyla tam zamanlı 

ilgilenecektir. 

Üçüncü önerimiz, mukayeseli avantaja göre, AB’ye uyumlu sektörel politika, strateji, master plan, 

aksiyon planı vb. hazırlanmasıdır. Bunun yapılması üç nedenden dolayı önemli ve gereklidir:  

1) AB içindeki belli program ve fonlardan yararlanabilmek için bunların hazır olması şarttır;  

2) Ülke kaynaklarının daha iyi dağıtılıp kullanılabilmesi için de bunlar elzemdir;  

3) İşleri kolaylaştırıcı devletin (facilitating state) bu görevini yerine getirirken, gerekli 

teşvikleri verip altyapı yatırımlarını yaparken bu tür rehberlere ihtiyaç duyacaktır. 
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Dördüncü önerimiz, işgücü piyasasıyla ilgilidir:  

1) İşgücü sunumunda ani değişikler meydana gelmesi ve bunun sonucunda ekonomik 

faaliyetlerin olumsuz etkilenmemesi için,  başlarda TC vatandaşı olup Kıbrıs’ta 

çalışanların, bunu yapmaya devam edebilmelerine olanak sağlayacak gerekli vize 

ayrıcalıkları alınmalıdır.  

2) Vize ayrıcalıklıklarının sonlanmasından önce hazır olunacak şekilde:  

2a) AB vize kuralları çerçevesinde ihtiyaç duyulan işgücünün edinilmesinin yolları 

aranmalıdır. Aynı zamanda,  

2b) Kıbrıslı Türklerin, özellikle kalifiye eleman açığı olan alanlarda çalışmak için gerekli 

eğitim ve bilgiyi edinmelerini sağlayacak teşvikler ve olanaklar sağlanmalıdır.  

3) İşgücü piyasasının sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için de sosyal güvenlik 

ve sağlık hizmetlerinin AB ile uyumlu, mümkünse Kıbrıs Rum Kurucu Devleti’ndekilerle 

bire bir örtüşür hale getirilmelidir.  

Beşinci önerimiz, mülkiyetle ilgili belirsizliğin mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırılmasıdır. 

Mülkiyet konusunda varılacak çözüm şekli çok kısa bir sürede uygulamaya konulmalı, ekonomik 

hayatın sekteye uğraması, yatırımların yavaşlaması engellenmelidir. Özellikle, yatırımlarda 

mülkiyetle ilgili belirsizliğin kaldırılması konusunda Almanya’nın yeniden birleşmesi deneyimi 

dikkatli incelenerek gerekli dersler çıkarılmalıdır. 

Altıncı önerimiz, finansal kuruluşlar, AB’nin koyduğu bankacılık kurallarına göre faaliyet 

gösterecek hale gelirken, işletmelerin de kredi başvurusu yapma konusunda eksiklerinin 

tamamlanması ve gerekli bilgi ile donanmalarının sağlanmasıdır. 
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Yedinci önerimiz, rekabetçi bir ortamda, tüketicilerin alternatiflerinin çok olacağı ve bu ortamda 

müşteri memnuniyetinin ve tüketici odaklı çalışmanın önem kazanacağı işletmelere anlatılmalı ve 

bu konuda gerekli bilgi ve görgüyü kazanmaları için gerekli destek verilmelidir. 

Sekizinci ve son olarak, ekonomi içinde yüksek payı olan turizm ve yükseköğretim sektörlerindeki 

faaliyetlerin sekteye uğramaması için öğrenciler ve turistlere yönelik olarak Türkiye’den gelecek 

olan ziyaretçilere girişlerde kolay vize sağlayarak gelişlerinin devamı sağlanmalıdır.  
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