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1.KIBRIS’TA MEVCUT S İYASİ, COĞRAFİ VE SOSYO EKONOMİK DURUM 
 
KIBRIS SORUNUN COĞRAFİ YÖNLERİ  

Kıbrıs, Akdeniz'de 9251 km²'lik bir arazi alanına sahip küçük bir adadır. 1974 yılında 
Türkiye’nin adaya askeri müdahalesiyle ada Güney ve Kuzey olarak ikiye bölündü. 

Kıbrıslırumlar güneyde, Kıbrıslıtürkler kuzeyde yerleştiler.  

Bölgelerinin üçte birinden fazlası (3,355 km²) uluslararası diplomaside Türkiye’nin bir alt 
yönetimi olarak tanımlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından idare 
edilmekte olup, küçük bir kısmı Birleşik Krallık (254 km²) tarafından kontrol edilmektedir. 
Adanın geriye kalanı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yetkisi altındadır. 

Buna göre adanın  %61’i Kıbrıslırumların, %36’sı Kıbrıslıtürklerin geriye kalan % 3’e yakını 
da İngiliz üsler bölgesi olarak paylaşılmıştır. 
 
NÜFUS 

KKTC devlet planlama teşkilatı rakamlarına göre Kuzeydeki nüfus tahmini olarak 2017 yılı 
için 351,000'dir. Bu rakamlar dikkate alındığında, Kuzeyin nüfusu her yıl on binin üzerinde 
artış göstermekte olduğu sonucuna varırız.  

Kıbrıs Cumhuriyetindeki ortalama yıllık artış ise on binin altındadır. Güney’in toplam 
nüfusunun Kuzeyin nüfusunun üç katından daha çok olduğu göz önüne alındığında, Kuzeyin, 
Güney’e göre nüfus artış hızının üç katından daha çok olduğu ortaya çıkar.  

Kıbrıs Türk Yeni Düzen gazetesinin haberinde, DPÖ müdürü Ödül Muhtaroğlu, 2017 yılı sonu 
için "yaklaşık 351.000 nüfusu öngörüldüğünü" söylemiş olsa da, 2016 sonunda yaklaşık 
341.000 olan “de jure nüfusun” bile aslında minimum 500.000 olduğu, halkın pek çok 
kesiminde hatta kuruluşlarda kabul görüyor. 

Kıbrıs Cumhuriyeti nüfusu ise, 2016 rakamlarına göre 1 milyon 170 bindir.  
 
KIBRIS SORUNUN SİYASİ VE EKONOMİK YÖNÜ 

KKTC'nin varlığı uluslararası hukuka aykırı bulunmakta ve kuzeydeki yönetim uluslararası 
diplomasinin jargonunda Türkiye’nin bir alt yönetimi olarak kabul görmektedir.  

Buna karşılı Türkiye dışındaki devletler, Kıbrıs Cumhuriyetini BM’ne kayıtlı bir devlete olarak 
tanımaktadır. 

KKTC, varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve sadece Türkiye tarafından tanınan gayri 
yasal bir ülke olması nedeniyle, Avrupa Adalet Mahkemesi, Kıbrıs Türk mallarının AB'ye 
doğrudan uçuş ve ihracatını yasaklamış durumda.  

Dünya ekonomisinin büyük bir kısmının izolasyonu sonucu, adanın Kuzeyinde ekonomi dışa 
kapalı ve daha çok iç pazara dönüktür. 
 
ÜSLER BÖLGESİ VE ADA EKONOMİSİNDEKİ YERİ 

Birleşik Krallık, 1960 Kıbrıs Cumhuriyetini doğuran antlaşmalardan dolayı, adanın güney ve 
güney doğusunda iki ayrı üs bölgesindeki 254 km karelik alanın, 117 km. karelik tarımsal 
alanını Annan Planı kapsamında yeni oluşturulacak devlete bırakmayı önermişti. Ancak bu 
öneri bilindiği üzere Annan Planı ile birlikte reddedilmişti.  

Günümüzde üslerde (Ayios Nikolaos İstasyonu dahil olmak üzere) 3000 kişi çalışmaktadır.(1) 
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2008'de Kıbrıs Cumhuriyeti başkanlığına seçilen Hristofyas, adadaki üsleri kaldıracağını ve 
Britanya’nın varlığının da için "sömürgeci bir leke" olduğunu açıkladı ve Libya’nın 2011 
yılında bombardımanı sırasında, adadaki üslerin kullanılmasından rahatsızlığını dile getirdi. (2) 
Ancak Birleşik Krallık sonraki yıllarda da adadaki üsleri kullanmaya devam etti. Nitekim 
Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurmaya izin veren tezkereyi onayladı ve 3 Aralık 2015'te adadaki 
Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı adadaki üsten 4 adet Tornado jeti havalanarak IŞİD 
hedeflerini vurdu (3). Ama yalnızca bununla da sınırlı kalınmadı. ABD ve Fransa ile birlikte 
Irak ve Suriye’nin bombalanmasında İngiliz üslerinin kullanıldığı iddiaları basında yer aldı. 

Ortadoğu’da, petrol ile ulusal ve dini nedenler dolayısıyla çıkan savaşlarda ve ayaklanmalarda 
Kıbrıs’ın hem ekonomik hem de stratejik önemini devam ettirmektedir. Ocak 2010'da bir 
İngiliz gazetesinde, ekonomik nedenlerle Britanya Savunma Bakanlığının adadaki üsleri 
askersizleştirme yönünde tartışmalı planlar hazırlandığı bildirilse de, (4) Kıbrıs Sorunu 
çözülmediği, Ortadoğu’da da savaşlar sona ermediği sürece, ABD ve bazı AB ülkeleri desteği 
ile İngiltere’nin üslerini koruyacağı aşikardır. 

Britanya üsleri kurulurken, sınırlarını, özellikle yerleşimden sakınmak için belirlemişti. Buna 
rağmen, üslerde yaklaşık 14,500 kişi yaşamını sürdürmekte. Bunların 7000 civarında olanı 
üslerde hizmet servislerinde ve üs sınırları içindeki tarımsal arazilerde çalışan Kıbrıslılardır. 
Geriye kalan 7500 nüfus ise Britanyalı ailelerden oluşturmakta. 

Birisi Ağrotur, diğeri Dikelya bölgesindeki üsler hakkında ekonomiyle ilgili herhangi bir 
istatistiki bilgi yoktur. Ancak sınırları belli bu iki küçük üs bölgesinde ekonomik faaliyetlerin, 
askeriyeye sağlanan hizmetlerle tarım faaliyetleri olduğu da bilinmeyen değildir. 1 Ocak 
2008'de Avrupa Birliği'nin bir parçası olmamasına rağmen, Ağrotur ve Dikelya Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nin geriye kalanıyla birlikte Euroyu para birimi olarak kabul etmiştir. Bu 
özelliğiyle Kıbrıs’taki üsler, Britanya hakimiyetinde Euro kullanan tek bölgedir. 
………………………………………………………… 
(1)Jeffrey Richelson & Desmond Ball, The Ties the Bind: Intelligence Cooperation between the UKUSA 
Countries, Unwin Hyman, Boston/London and others, 1990, sf .194 
(2) "Cyprus elects its first communist president", The Guardian, 25 Şubat 2008. 
(3) İngiltere Suriye'deki DAEŞ hedeflerini bombalamaya başladı (Anadolu Ajansı), 3 Aralık 2015 
(4) Withdrawal of forces from Cyprus, where 3,000 British troops are based, would be controversial. 
 
BÖLÜNMÜŞ KIBRIS’IN EKONOMİK GÖSTERGELERİ 

Adanın iki coğrafyasında, 2013-16 makroekonomik göstergelerle, 2017 için tahmini 
rakamların belirtildiği aşağıdaki tablolara bir göz atalım: 
 
Tablo 1: Kıbrıs Cumhuriyeti Ekonomik Göstergeleri (2013-2017)* 
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Tablo 2: Kuzey Kıbrıs (KKTC) Ekonomik Göstergeleri  (2013-2107)** 

2013 2014 2015 2016 2017

GDP (million $) 3,984 4,040 3,736 3,447 3,685

GNI per capita ($) 15,302 15,109 13,737 12,135 12,701

Real Growth (%) 1.3           4.9           4.0           2.0           2.7           

Inflation (% annual average) 6.4 11.6 7.8 10.2 10.9

Population (1,000) 301.9 313.6 326.2

Unemployment (%) 8.4 8.3 7.4 6.4 5.6

Total Value of Exports (million $) 121 134 118 106 103

Total Value of Imports (million $) 1,699 1,784 1,500 1,520 1,596  
*  World Bank Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti ayrıca, Kıbrıslı Türkleri de, aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti 
vatandaşları oldukları için nüfus sayımlarında da içermektedir, ancak 1974'ten sonra gelen Kuzey'e göçmenleri 
dahil etmemektedir.  
*Kıbrıs Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından yapılan tahminler 
 ** KKTC Ekonomi Bakanlığı. Bu istatistiki tabloda , KKTC nüfus rakamlarında, KKTC vatandaşı yapılan 
göçmenleri de kapsamaktadır. 
 
Tablo 1 ile Tablo 2’yi karşılaştırdığımızda, Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisi ile KKTC 
ekonomisi arasındaki ekonomiye ilişkin farklılıkları şöyle özetlemek mümkün:  

1.Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomisi, KKTC’den 6 kat daha büyüktür. 

2. Kıbrıs Cumhuriyetinde kişi başına düşen ortalama gelir, KKTC’nin iki katıdır.  

3.Kıbrıs Cumhuriyetini vuran 2013 krizi, ekonomi büyümeyi geriletmiş olsa da, iki yıl sonra 
yeniden yükselişe geçmiş ve 2016 yılında yeniden büyümeye başlamıştır. 

4.Enflasyonun ekonomik krizle birlikte deflasyona dönerek bir süre ekside seyrettiği Güney’e 
karşılık, Kuzeyde yıllar itibarıyla enflasyonda sürekli artış olmuştur. Mayıs-2018 tarihinde 
TL’de peş peşe yaşanan değer kaybı ise içinde bulunduğumuz 2018 yılında enflasyonun önceki 
yıllardan çok daha büyük olacağının da habercisidir.   

5.Kuzeyde en tartışmalı konulardan birisi de nüfustur. Adanın Kuzeyinde, 2014 rakamlarına 
göre nüfus 3 yüz bin üzerinde gözükse de, 2018 için 5 yüz binli rakamlardan bahsedilmekte. 
Nüfus konusunda çelişkili, rakamların olduğu kuzeyin nüfusunu 5 yüz bin varsayıp, Güneyde 
iki kat daha çok insan yaşadığını kabul etmek daha mantıklı olacaktır. 

6.Kuzeydeki işsizlik, Güneyden neredeyse iki kat daha azdır ve bu ekonomide Kuzeyin lehine 
en net ekonomik göstergelerden birisidir.  

7.Her iki coğrafyada da ithalat ihracattan daha büyüktür ve bunun anlamı da her iki 
ekonominin de dış ticaret açığı veriyor olduğudur. Ancak Kıbrıs Cumhuriyetinin toplam dış 
ticaretinin KKTC’den yaklaşık altı kez daha büyük olduğu da bir gerçektir. 

Güney, kuzeyden daha büyük ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olsa da, bunu salt güneyin 
başarısı olarak göstermek yanıltıcı olabilir. Çünkü güneyin ekonomisinin kuzeye göre görece 
olarak sağlamlığını tersten okuduğumuzda, yani “Kuzeyin Güneyden daha zayıf ve içe 
uluslararası izolasyonlardan dolayı kapalı ve küçük bir ekonomiye mahkum olması” şeklinde 
izah ettiğimiz zaman, bunun nedenini daha kolay açıklayabiliriz.  Yani Tablo 2’den de 
görüleceği üzere, direk ticaretin olanaksızlığı ve kısıtlamalar nedeniyle Güneye göre daha 
yüksek ulaşım maliyelerine katlanmak zorunda kalan Kuzey ekonomisinin dış ticarette 
Güney’den geri kalması elbette kaçınılmazdır. 
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Örneğin, Avrupa Adalet Divanı, Kuzey Kıbrıs'tan direkt uçuşları ve Kıbrıs Türk mallarının 
AB'ye doğrudan ihracatını yasaklamaktadır. Bu ambargo Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs hakkında 
aldığı kararlara da uygundur. Bu durumda KKTC ile ticaret yapmak isteyen ülkeler bunu 
Türkiye üzerinden veya Kıbrıs Cumhuriyeti aracılığıyla gerçekleştirmek zorundadır.  

Gerek Türkiye, gerekse Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden yapılacak, tarımsal malların ağırlıklı 
olduğu ihracatlar ise, zaman kaybı, bürokrasi, ek ulaşım maliyeti nedeniyle hem riskli hem de 
maliyetlidir.  

Öte yandan “Yeşil Hat Tüzüğü” uyarınca Kuzeyin Güneye satacağı ürünlerde, ürünün yerli 
üretim tanımına girmesi için, hem ihtiva ettiği katma değere ilişkin sıkı kısıtlamalar ve hem de 
bürokratik işlemler söz konusudur. Bu nedenle Kıbrıslıtürk girişimcilerin, Kıbrıs Cumhuriyeti 
aracılığıyla yurt dışına mal ihracında, maliyetlere ve rekabete olumsuz etkileri nedeniyle, bu 
yolun Kuzey için pek verimli çalışmadığı ve rekabet edebilir olmadığı ortaya çıkmıştır. 
Türkiye üzerinden ithalat ve ihracat, taşımacılık ile Türkiye limanlarında depolama vb. ek 
maliyetler nedeniyle, dış ülkelerle direk ticaret yapabilen Güney’e göre, Kuzeyin rekabet 
edebilirliğini olumsuz etkilemektedir.   

Ek olarak Kuzeyi ziyaret etmek isteyen turistler, tur grupları, yalnızca Türkiye’de bulunan 
havayolları tarafından ve Türkiye üzerinden kuzeye uçabilmekteler. Bu ise Türkiye 
havaalanlarında beklemek zorunda kalan turistlerin, Kuzeye tatil ya da seyahate giderken daha 
çok zaman harcamalarına neden olmaktadır.   

Kuzeyin bu dezavantajına karşılık, Güney, iki havalimanı, kırk dört farklı uluslararası hava 
yolu ile doğrudan uçuş bağlantılarına sahiptir. Kıbrıs Cumhuriyeti, aynı zamanda 192 farklı 
eyaletle doğrudan ticaretten yararlandığı ve AB üyesi olarak tüm üyeleriyle serbestçe ticaret 
yaptığı için de ek bir avantaja sahiptir. 

KKTC uluslararasında sınırlı bir diplomasiye sahiptir. Kuzey Kıbrıs'ta büyükelçiliği olan tek 
ülke Türkiye’dir. Geriye kalan yabancı misyonlar, Avustralya ve İngiltere'den yüksek 
komiserler, Almanya ve İtalya'dan bilgi büroları, bir AB Destek Ofisi ve bir de ABD 
büyükelçilik ofisi vardır.  

Öte yandan, Kıbrıs Cumhuriyeti, AB de dahil olmak üzere neredeyse her uluslararası kuruluşa, 
yabancı elçiliklere ve konsolosluklara ev sahipliği yapmaktadır. 

Kıbrıs Sorunu çözümsüz kaldığı sürece, bu çözümsüzlük hali Kuzeyin ekonomisine dezavantaj 
ve Güneyin ekonomisine de Kuzeye göre avantaj sağlayacak şekilde sürecektir. Ancak 
Güney’in de yarım bir adada, Kuzeyin sahip olduğu ucuz ve nitelikli iş gücü, sermayenin ve 
pazarların birleşmesinden dolayı da daima sınırlı bir büyümeye mecbur kalacağı da 
madalyonun diğer yüzüdür.  

2013 yılında ciddi bir krizin yaşanmasına rağmen, KC ekonomisi, 2015'ten sonra yeniden 
büyümeye başlamıştır. 2016 yılında KKTC'ye göre daha yüksek reel büyümeye sahiptir ve aynı 
büyümenin yaklaşık olarak aynı seviyede olması beklenmektedir. 2017 dolayısıyla Kıbrıs Türk 
ekonomisinin kısa bir süre sonra Kıbrıs Rum ekonomisine kapanacağına dair hiçbir işaret 
yoktur. Bununla birlikte, 2014 ve 15'deki yüksek büyüme oranları, Kıbrıs Türk ekonomisinin 
büyüme potansiyeli yüksek olduğunu göstermektedir. Son beş yılda hiçbir noktada, Kıbrıs 
Rum ekonomisi yüzde 4,9 ve 4'e yakın bir yerde büyümüştü. 
 
KUZEYDEKİ STATÜKONUN EKONOMİK YÖNLERİ VE KIBRIS SORUNUNA ETKİSİ 

Kuzeyde siyasi olarak uluslararası diplomaside tanımayan, bu nedenle başta BM olmak üzere 
uluslararası kuruluşlara üye olamamış bir yönetim vardır. 1983 yılında ilan edilen KKTC 
devleti, ilanın arkasında olan TC dışında hiçbir ülke tarafından resmen tanınmamıştır. Yakın 
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bir zamanda da tanınacağına dair bir siyasi işaret yoktur.Bu nedenle ulaşımdan turizme, 
ithalattan ihracata ekonomik kısıtlamalar söz konusudur. 

Kuzey’e ekonomik borç veren tek ülke Türkiye’dir. 

Bunun karşılığını da almaktadır. Çünkü Tablo 4’den de görüleceği üzere, Kuzey Kıbrıs 
ithalatının % 62.5’ini Türkiye’den yapmaktadır.  

Peki bunca siyasi ekonomik kısıtlamalara ve dünya ile direk uçuş bağlantısına sahip olmayan 
Kuzeydeki nüfus, neden Annan Planı dönemindeki çözüm ve barıştan giderek 
uzaklaşmaktadır?  

Neden dünyadan izole edilmiş olarak yaşarken, çözüm için can atanlar kadar, can atmayanlar 
ve acelesi olmayanların da yaşadığı bir coğrafyadır? 

Bunun bir nedeni pek ala adadaki nüfusun demografik yapısı gösterilebilir. Nitekim 1974 ve 
sonrasında Türkiye’den adaya yerleştirilen TC’li nüfusun varlığı bunun bir nedeni sayılabilir. 
Kıbrıslıtürklerle evli olmayan ve Annan Planı döneminde açılan kapılardan hala Güney’e 
geçemeyen, Kıbrıslırumlarla ilişkisi olmayan, pek çoğu milliyetçi-muhafazakar-İslamcı görüşe 
yakın Türkiyelilerin çözüme ilişkin pek heyecan duymaları elbette söz konusu değildir. Bu 
kesim KKTC vatandaşı olmayan Türkiyeli ve diğer yabancılarla birlikte neredeyse 
Kıbrıslıtürklerin nüfusuna yakındır.  

Yanı sıra Kıbrıslıtürkler arasında, her çözüm olasılığı belirdiğinde, malum yerlerden gelen 
işaretle ayağa kalkmayı, çözüme karşı çıkmayı alışkanlık etmiş fanatik milliyetçi 
Kıbrıslıtürklerin, çözümün düşmanı Denktaş’ın kurup kolladığı UBP ile DP’yi yıllardır 
hükümete getirecek kadar oy verdikleri de bir gerçektir.     

Yukarıdakilere ek olarak, belki de statükonun temel dayanaklarından birisini teşkil eden, 
devletten garanti aylık maaş alanların varlığıdır. 
 
Tablo 3: Ağustos-2017 Devletin istihdam ettiği memur, işçi, emekli ve muhtaçlar (*) 

Devlet Çalışanı           Personel Sayısı         Tutar 

Memurlar:  ………………..15.419           115.229.324 
İşçiler      :  ……………….. 2.922              19.033.895 
Emeklilik:  ………………..13.474             58.333.577 
Muhtaçlar: ………………… 8.948            11.917.185                                                                    
Genel Toplam …………… 40.763 kişi.   204.513.981 
………………………………………………………….. 
(*)KKTC Maliye Bakanlığı  
 
Yukarıdaki tabloda devletin 40.763 çalışanı ile muhtaç-yoksul kimselere ödediği bir aylık maaş 
toplamının 204 milyon 513 bin 981Türk Lirası olduğu görülmektedir. 

Kuzeyde ayrıca 35 bine yakın sosyal sigorta emeklisi olduğu düşünüldüğünde, her ay için 
devletin 75 bine yakın çek çıkardığını söylemek mümkün.  

Sosyal Sigortalıların % 20’sinin aynı zamanda devlet emeklisi olduğunu göz önüne alırsak, 28 
bin civarında emekliyi daha ekleyip toplam 68 bin civarında kişinin, her ay devletten maaş 
aldığını söyleyebiliriz. 

Bu rakamı, “illa da çözüm olsun” diye talep etmemenin, ya da “çözüm olmazsa da olur” diye 
düşünmenin ekonomik gerekçelerinden birisi sayabilir miyiz? 

Statüko’nun dayandığı maddi-ekonomik temellerden birisi yani… 
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Bunun dışında bu 68 kişinin % 10’unun, kimi kayıt dışı ekonomiye dahil ikinci bir işte, kimi 
tarım, hayvancılık veya küçük ölçekli işletme olarak kendi işinde, kiminin sözleşmeli olarak 
devlette, kiminin de özel sektörde çalıştıkları ya da kira vb. gelirlere sahip oldukları 
öngörüldüğünde, ekonominin çarklarının dönebileceği garanti bir paranın her ay piyasaya 
sürüldüğünü söylemek mümkündür. 

Kıbrıslıtürklerin AB pasaportlarına kavuştuktan sonra Türkiye veya Larnaka üzerinden 
özellikle başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine seyahatlerinde de sorun 
yaşamadıkları düşünüldüğünde… Çözümün ve barışın adaya ve Kuzeyin ekonomisine ve 
yaşam kalitesine getirisi iyice anlaşılmadan, statükonun yıkılması için can atan Kıbrıslıtürkler 
bulacağını sanmak şimdilik bir hayaldir.      
 
KKTC’N İN EKONOMİK AÇMAZI 

“KKTC”, kurulduğu 1983 yılından günümüze, yalnızca Türkiye tarafından tanınan fiili bir 
devlet olarak geçerli oldu. BM kayıtlarında 1960 antlaşmalarına göre adanın Taksimine yol 
açacağı için tanınmadı. İlerleyen yıllarda adanın Kuzeyindeki yönetim, “Türkiye’nin bir alt 
yönetimi” olarak kabul gördü ve bu görüş uluslararası diplomaside yerleşti.   

Kıbrıs Cumhuriyetini elinde bulunduran Kıbrıslırumlar için KKTC, varlığı uluslararası hukuka 
aykırı, Türkiye’nin askeri işgal ve denetiminde olan yasadışı bir devlet. 

Bu nedenle Kuzeyin ekonomisi ürettiklerini bir türlü Türkiye dışında (bazen Türkiye’de) 
satamıyor. Satmak için şartları zorladığında ise kısıtlamalardan kaynaklı transfer ve ulaşım 
maliyetlerinden dolayı rekabet edemiyor. Ekonomi, dışa açılmadığı dolayısıyla rekabete açık 
olmadığı için de, içe kapalı bir ekonomide sıkışıp kalmıştır. 

Devletin cari harcamalarının etkin olmayan bir vergi sistemi ve sınırların kontrol 
edilemeyişinden kaynaklı ölçüsüz ve öngörülemez bir nüfus artışı nedeniyle, karşılanamayışı 
ve ekonomik hedeflerin de tutturulamadığı diğer bir gerçek. 

Hızlı nüfus artışının yarattığı alt yapı eksikliği ile çarpık kentleşme, çevreye zarar verecek 
şekilde betonlaşma da Kuzeyin bir başka açmazı.  
 
 
2.KIBRISLILARIN B İRLEŞİK KIBRISTAN YARARLARI 
 
DÜNYA BANAKASI VE SOL DÜŞÜNCE NE DİYOR? 

Dünya Bankası, yeniden birleşmenin her iki tarafta da ekonomik kalkınmaya yol açacağını 
hesapladı. Örgüt adına raporlama yapan Dirk Reinermann, birleşik bir Kıbrıs'ın daha fazla 
yatırım alacağını, yatırımların üretimde artışa, üretim artışının da iç ve dış ticarette artışa yol 
açacağını, her iki toplum için işsizlik rakamlarını azaltacağını ve enerji, ulaşım ve su için her 
iki coğrafyada ekonomik işbirliğini geliştireceğini söyledi.  

Reinermann raporunda, Kıbrıs'ın Avrupa'nın gelişmiş ekonomileriyle potansiyel bir ekonomik 
işbirliği doğuracağını yazarken, Kıbrıs Bankası'ndan Yiannos Iannou da, Kıbrıs'ın yeniden 
birleşmesi durumunda Kıbrıs'ın Ortadoğu'nun Singapur'u olma potansiyeline sahip olduğunu 
ifade etti.  

Dünya Bankası raportörü bunları söylüyor. Ama onun söyledikleri yalnızca ekonomiye dair. 
Başka türlüsü de imkansızdı. Çünkü günümüz küresel kapitalizminin uluslararası kuruluşları 
siyasi bir problemin ya da sorunun çözümünde, sonuç olarak taraflara sağlayacağı maddi getiri 
ve götürüsüne, yaratacağı kazanca, ortaya çıkaracağı potansiyel zenginliğe bakarak  karar 
üretmeye ve önermeye çalışıyor.    
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Peki sol düşüncede Kıbrıs sorunun ekonomik yönleri tartışılırken, sorunun çözümünde nasıl bir 
önyargıyla hareket etmeli. Bir başka deyişle Kıbrıssolu, çözüm için ekonomik kazançların 
içerisine neleri dahil etmeli? Burada Kıbrıs sorununun ekonomik yönleri tartışırken, milli gelir, 
kişi başına düşen gelir, yatırımlar, dış ticaret, nüfus, verimlilik vb. bildik kriterlerin yanına bir 
solcu daha neleri eklemeli? 
 
SOLUN GÖZÜNDE BİRLEŞİK KIBRIS’IN ANLAMI  

Kıbrıslı sosyalistlerin, Kıbrıs Sorununun ekonomik yönlerini araştırırken, nasıl bir Kıbrıs 
tahayyül ettikleri de önemlidir.   

Sol düşünce eskiden yalnızca insan merkezliydi. 20.’nci yüzyılın ikinci yarısı ile 21.’nci 
yüzyılın başlarında sol, dünyanın yalnızca insanlar için değil, doğal dengenin korunması adına 
tüm canlıların olduğunu fark etti. Böylece ezen ve ezilenin, sömüren ve sömürülenin olmadığı, 
eşit ve adil bir dünyada, ülkelerin ve insanların barış içinde bir arada yaşamasını amaç edinen 
mücadeleye insanın dışındaki canlılar da dahil edildi. Dünyanın yalnızca insanların değil, 
bitkilerin ve hayvanların da olduğu ilan edildi. Doğal dengenin korunması için, hem onların 
yaşam hakkı, hem de dünyanın daha çok kirlenmesinin önüne geçme hedeflendi. Bugün artık 
yalnızca kapitalizmin ve emperyalizmin sömürü ve savaş düzenine karşı değil, aynı zamanda 
kadın haklarını, ayrımcılığı ve yeşili dışlayan, çevre kirliliğine ve hayvan haklarına ilgisiz bir 
sol düşünce mümkün değildir. 

Bu tanımı da yaptıktan sonra artık Kıbrıs sorunun çözümünün ekonomiye etkisini araştırır ve 
tartışırken, sol düşüncenin, sorunun çözümüyle daha varsıl bir ekonomide, bölünmüş olandan 
çok daha kaliteli, eşit, adil bir yaşama da nasıl hizmet edebileceğini, insan ve doğa unsurlarıyla 
birlikte ele almalıyız. 
  
KIBRISLITÜRK ÜRETİCİLER DÜNYA PAZARLARI İLE BULUŞACAK 

Yeniden birleşme, Kıbrıs Türk toplumunu uluslararası pazarlara açacaktır. Böylece bugün 
uluslararası pazarlara ulaşmak için katlanmak zorunda kaldığı ek taşımacılık vb. maliyetler 
ortadan kalkacaktır. Bu Kıbrıslırum üreticilerle aralarındaki eşit olmayan koşulların kalkması 
anlamına gelecektir.  

Sorunun çözümü Kıbrıslıtürk üreticilere, 192 yeni ülke ile ticaret olanağı ve denizaşırı ticarete 
katılma şansı sağlayacaktır. AB üyeliğinin, Kıbrıslıtürk toplumuna da işlemeye başlamasıyla 
Kıbrıslı Türk işletmelerinin kendilerini eğitmeleri için de bir şans doğacaktır.  
 
Tablo 4: Kuzey Kıbrıs’ın ihracat ortaklarının toplam ihracatındaki % de payları (***)  

 
(***) KKTC Ekonomi Bakanlığı 
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Tablo 5: Kıbrıs Cumhuriyetinin ihracat yaptığı ülkeler ve toplam ihracattaki payları ****   

 
(****)Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlığı. 
 
KIBRISLIELENLERİN BİRLEŞİK KIBRISTAN KAZANÇLARI 

Mevcut koşullarda Türkiye, KKTC'ye karşı uygulanan ambargo nedeniyle ana ihracat 
noktasıdır ve Kuzey Kıbrıs ihracatındaki payı % 62,5'dir. 

Türkiye ile ticaret, çözümle birlikte Kıbrıs Rum toplumu için de geçerli olacaktır. 2016 yılında 
toplam ihracatında Türkiye’nin payı ancak % 0,03 olan Kıbrıs Cumhuriyetindeki iş çevresi için 
Türkiye ekonomisi büyük ve avantajlı bir ekonomidir. 

Zaten İzmir Ticaret Odası ile Kıbrıs Cumhuriyetindeki işadamları arasında sürekli bir görüşme 
mevcuttur ve her iki taraf da bir an önce ticaretin normalleşmesini savunmaktadır. Kıbrıs ile 
Türkiye arasındaki mesafe sadece yaklaşık 475 km'dir ve Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti 
Adana havaalanına uçmak için 20 dakika, başkenti Ankara’ya uçmak için de 55 dakika 
yetmektedir. 

Türkiye’nin kuzey sahilleri, Kıbrıs’a, Yunanistan ana karasının sahillerinden de, en yakın 
adaları Girit ve Rodos’tan da, misliyle daha yakındır. Bu yakınlık, Kıbrıslıelenlerin Türkiye ile 
alışverişlerinde, nakliye masraflarının azalması ve malların taşınması için harcanan zamandan 
tasarruf anlamına geldiğinden, dış ticaret için önemli bir avantajdır. Kıbrıs Cumhuriyeti 
Türkiye'den, araba ve paketlenmiş ilaç vb. malları, sebze, meyve ve bazı sanayi mallarını 
ülkelerin birbirlerine yakınlığı nedeniyle daha ucuza ithal edebilir ki bu ithalatta maliyetlerin 
azalması ve iç piyasada fiyatların düşmesine olanak sağlar.   

Kıbrıs sorunu çözüme ulaştığında, ekonomideki karşılıklı ili şkilerin sayesinde iki toplum 
arasındaki sosyal ve siyasal ilişkilerin de daha iyi hale geleceğini düşünebiliriz. 

TC ve KC’ne karşılıklı direk seferler yoktur. Uçuşlar dolaylı yollardan, bağlantılı seferlerle 
gerçekleşmektedir. Bu durum, turizmde zaman kaybı ile seyahat maliyetlerinde artışa yola 
açmaktadır. Ayrıca Kuzeye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Güneye doğru “yeşil 
hattı” geçmelerine de kesinlikle izin verilmiyor 

Adanın yeniden birleşmesiyle, Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti arasındaki seyahat yasakları sona 
erecektir ki bu daha çok Güney ekonomisi için bir artı teşkil edecektir. 

Sonuçta, Kıbrıslıelen turist işletmeleri, yeşil hattın açılması ve iki ülke arasındaki uçuş ve deniz 
taşımacılığının yeniden kurulmasıyla, daha fazla sayıda Türkiyeli müşteri kazanacaklardır.  

İki ülkenin yakınlığı nedeniyle, Türkiye, Güney için çok önemli bir turizm pazarıdır.  

Bunun tersi de doğrudur.  

Nitekim büyük bir coğrafya, turistik, doğal ve tarihi yerler bakımından inanılmaz derecede 
zengin bir coğrafya olan Türkiye’nin de çekeceği Kıbrıslıelen turistler, turizmine bir katkı 
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olacaktır. Bu konuyu ileride “Birleşmenin Ada Turizmine Etkisi” başlığı altında ele alıp 
irdeleyeceğiz.  
 
ADADA İKİ TOPLUM ARASINDAKİ TİCARET ARTACAK 

İki cemaat arasındaki mevcut ticaret seviyesi 2016 yılı verilerine göre 4,25 milyon avro 
seviyesindeydi. Yakınlık avantajları nedeniyle, birleşik bir Kıbrıs’ta her iki toplumun da 
birbirleriyle daha fazla ticaret yapması her iki cemaatin de ekonomik yararına olacaktır. Ancak 
malların serbest alım ve satımına izin veren birleşik bir ekonomi bunu başarmaya adaydır. Şu 
anda malların adanın bir tarafından diğer tarafına taşınması, siyasi bölünmüşlükten kaynaklı 
yasaklara ve bürokrasi engellerine takılmaktadır. Bu nedenle de çok düşüktür. 

Ekonomideki alış veriş, ortak yatırımlar, iki cemaat arasındaki düşmanlıkları da törpüleyecek 
ve mevcudundan çok daha verimli ve barışçıl bir ilişki ortaya çıkaracaktır.  
 
BİRLEŞMENİN ADA TURİZMİNE ETKİSİ 

Hem KKTC hem de Kıbrıs Cumhuriyeti ekonomilerinde en önemli sektör turizmdir.  2016 
yılında Kuzey için turizmden elde edilen net gelir 721,5 milyon dolardır. Bu ise tüm 
GSYİH'sının yaklaşık beşte birine denk geliyor. Aynı yıl içerisinde Kıbrıs Cumhuriyetinde 
turizm, Kuzeydeki gibi, tüm GSYİH'sinin beşte birinden biraz fazlaya, 3,8 milyar avroya 
eşittir.  

Öte yandan Güney’in turizm geliri Kuzeyin gelirinin beş katıdır. 

Güney ve Kuzey, iki coğrafyanın, toprak yüzdesi, tarihi yerler ve deniz kıyıları göz önüne 
alındığında, Güney’in Kuzeyden beş katı daha çok turizm geliri elde etmesinin nedeni, Kuzey 
Kıbrıs’a direk uçuş bağlantılarının olmamasından kaynaklı olduğunu yazmıştık. Burada 
“Birleşik Kıbrıs’ın” yalnızca Güney’in değil, Kuzeyin turizm gelirlerinde de bir artışa yol 
açacağıdır. Bunun anlamı, adanın turizm gelirlerinde bir atışa yol açacağıdır. 

Kuzeydeki mevcut turizmin iki gerçeği vardır. 

Birincisi, KKTC'ye seyahat eden turistlerin çoğu Türkiye’dendir.  Toplam gelen turistler 
arasındaki payları %75’tir. 

İkincisi, Avrupa ülkesi vatandaşlarıdır ve toplam ziyaretçiler içerisinde % 8'ini oluştururlar.  

Buna karşılık Kıbrıs Cumhuriyetinde turistlerin yaklaşık % 60’ı AB ülkelerindendir. Toplam 
turistler arasında ise % 33’ü İngiliz vatandaşıdır. Buna karşılık, 2017 yılında sadece 284 Türk 
turist Kıbrıs Cumhuriyetini ziyaret etti ve bu şimdiye kadarki en yüksek orandır. Halbuki olası 
bir çözüm ve barışın ertesinde Güney Kıbrıs’ın Türkiye vatandaşı turistlerin akınına 
uğrayacağını tahmin etmek için kahin olmak gerekmez.   

Özellikle son yıllarda KKTC'de emlak satın alan, uzun süreli yerleşen Rus vatandaşların sayısı 
da binlerle ifade edilmeye başlandı. Bir yılda Güney'i ziyaret eden Rus vatandaşların sayısı 
781,000 civarında olduğu düşünüldüğünde, olası bir çözümün ertesinde Kıbrıslıtürk 
turizmcilerin de bundan yararlanacağı açıktır. 

Ayrıca, Kıbrıs Cumhuriyetini ziyaret eden Yunanlı turistlerin de Kıbrıslıtürk bölgelerine 
bırakacakları gelir düşünüldüğünde bunun Kıbrıslıtürk cemaati açısından turistik gelirin 
ötesinde Yunanlılarla yakınlaşma anlamına geleceğidir. 

Birleşik Kıbrıs, Kuzey’in dünyanın geri kalanı ile doğrudan ulaşım ağlarına sahip olmasına ve 
uluslararası tanınmasına ve de turistik cazibe noktalarını yurtdışında daha fazla tanıtım 
yapmasına yardımcı olacaktır.  
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Kuzey Kıbrıs'ın savaş öncesi turizm tesislerinin pek çoğu 1974'ten sonra verimli kullanılamadı. 
Hatta bir kısmı bakımsızlıktan harap oldu. Bu arada Kıbrıslı Rum sahiplerinin bıraktığı 
otellerin sadece bir kısmı Kıbrıslı Türk girişimciler tarafından ele geçirildi. Ancak son on beş – 
yirmi yılda, Girne, Mağusa, Karpaz ve Lefkoşa’da, Türkiye özel sermayesi ile beş yıldızlı, 
yüksek yatak kapasiteli, daha çok deniz ve kumarhane turizmine hizmet eden otellerin 
yapıldığı da bir gerçek.  

Kim bilir? 

Belki de Türkiyeli ve yabancı ülke turistlerine kumar oynatarak para kazanmayı amaçlayan bu 
beş yıldızlı kumarhanelerin salt bu işten değil de, adanın deniz, çevre, doğa ve tarihine ilgi 
duyan turistlerinden para kazanmaya yönelmeleriyle kumar turizminin yerini bu ilgi alanına 
sahip müşteriler alacaktır. Çünkü kumar turizmi, Kıbrıslıtürkler arasında da alışkanlık 
yaratmış, bu yüzden pek çok Kıbrıslıtürk insanının kumarda kaybettiği paralar nedeniyle aile 
ocaklarının sönmesine ve toplumda kötü alışkanlıklara yol açmıştır. Hele de mafya ve çeteler 
arasında hesaplaşmaların zaman zaman silahlı çatışmalara dönüşmesiyle kötü etkileri olmuştur. 
Bir ihtimal, Birleşik Kıbrıs’la birlikte yeni bir eko turizm anlayışı ile kumar turizminin de 
önüne geçilir.  

Kıbrıs, stratejik coğrafi konumu nedeniyle denizaşırı yatırım için iyi bir yerdir. Güney Avrupa, 
Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarlarına deniz yolları üzerinden erişim sağlayan üç kıtanın 
kavşağında olması, Kıbrıs’ı, hem coğrafi hem de ekonomik bakımdan önemli kılmaktadır.   

Liasidou'nun adanın her iki kesimindeki turizm endüstrisi hakkındaki araştırmasında, 
bölünmenin adanın imajı üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu anlatılmıştır. Liasidou, turizm 
sektöründeki insanlarla görüştükten sonra, birleşik bir varış noktası olarak adanın tanıtımının 
çağdaş tüketicilerin, yani turistlerin ihtiyaçları ve talepleri ile eşleşeceği ve de iş dünyasındaki 
yönetsel yeteneklere daha fazla katkıda bulunacağı, böylece turistler için daha iyi bir deneyim 
sağlanabileceğini keşfetti. Onun tahminine göre de, birleşme sonrası Kıbrıs, yabancı 
ziyaretçiler için şimdi olduğundan daha büyük bir cazibe merkezi olacaktır. (1) 
…………………………………….. 
(1)Dr.Sotiris Liasidou, Political disputes and cosequences on tourism. (De Gruyter, May 2017)  
 
BİRLEŞME VE VAROSHA (MARAŞ) 

Varosha (Maraş), 1974 askeri müdahalesi öncesinde Kıbrıs'ın en önemli ve en varsıl turizm 
bölgesiydi. Elizabeth Taylor ve Richard Burton gibi Hollywood yıldızlarının yazlık evleri 
vardı. Bugün, askerî bir bölge ve Türk ordusunun denetiminde yağmalanmış, geriye kalanı da 
çürümeye terk edilmiş durumda. Çok küçük bir alanı Türkiyeli askeri aileler tarafından 
kullanılıyor. BM’nin çözüm öncesi “Güven Yaratıcı Önlemler Paketi” içerisinde yer alan 
Varosha’nın, Kıbrıslı sahiplerine devrinde ısrarcı olan Kıbrıs Cumhuriyeti yöneticilerine karşı, 
Türkiye’nin olurunu da alan Kıbrıslıtürk liderler, iade olayını Mağusa Limanı ve Ercan 
Havalimanı'nın uluslararası trafiğe açılmasına bağlamakta ısrarcılar. Ya da Varosha açılacaksa 
KKTC denetiminde açılmalı. Bu ön şartlar, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından şu ana kadar 
KKTC’nin tanınması anlamına geleceği için kabul görmemiş. Aynı şekilde Maraş’ın 
çürüyeceğine, koşulsuz olarak gerçek mülk sahiplerine iade edilerek BM denetiminde turizme 
açılmasıyla ilgili Elen önerisi de Türkler tarafından kabul edilememiş durumda. 

Varosha'nın düştüğü bölünmüş Mağusa bölgesinin iki belediye başkanı da, Aralık 2014'te 
yeniden inşa edilmiş bir Varosha versiyonunu planlamak için ortak bir komite oluşturdular. 
Ama bu da bir yerde resmiyete kavuşamadan sona erdi. 

Aslında Varosha’nın içler acısı hali, Kıbrıs sorunundaki bölünmüşlüğün, ada ekonomisi, 
yatırımı, üretimi ve turizmi için ne denli kötü bir şey olduğunun da bir göstergesidir.  
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ETK İLERİ 

“Doğrudan Yabancı Yatırım” (DYY) 2016 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin GSYİH'sının 
%13’ünü oluşturdu.  

KKTC Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) kuruluşu rakamlarında, (Türkiye'den gelen yatırımlar 
sayılmadığı için) aynı yıl için sadece GSYİH'nın % 0,6'sına karşılık gelen 23,5 milyon dolarlık 
bir DYY gösterilmiş. Kuzeydeki DYY miktarının düşük olması, KKTC’nin uluslararası 
tanınmamışlığından ve buna bağlı olarak AB ve BM tarafından uygulanan ekonomik, sosyal ve 
siyasal kısıtlamalardan kaynaklı. Uluslararası siyaset, ticaret, hukuk, spor ve kültür alanlarında 
izole edilmiş KKTC’nin, siyasi belirsizliği ile içe dönük ve kapalı ekonomisi, kapitalizmin 
mottosu “Pazar için üretim” yapan yabancı şirketler için elbette cazip değildir. 

Yukarıda belirtilen uluslararası siyasi kısıtlamalar nedeniyle Kuzeyin DYY çekmesine imkan 
ve ihtimal yoktur. 

Aslında Kuzeydeki Türkiye kaynaklı yatırım, 9 milyar TL (bugünkü değerlere göre yaklaşık 2 
milyar dolar) değerindedir. Bu, Kuzeyde ekonomiye katkıda bulunurken, aynı zamanda 
Türkiye'ye de bağımlı kılmakta.  

Uluslararası ekonomi kanalı Bloomberg’e göre, Kıbrıs Türk ekonomisinin, 2018 yılında kredi 
notu sürekli düşen ve ekonomisi giderek kötüleşen Türkiye'ye bağlı kalması, ekonomisini 
yabancı yatırımcılar için güvensiz kılıyor. Hele de DYY’ın Türkiye’den ayrılmaya başladığı bu 
son dönemde. 

Bu nedenle adada cemaatlerin barışıp yeniden bir araya gelmesi, Kıbrıslı Türklerin Türkiye'ye 
olan bağımlılığını azaltırken, siyasi belirsizlikten dolayı yok denecek kadar az olan DYY’lar 
için de Kuzeyin pazarını cazip hale getirecektir.  

Güneyin DYY çekmesindeki önemli bir neden, ana kurumlar vergisinin % 12,5’ ile Avrupa’nın 
en düşük kurumlar vergisine sahip olduğu gösterilmekte    
 
BİRLEŞME SONRASI UCUZ İŞGÜCÜ VE MİLL İYETÇİLİĞİN TEŞHİRİ 

Adanın Güneyi, yeniden birleşmeden sonra, daha çok arzu edilen bir yatırım hedefi haline 
gelecektir. Çünkü bölünen nüfus, kuzeyin de birleşmesiyle bir buçuk milyonun üzerine 
çıkacaktır. Bu ise daha büyük bir üretim ile ticareti tetikleyecektir. Böylece malların gerek 
üretiminde, gerekse ticaretinde birim başı maliyetler de düşecektir. 

Bu arada Kıbrıs ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesiyle, Kıbrıs Cumhuriyeti de 
Türkiye’nin ucuz iş gücünden yararlanmış olacaktır. Bu durum, gerek Türkiye, gerekse 
Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslıelen sağ parti ve siyaset adamlarının milliyetçiliklerinde ne kadar 
ikiyüzlü oldukları bir kez daha açığa çıkacaktır. 

Söz konusu kapitalizmin sömürü düzeni ve sermayenin çıkarları oldu mu, milliyetçiliğin ne 
denli by pass edilebileceği de ortaya çıkmış olacaktır.  

Ayrıca her iki cemaatin esnaf, memur ve işçi kesiminden insanların, iş ve güç birliği yapma 
ortamını da doğuracaktır.   
 
GENÇLİK VE İŞSİZLİK 

Kıbrıs’ta her iki cemaatin eğitim seviyesi yüksek standartlardadır.  Gençlik içerisinde 
okuryazarlık neredeyse % 100’dür. Genel okuryazarlık oranları ise her iki toplumda da % 99 
civarındadır. Ayrıca KC içerisinde 30-34 yaş arasındaki kuşağı % 49.9 bir oranla AB üyesi 
ülkelerin üniversite mezunları arasında ikinci en yüksek yüzdeye sahiptir. (1)  
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KKTC'de ise, 18-30 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık% 90'ı ya lise mezunu ya da üniversitede 
okuyor. Ancak Tablo 1ve Tablo 2’den de görüleceği, her iki toplumdaki işsizliğin çoğu bu yaş 
kuşakları arasındadır. (2)  

Bu nedenle birçok Kıbrıslı genç denizaşırı ülkelerde iş bulmak için adayı terk ediyor. Gençler 
arasındaki işsizliği, genel işsizlik oranından daha yüksek olduğunu, bunun 2016 yılı itibarıyla 
KKTC için % 17, Kıbrıs Cumhuriyeti için % 29 olduğunu söyleyebiliriz. (3)   
…………………………. 
(1)www.university worldnews.com/article. php?story=20130412132724421 
(2)www.aljazeera.com.tr 
(3)www.statista.com 
 
ENFLASYON 

Tablo 1 ve Tablo 2’ye dönecek olursak Kıbrıs Cumhuriyetinin ekonomisi, son dört yılda 2013 
ekonomik krizinden dolayı deflasyondan nedeniyle yeterince büyümekte zorluk çekmektedir.  
Bu yılın Mayıs ayında TL’nin hızlı düşüşü ile görünebilir yakın gelecekte de yüksek 
enflasyondan kurtulamayacağı neredeyse kesinlik kazanmış durumda. Kıbrıs Cumhuriyetinin 
ekonomik krizden kaynaklı deflasyonunun, 2017 yılında, tahminlere göre% 1,2 seviyesinde bir 
enflasyon ile ekonomide bir düzelme-iyileşme bekleniyor.  

Kuzey Kıbrıs’ta ise yüksek enflasyon düzeyi 2018’de,  özellikle Mayıs ayındaki Türk Lirasının 
değer kaybı ile 2016 ve 2017 yılındaki % 10 enflasyonun da üzerine çıkacağı kesin gibi 
gözüküyor.  

2016 ve 2017 yılında KKTC ekonomisi % 2 civarında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca 
2018 yılında Türk lirasının değer kaybına bağlı olarak yaşanan enflasyon ile ekonomik 
büyümenin itici güçlerinden inşaat sektörünün Pound ve Euro üzerinden maliyetlendirilmesi bu 
sektörde de durgunluğa yol açacağının sinyallerini şimdiden vermiş durumda. 

İçinde bulunduğumuz yıl ile gelecek yıl Türkiye’deki olası ekonomik krizin adanın Kuzeyine 
de yansıyacağını göstermektedir.  

Bunun Kıbrıslıtürkleri sorunun çözümünde daha istekli olmaya itip itmeyeceği, Annan Planı 
dönemindeki kadar şiddetli olmasa da, çözüm lehinde kalabalıkları sokağa döküp dökmeyeceği 
bir soru işareti olarak durmaktadır.     
 
DIŞ TİCARET  

Öte yandan, KC, her yıl KKTC ithalatından daha çok ihracat yapıyor. Bir diğer deyişle KC’nin 
ihracatı, KKTC’nin ithalatının üzerinde.  

Dahası da var. İthalat için KC’den dışarıya çıkan para, Kuzeyin Gayri safi hasılasından bile 
daha çoktur.  

Buna rağmen KC ekonomisinin ithalatı, ihracatının iki katıdır. Ancak yine de Güneyin dış 
ticaret açığı, ihracatının en az 13 katı ithalat yapan KKTC’den çok iyidir.  

Ayrıca KC’nin toplam dış ticaret hacmi, KKTC'den çok daha büyüktür ve bu Güneyin 
ekonomisinin Kuzeyden ne kadar çok büyük olduğunun da göstergesidir. 
 
ÇEVRE 

Birleşik Kıbrıs, adanın bütününe ilişkin bir yeşil kuşağı, orman ve tarım alanlarını birleştirme 
olanağı sağlayacaktır. 
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Bugün özellikle Kıbrıs’ta kamu arazilerinin Türkiye’den gelen özel sektöre peşkeşi söz 
konusudur. KKTC yasalarında kamu mallarının kamu yararına kullanılması şart olmasına 
rağmen, hükümetler bir şekilde bu yasaları by-pass ederek, adanın Kuzey sahillerini beş yıldızlı 
otel ve kumarhane yapımı için çok ucuza kiralamaktadırlar. Üstelik bu oteller deniz kenarlarını 
telleyip KKTC Anayasasına aykırı olduğu halde, vatandaşa kapatmakta ve plaja girişleri paralı 
yapmaktadır. 

Kuzeyde asırlık zeytin ve harup ağaçları da hoyrat bir biçimde, yapılacak oteller, çift şeritli 
yollar uğruna yok edilmektedir. 

Türkiye’den iş makineleriyle gelen müteahhitler de kendilerinin yaşamadığı bu ülkenin 
çevresine ve doğal dokusuna gereken titizliği göstermemektedir.  

Molozlar bazen yakındaki derelere ve vadilere dökülmekte bu ise her yağmur sonrasında 
sellere ve çevre felaketlerine yol açmaktadır. 

Doğayı korumada yasaların ve cezaların yetersizliği kadar, denetimsizlik ve iş bilmezlik de 
önemli bir sorundur. 

Arazi peşkeşlerinde yaşanan rüşvet tartışmaları bazen meclise, pek çok zaman da günlük 
gazetelere manşet olmaktadır. 

KKTC’deki hükümetlerin Türkiye’den gelen sermayeye, kamu arazilerini peşkeş çekmesinin 
yanında, Türkiye siyasal iktidarlarına şirin gözükmek çabaları da bir başka sorundur. 

Bütün bunlar, Kıbrıs Sorunun çözümü olmadan, KKTC denen yapının bu sorunlarla 
boğuşmakta yetersiz kalmaya devam edeceğini göstermektedir. 

Kıbrıs sorununun çözümü ise Kuzeyin AB üyeliği için bu sorunlarla boğuşmasını 
kolaylaştıracak ortamı sağlayacaktır. 

Bu nedenle birleşik bir Kıbrıs, kamu mallarını yabancı özel sektöre peşkeş çekerek çarpık 
betonlaşan, yasa tanımaz ve çevre düşmanı bir ekonomik gelişmenin de önünü kesecektir. 
Ayrıca planlı kentler, yeşil ve temiz bir çevre, eko ve agro turizmden yana bir ada için 
mücadele edecek ortak bir sol örgütlenme ve mücadelenin de önünü açacaktır.    
 
DOĞAL GAZ 

Avrupa Birliği'ne katılımın gereği olarak yeni üye ülkeler ile birlikte 1 Ocak 2008 tarihinde 
Avro ekonomik bölgesine dahil olan Kıbrıs Cumhuriyeti, son yıllarda Mısır hükûmeti ile 
Akdeniz’de ortak petrol arama görüşmeleri başlattı. Bununla doğru orantılı olarak geçen 
senelerde Mısır ve Lübnan'la deniz bölgesinde petrol ve doğal gaz yataklarından yararlanacak 
şekilde "münhasır ekonomik bölgeleri" belirleyecek anlaşmalar imzaladı.  

Ancak Türkiye Deniz Kuvvetleri, adanın kuzeyinde fiili bir yönetim bulunması gerekçesiyle 
petrol aramalarına izin vermedi. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bölge üzerinde petrol 
aramalarına şiddetle karşı çıkmaya devam ederken Ağustos 2007 tarihinde adanın kuzeyinde 
petrol arama için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na da yetki verdi. 

1959 tarihli Zürih-Londra Antlaşması'na göre tüm adanın doğal zenginliklerine Kıbrıs Türkleri 
de ortaktır ve bu nedenle bu anlaşmanın garantörü (koruyucusu) olarak, Türkiye petrol 
kaynaklarını Rum kesiminin tek başına kullanmasına izin vermemekte. 

Yeniden birleşme için en önemli motivasyonlardan biri, adadaki kıyılarda bulunduğu tahmin 
edilen 50 milyar dolarlık gazın ihtilafının çözülmesine yardımcı olabileceğidir. Türk savaş 
gemilerinin, KC’nin doğal gaz arama izinlerini tanımadığı ve KC izniyle doğal gaz araması 
yapan şirketleri iş ve keşif yapmaktan defalarca alıkoyduğu bir gerçektir. Ayrıca Türkiye’nin 
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siyasi lideri Erdoğan’ın “KKTC’nin de doğal gaz üzerinde hakkı olduğu” siyasi söylemine 
başvurarak, bahse konu doğal gaz aramalarını engelleyeceğini söylemesi düşündürücüdür.  
KC ile TC'nin diplomatik ilişkileri bulunmadığı göz önüne alındığında, basında yazılıp 
çizildiği gibi gerginliğin ve karşılıklı sertleşmelerin tırmandığı bir anda savaşa yol açması da 
olasılık dışı değildir. Nitekim Kıbrıslı bir diplomat iktisatçının söylediği gibi; “Bir çözümümüz 
varsa, doğal gazımızı kullanabileceğiz. Değilse, Türkiye'nin nasıl davranacağını kimse 
bilemez.”   

Bu nedenle Kıbrıs'ın denizlerdeki doğal gazını üretmenin de, pazarlamanın da, Doğu 
Akdeniz’de bir gerginliğe ve çatışmaya yol açmayacak şekilde kesin bir çözüme ulaşması, belli 
ki Kıbrıs sorunun çözümünden geçmektedir.  
 
SONUÇ: 

Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde bunun ada ekonomisi üzerine olumlu etkileri şöyle 
özetlenebilir:  

1.Bir yandan Kıbrıslıtürk toplumuna hem Kıbrıslıelenlerle, hem de Türkiye dışında pek çok 
ülke ile direk ticaret yapma olanağı verirken, diğer yandan da Kıbrıs Rum toplumunun Türkiye 
ile ticaret yapmasının da önünü açacaktır.  

2.Ekonomik yaşamdaki işbirliği Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıslıları birbirine yakınlaştıracak, 
milliyetçilikten kaynaklı düşmanlıkları geriletecek ve hatta anlamsızlaştıracaktır.  

3.Her yıl daha çok turistin adayı ziyaret etmesine yol açacaktır. 

4.Açık denizdeki doğal gazların herhangi bir gerilime yol açmadan her iki cemaat tarafından 
yararlanacak şekilde üretilip pazarlanmasının önü açılacak Türkiye’nin askeri tehdidi de sona 
erecektir.   

5.Adaya daha çok DYY yatırıma yol açacaktır. 

6.Kıbrıslıtürklerin ekonomide sorumluluk üstenecekleri, kendi ayakları üzerinde durmaya 
zorlanacakları, mevcudundan çok daha etkin bir yönetim sisteminin ortaya çıkmasına fırsat 
doğacaktır.  

Bütün bunlar sonunda Kıbrıs'ın ekonomik büyümesi, beceri sahibi nitelikli işgücünün artması, 
her iki cemaatin genç işsiz vatandaşları için daha fazla iş anlamına gelecektir.  

Sapienta Economics Ltd'nin direktörü ve Kıbrıs ekonomisinin analizi konusunda, BM Genel 
Sekreteri Kıbrıs Özel temsilciliği bürosuna danışmanlık yapan Fiona Mullen’in, Euro News'e 
verdiği demeçte belirtmiş olduğu gibi; “Eski nesil, şimdiki işsiz çocuklarına bu büyük 
armağanı (Birleşik Kıbrıs) vermek için tarihsel sorunlarını aşamazsa, bu büyük bir trajedi 
olacaktır. (1)  
……………………………………….. 
(1)www.euronews.com 
 


