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GİRİŞ 

Kıbrıs'ta yaşayan Türk ve Rum toplumları, 1960 yılında İn

giltere'nin sömürgesi olmaktan kurtulmuş ve eşit haklara sahip 

olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Ancak Rum tarafının 

1963 yılından itibaren Türk toplumunu planlı bir şekilde yok etme 

girişimlerine başladığı görülmüştür. 

Kıbrıs Türk toplumuna yapılan baskılar, 1974 barış harekatı 

ile giderilmiş ve Kıbrıs Türk Federe Devleti (KDFD) kurulmuştur. 

Bu aşamada, KKTC'nin diğer ülkeler tarafından tanınmamasın

dan doğan siyasi sorunları yanında, ekonomik sorunları da vardı. 

KKTC barış görüşmelerinde Rum tarafı ile pazarlık şansını 

artırabilmek için ekonomik kalkınmasını hızlandırarak, ekonomik 

bağımsızlık amacına ulaşma yolunda çaba sarfetmektedir. 

KKTC, 1974 yılında başlatılan ve Türkiye'nin gerek siyasi 

gerekse ekonomik desteği ile sürdürülen çabalar sonucu önemli bir 

gelişme göstermiştir. 

Ancak, ö~ellikle sahip olunan ekonomik kaynaklar ve ekono

mik gelişmenin hızlandırılabilmesi için hangi sektörün teşvik 

edilmesi gerektiği yönünde kapsamlı araştırmalar yapılmamıştır. 

Bu nedenle kıt olan kaynakların plansız bir şekilde dağıtılması 

sonucu, turizm sektöründen beklenen gelişme gerçekleşmemiş, tarım 

sektörünsürekli gerilemiş, ticaret sektörü ise tek taraflı (itha

lat) çalışmıştır. En istikrarlı gelişme ise sanayi sektöründe ve 

özellikle de imalat sanayiinde kaydedilmiştir. 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi genel olarak, imalat sana

yinin gelişmişlik düzeyi ile ölçülebilir. Öncelikle iç piyasa ih

tiyaçlarının karşılanması, daha sonra da dış pazarlara açılıp dö~ 

viz girdisi sağlanması için önem verilmesi gereken en önemli un

surlardan birisi, imalat sanayiinin geliştirilmesidir. Bu nedenle 

imalat sanayiinin ayrıntılı bir şekilde analiz edilip, sorunları

nın ve potansiyel gelişme alanlarının belirlenmesi gerekir. Ayrı

ca bu sorunların çözümüne ve potansiyel a~anların geliştirilmesine 

yönelik tedbirlerin belirlenmesi için ayrıntılı çalışmalar yapıl

malıdır. 
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KKTC'nde bugüne kadar imalat sanayinin ekonomideki yeri ve 

önemi ayrıntılı olarak analiz edilip, açıklığa kavuşturulmamıştır. 

KKTC İrnalat sanayiinin yukarıda belirlenen kapsam dahilin

de incelenmesini amaçlayan bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. 

İlk bölümde ekonominin yapısı incelenip, gelişmesini etkile

yen üretim faktörleri belirlenecektir. Bu bilgiler doğrultusunda 

ikinci bölümde imalat sanayinin analizi yapılacaktır. Her iki bö

lümden sağlanan bilgiler sonucu üçüncö bölümde ekonominin yapısı

na en uygun olan öneriler yapılacaktır. 

Birinci bölümde, KKTC ekonomisinin yapısı ve gelişimini 

etkileyen faktörler incelenmiştir. 

Ekonominin yapısı genel olarak GSMH, kişi başına düşen gelir, 

büyüme hızı, sektörlerin gelişme durumları, yatırımlar, dış ekono

mik ilişkiler, ödemeler dengesi v~b. gibi temel unsurlar bazında 

ele alınmıştır. Daha sonra ekonominin gelişimini etkileyen üretim 

faktörleri ve diğer faktörler detaylı olarak incelenmiştir. 

İkinci bölümde, imalat sanayiinin yapısal analizi yapılmış

tır. İki başlıkta incelenen bu bölümde, imalat sanayiinİn ekonomi

ye sağladığı katma değeri, sektörlere yapılan sabit sermaye yatı

rımları, imalat sanayiinde bulunan tesis sayısı ve yarattığı is

tihdam, imalat sanayiine yapılan banka plasmanları, imalat sanayii 

üretimi ve ihracatı ayrıntılı olarak yıllar itibariyle analiz edil

miştir. 

Üçüncü bölümde ise, daha önceki bölümlerden elde edilen bil

gilerle açığa çıkan imalat sanayiinin sorunları belirtilerek, bu 

sorunlara kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri getirilmiştir. 

KKTC imalat sanayiinin potansiyel olabilecek gelişme alanla

rı belirlenip, bu alanların geliştirilebilmesi için uygun görülen 

uluslararası yöntemlerinden ülke koşulları dikkate alınarak öneril

miştir. 



8 i r i n c i 8 ö l ü m 

K U Z E Y K I 8 R I S T ü R K 

C U M H U R İ y E T İ E K O N O M İ s İ N İ N 

Y A P I S I V E G E L İ ş İ M İ N İ 

E T K İ L E Y E N F A K T Ö R L E R 

I- KKTC EKONOMİSİNİN ~~PISI 

KKTC'nin ekonomik yapısının belirlenmesi, ekonomik analizler

de kullanılan belirli büyüklüklerin incelenmesini gerektirmektedir. 

Aşağıda KKTC ekonomisinde büyüme hızı, kişi başına GSMH, GSMH v.b. 

ekonomik büyüklükler hem tarihsel gelişim hem de son durum itiba

riyle incelenmiştir. 

1-BÜVÜME HIZI 

KKTC ekonomisinin geçici yıllık programlarla yönlendirilen 

geçiş döneminde büyüme hızının gelişiminde belirli bir istikrar gö-

3 
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rülmemektedir. Büyüme hızı 1983 ve 1986 yıllarında %4 ve_ %6.2 

olarak programlanmasına rağmen, bu rakamlara ulaşılamayarak, 1983 

yılında %1.6, 1986 yılında %4.8 büyüme hızı gerçekleşmiştir (Tab

lo: 1) . 

1984 yılında planlanan %6.4 büyüme aynen gerçekleştirilir

ken 1985 yılında ise %4.2 programlanan büyüme hızı %7.5 olarak 

gerçekleşmiştir (1). 

1987 ve 1988 yıllarında ise %6.8 ve %7 büyüme hızıarına 

ulaşılmıştır (2). Bu gelişme sonucu 1977 sabit fiyatlarıyla 1982 

yılında 4,4 milyar TL olan KKTC ekonomisi GSMH'sının 1988 yılında 

6,1 milyar TL'lık bir büyüklüğe eriştiği görülmektedir. 

Yıllar 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Tablo: 1 

KKTC EKONOMİSİNDE BÜYÜME HIZININ GELİŞİMİ 

(1983-1988, 1977 Sabit fiyatlarıyla, Milyon TL) 

Hedeflenen Gerçekleşen 

G.S.M.H. Büyüme Hızı % G.S.M.H. Büyüme 

4.313.7 4.369.5 

Hızı % 

-- --
4.497.7 4~0 4.440.4 1. 5 

4.715.3 6.4 4.725.2 6.4 

4.750.8 4.2 5.080.4 7.5 

5.377.3 6.2. 5.324.1 4.8 

5.588.9 5.2 5.584.1 6.8 

6.082.0 7.\l 5.084.0 7.0 

Kaynak: KKTC İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve KKTC Merkez 
Bankası Verilerinden hazırlanmıştır. 

(1) KKTC İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ~1988-1992), 
Lefkoşa: 1 Ocak 1988, s.2. 

(2) KKTC Merkez Bankası, Bülten, No: 7, Lefkoşa, Mayıs 1989, s.29. 



2- KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİR (GSMH) 

KKTC ekonomisinde kişi başına düşen gelirin 1983-1988 döne

minde GSMH artış hızına paralel bir gelişme gösterdiği söylenebi

lir (Tablo: 2). 

5 

1983 yılında sabit fiyatlarla (3) 28,552 TL olan kişi başına 

gelir, 1986 yılında 32,728 TL olmuştur. 1987 yılında 34,442 TL. olan 

kişi başına gelir, 1988 yılında ise 36,375 TL. olarak gerçe~leşmiş

tir. 

Tablo: 2 

KKTC EKONOMİSİNDE KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRİN GELİŞİMİ 

G•S.M.H. G.S.M.H. Nüfus Kişi Başına fl:işi Başına 

Cari Sabit G.S.M.H. (TL) G.S.M.H. (TL) 
Fiyatlar- Fiyatlar- Cari Fiyat- Sabit Fi-
la la larla yatlarla 

Yıllar (Milyon TL) (Milyon TL} 

1982 34.148. o 4.369.5 153.239 222.841 28.430 

1983 47.040.2 4.440.4 155.521 302.468 28.552 

1984 73.937.8 4.725.2 157.984 468.008 29.909 

1985 126.874.2 5.080.4 160.287 791.544 31.696 

1986 195.142.7 5.324.1 162.676 1.199.579 32.728 

1987 289.106.4 5.684.1 165.035 1.751.788 34.442 

1988 485.848.2 6.084.0 167.256 2.904.818 36.375 

Kaynak: KKTC Devlet Planlama Örgütü Verilerinden hazırlanmıştır. 

(3) 1977 yılı sabit fiyatları kastedilmektedir. 
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3- GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA (GSMH) 

A-Ga~ri Safi Milli Hasılanın Gelişimi 

KKTC ekonomisinde GSMH, sabit fiyatlarla 1982 yılında yakla

şık G,4 milyar TL iken, 1985 yılında 5 milyar TL ve 1988 yılında da 

6 milyar TL olmuştur (Tablo: 3). 

1982 - 1988 deneminde GSMH'daki en büyük artışın %7.5 ile 1985 

yılında gerçekleştiği görülmektedir. Aynı dönem içerisinde GSMH 

sürekli artış kaydetmiştir. 

B-Gayri Safi Milli Hasılanın Yapısı 

GSMH esas olarak, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) ve 

net dış alem faktör gelirlerinden oluşmaktadır. GSMH'nın bu şe

kilde bir ayrım esas alınarak incelenmesi, net alış alem faktör 

gelirlerinden arındırılması nedeniyle ekonominin sektörel yapısı

nın gerçeğe daha uygun olarak belirlenebilecektir. 

a- Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 

KKTC ekonomisinde GSYİH sabit fiyatlarla 1973 yılında 

1.778.8 milyon TL iken, 1982 yılında ~.303.8 milyon TL'ya yükse

lerek %141.9'luk büyüme göstermiştir. 1970-1982 yılları arasında 

ortalama her yıl GSYİH'nın büyü~esi %15.8 oranında olmuştur (40. 

1982 yılında sabit fiyatlarla 4.315.8 milyon TL iken, 1986 

yılında 5.232.3 milyon TL olmuştur. Bu dönem içerisinde GSYİH'nın 

yıllık ortalama %4.9 artış gösterdiği söylenebilir (5). 1987 yılın

da 5.580 milyon TL. olan GSYİH, 1988 yılında da 5.991.1 milyon TL. 

olarak gerçekleşmiştir (Tablo: 3). 

(4) Erdoğan ÖZÖTQN, ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti~Ekooomisine Ge~ 
nel Bakış", ISTANBUL SANAYI DDASI, 5.214 (15 Aralık 1983), 
s.13-17. 

(5) KKTC İkinci Beş ... , s.3. 
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GSYİH'nın GSMH içerisindeki payı 1982 yılında %98.7, 1988 

yılında %98.5 oranında oluşmaktadır. 1982-1988 döneminde GSYİH'nın 

GSMH içerisindeki payında önemli bffr değişme olmamıştır. 

aa- Tarım Sektörü 

GSYİH'nın sektörler itibariyle incelenm~Ei durumunda tarım 

sektörünün önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

KKTC ekonomisindE' 1973 yılında GSYİH'nın %23'ünü oluşturan 

tarım sektörü daha sonraki yıllarda aynı gelişim hızını göstereme

miştir. Bö~lece 1973 yılında ka~u hizmetleri sektörünün ardından 

ikinci sırada olan tarım sektörünün 1982 yılında GSYİH içerisindeki 

payı %14.7'ye gerileyerek, ticaret sektörü ve kamu hizmetleri sek

törünün arkasından üçüncü sıraya düşmüştür. Aradan geçen dokuz yıl 

içerisinde bu sektörün ekenomideki payında önemli bir gerileme 

olmuştur (6). 

1984 yılında 686.0 milyon TL. olan tarım sektörünün katma 

değeri, seneierin üst üste kurak geçmesiyle 1986 yılında sabit fi

yatlarla 555.2 miylon TL'na düşmüştür. Böylece tarım sektörünün 

1986 yılında GSYİH içerisindEki payı da %12.5 olarak gerçekleşmiş

tir. 1987 yılında 677.9 milyon TL ve 1988 yılında da 725.7 milyon 

TL. olan tarım sektörü katma degerinin büyüme hızı %7.2 olurken, 

her iki yılda da GSYİH içerisindeki payı yaklaşık %12 olarak 

gerçekleşmiştir (7). (Tablo: 3). 

KKTC ekonomisinde tarım sektörü üretimi, özellikle kuraklık

tan çok fazla etkilenmekte ve yeterli sulama sisteminin olmaması, 

üretimin azalmasına neden olmaktadır. Diğer taraftan hayvancılık ve 

balıkçılık üretiminde de azalma görülmektedir. Buna rağmen tarım 

sektörünün KKTC ekonomisindeki payı azalmakla birlikte öremli bir 

yere sahip olduğu söylenebilir (8). 

(6) ÖZÖTÜN, Kuzey Kıbrıs ... , s.16-17. 
(7) K~TC Merkez Bankası ... , s.29. 
(B) KKTC Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü, 1988 Yılı Programı, 

DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ, Lefkc~a, Ekim 1987, s.5. 
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bb-Sanayi Sektörü 

Sanayi sektörünün GSYİH içerisindeki payı 1973 yılında %7 

iken, 1982 yılında %11.4'e yükselmiştir. Tarım sEktöründe görülen 

azalmEr:ın aksine, sanayi sektörü payı dckuz yılda %62.9 oranında 

büyümüştür. 1973-1982 yılları arasında sanayi sektöründe reel ola~ 

rak yaratılan katma değerde %303.7'lik artış olmuştur. 

KKTC ekonomisinde sanayi sektörü içerisindE en fazla ağır

lığa sahip olan kesim, imalat sanayidir. 1980 yılında yapılan sana

yi sayım sonuçlarına alt sektörler itibariyle bakıldığında, 1980 

yılında toplam sanayi sektörü üretiminin o/~6.4'ü, 1981 yılında 

ise %87.6~sının tüketim mcllarına ait olduğu görülmektedir. İmalat 

sanayii içerisinde aramalları ve yatırım malları üretiminin küçük 

bir paya sahip olduğu söylenebilir (9). 

1978-1984 dmfuemi içerisinde sanayi sektörü, yıll1k ortala

ma %6 oranında artarak büyüiTüştür. 1982 yılında 475.5 milyon TL. 

olan smanayi sektörü katma 98ğeri, 1984 yılı hariç yükselme eğilimi 

göstermiş, toplam %26.2 artarak 1986 yılında 600.0 milyar, TL. 'na 

ulaşmıştır. GSYİH içerisindeki %11 olan sektör yüzde payı da düze

yini korumuştur. 

1987 yılında 634.1 milyon TL. ve 1988 yılında da 700.1 

milyon TL. kctma değer yaratar, sektörün GSYİH içerisindeki payı 

1987'de %11.4 ve 1988 de de %11.7 olarak gerçekleşmiştir (Tatlo:3). 

Sanayi sektörünün büyüiTesinde, elektrik ve su alt sektör

lerinin yıldan yıla ortalama %20'lik bir artış göstermEsi etkili 

olmuştur (10). 

KKTC ekonomisi içerisinde dördüncü sırada yer alan sanayi 

sektörünün, aEıl başlangıcının 1974 barış harekatından sonra oldu

ğu da dikkat alınırsa, bu sorucun iyi bir başarı olduğu söylenebi

lir. 

(9) bzöTUN, Kuzey Kıbrıs ... , s.16-17. 
(10) T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Başmüşavirliği, 

KKTC Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ticari İlişkileri 
J985 Yılı Raporu; Lefkoşa, ?, s.2. 
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1974 yılının hemen ardından, Rumlar'dan kalan sanayi tesis

lerinin, Kamu İktisa Teşekküller (KİT) ve bazı özel kesim tara

fından işletilmeye başlanmıştır. Ancak çeşitli nedenlerle verimli

lik sa~lana~amıştır. Bu nedenle 1974-1986 yılları arasında sanayi 

sektöründe istikrarsız bir gelişme ortaya çıkmıştır. 

Bu dönemdeki gelişmeler, Kıbrıs Türk Sanayi Holding Ltd. 

Şti'nin 1970'li yıllarda scnayi sektöründe önemli bir paya sahip 

olm2sına ra~men, 1980'li yıllarda bazı teEislerini üretim dışı 

bırakması örnek gösterilebilir. 

cc- İnşaat Sektörü 

KKTC ekonomisinde hızlı bir gelişme içerisinde olan sektör

lerden birisi de inşaat sektörüdür. 

1982 yılında 202.7 milyon TL. olar- inşaat sektörünün katma 

de~ei'i toplam %80,8 ve yıllık ortalama %16 oranında artarak 1986 

yılında 365.5 milyon TL.'na yükselmiştir. Sektörün GSYİH içerisin

deki payı 1982'de %4.7'iker, 1986 yılında %7 oranına yükselmiştir. 

1987 yılında ekonomiye sa~ladı~ı katma de~er 451.3 milyon 

TL. ve 1988 yılınde da 465.6 milyon TL. olmaktadır. 1988 yılı büyü

me hızı %3.2 oranında olan sektörün, GSYİH'daki payı da %7.8 ora

nındE oluşmaktadır (Tablo: 3). 

KKTC'nin 1974 yılından itibaren yerleşime açılması nedeniy

le artan nüfusun barınma probleminin çözGmü amacına yönelik olarBk 

özel inşaat yapımı gelişmiştir. Böylece inşaat sektöründe hızlı 

bir geliş~E görülmüştür. 

dd- Ticaret-Turizm Sektörü 

KKTC ekanemisinin sürükleyici sektörü olarak kabul edilen 

ticaret VE turizm sektörünün 1982 yılında 851 milyon TL. olan 

katma de~eri, yıllık ortalamE olarak %3.6 artarak, 1986 yılında 

980.2 milyon TL'na ulaşmıştır. Aynı yıl GSYİH'daki payı ise 

%18.7'dir. Bu oranla 1986 yılında GSYİH içerisinde ikinci sırada 

yer almc:ıkt aCı r. 



1987'de 1.046.3 milyon TL. ve 1988'de ise 1.087.4 milyon 

TL. lolarak gerçekleşen sEkt~rün katmE de~eri sırasıyla GSVİH'da
ki payı %18.7 ve %18.1 olarak gerçekleşmiştir (Tablo: 3). 

1970'li yıllardE en büyük sekt~r durumunda olan ticEret ve 

turizm sekt~rü sGrekli bir büyüme içerisindedir. Bu durum, KKTC'ni 

ziyaret eden T.C. vatandaşlarının büyük bir b~lümünün gezi ve eğ

lence harcamElarından daha fazla alış-veriş yapmaları nedeniyle 

mEydana gelmiştir. Çünkü 1970'li yıllarda bczı yabancı menşeili 

mallar, KKTC'nde Türkiye'ye oranla çok daha ucuz fiyatlarla satın 

alma imkanı vardır. Bu geliş~e 1980'li yıllarda da dE~vam etmesine 

ra~~en ~nemi giderek azalmaktadır. 

ee- Ulaştırma-Haberleşme Sekt~rü 

10 

KKTC'nde 1980'li yılların başlarında ulaştırma ve haberleş

me alanına yapılan yatırımların artırıldığı gôrülmektedir. Bôylece 

ulaştırme ve haberleşme sekt~rünün 1952 yılında 375.7 milyon TL. 

olan katma de~eri yıllık ortalama %11.2 oranındE artarak 1986 yılın

da 574.8 milyon TL.'na yükselmiştir. Bu sEktördeki gelişim seyri 

1987 ve 1988 yılında da devam etmiş ve sektôr katma dE~eri 1988 yı

lınde 694.6 milyon TL. olarak gerçekleşmiştir. Di~er taraftan 

ulaştırma-haberleşme sekt~rünGn GSYİH içerisindeki payı da 1988 

yılında %11.6'ya ulaşmıştır. Ulaştırma-haberleşme sektôründe 1987 

yılın~E %6.1-olan büyüme hızı, 1988 yılında da %13.9 olmaktadır. 

Kamu hizmetleri sEktôrü, ülke ekonomisine sağladı~ı katmc 

de~erle birinci sırada yer almaktadır. 

1982 yılında 911.8 milyon TL. olan katma değeri, yıllık 

ortalama %5.7 artarak 1986 yılında 1.132.2 milyor TL. 'na yüksel

miştir. 1986 yılında GSVİH'daki payı ise %21.7'dir. 1988 yılında 

1.197.8 milyon TL. katma değer yaratan sektörün büyüme hızı 

1987'de %3.9 olurken, 1988 yılında bu oran %1.4'e düşmüştür. 1988 

yılında GSVİH içerisindeki payı da azalarak %20 olarak gerçekleş

miştir. Bu oran yıldan yıla sürekli azalma gôstermEsine ra~men, 

halen GSVİH'daki en büyük oran durumundadır. 

Yukarıda yapılan açıklamalar sonucu KKTC ekonomisinde kamu 

hizmetleri sektôrünün birinci, ticaret sektörünün ikinci, tarım 



sektörünün üçüncü ve sancyi sektörünün ise döndüncü sırayı aldığı 

b~liofuektedir (Tablo: 3). 

Gelişmekte olan bir ülke durumundaki KKTC'nde 1973-1982 

yılları arasındaki dokuz yıllık kısa bir sLire içerisinde izleren 

ekoromik politikalar sonucu, milli gelirde artışlar meydana geti~ 

rildiği gibi, sanayi sektörün~e de önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

1982-1988 yılları arasında ise, ekonomide tarım sektörDnün yoğun

luğu giderek azalırken, sanayi sektöründe nisbeten gelişmeler sEğ

lanrrıştır. 

b- Net Dış Alem Faktör Gelirleri (NDAFG) 

KKTC'nde GSMH'yı oluşturan net dış alem faktör gelirleride 

1982 yılındE 53.7 milyon TL. iken, yıllık ortalama %14.3 artarak 

1986 yılında 91.8 milyon TL. 'na yükselmiştir. Aynı dönemde 

NCAFG'nin GSMH içerisindeki payı da %1.2'den %1.7'ye yükselmiştir. 

1987 yılında 103.4 milyon TL. olan NDAFG, 1988 yılında azalarak 

84.9 milyon TL. olmuştur. 

Yıllar itibEriyle bakıldığında NDAFG'de 1987 yılına kadar 

nisbi artışlar göstermesine rağmen, 1987 yılından sonra dUşmeye 

başladığı gôrülmektedir {Tablo: 3). 

4- YATIRIMLAR 

KKTC ekonomisinde gerçekleşen sabit sermaye yatırımları içe

risinde, kamu sektörünün payı, son yıllarda hedeflerin gerisinde 

kalırken, özel sektörün payı hedeflenenin üzerinde oluştuğu görül

müştür. 

1982 yılında özel sektörün payı %31.5 olarak hedeflenmesine 

rağmen, gerçekleşme %59 olmu~tur. 1986 yılında da aynı durum sözko

nusu olup, %29.8 hedefe rağmen %72.3 gerçekleşme görülm[ştür. Bu 

dônemde özel sektör sabit sermaye yatırımları payının sürekli 

hedeflerin üzerinde gerçekleştiğini, dolayısıyla da toplam sabit 

sermEye yatırımlarında özel sEktörün payının ağırlıkta olduğunu 

göstermektedir. 

11 





1983 yılında satit fiyatlarla 753 milyon TL. olan toplam 

sabit sermaye yaptırımları, 1956 yılında 1.075.9 milyon TL.'na 

yDkEel~iştir. 1987 yılından sonra azalan to~lam sabit sermeye 

yatırımları 1958 yılında 942.9 milyon TL. olarak gerçekleşti~i 

gôrDlmektedir (Tablo: 4). 
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Satit sermaye yatırımları sekt~rler itibariyle incelendi~in

de, 1982 yılındE konut sekt~rD en bDyDk payı alm1ştır. Bunu sıra

sıyla ulaştırma-haberleşmE, tar1m ve sanEyi izlemektedir. 1985 

yılında ise paylarda değişme olmuştur. 

Birinci sıra~a konut sekt~rD yer alırken, ikinci sırayı 

sanayi sekt~rü oluşturmakta~ır. Tarım sekt~rünLn payında ise sD

rekli bir azalma olmuştur. 

Özel sekt~r sabit sErmaye yatırımlarının bDyDk bir k1smı 

konut sekt~rüne yapılmıştır. Bu yatırımlardE sanEyi sekt6rü ikinci 

sırada ye::r almaktadır C 11) . 

Karr:u 

Özel 

Tablo: 4 

KKTC TOFLA~ SABİT SERMAYE YATIRIMLPRI 

(1982-1988) (1977 Sabit Fiyatlarıyla Milyon TL) 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 

Sekt~rD 223.4 302.4 325.6 305.4 297.8 426.8 

Sekt~r 529.6 435.1 392.3 535.7 778.1 637.9 

Toplam 753.0 737.5 717.9 841.1 1.CY75.9 1.1ÖJ.7 

1988 

218.7 

724.2 

942.9 

Kaynak: KKTC İkinci Beş ... , s.13 ve KKTC Merkez Bankası ... , 
s.33 verilerinden hazırlanmıştır. 

(11) K~TC İkinci Beş ... , s.16. 
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5- KAMU MALİYESİ 

Kamu mEliyesindE temel politika yerel gelirlerin yükselti

lip yüksek sevyide bulunan harcamaların azaltılmasıdır. Bu politi

kanın etkisini 1985-1986 yılı yerel gelirlerdEki artışlarlag~rmek 

mümkündür. 

Satit fiyatlarla 1982 yılında 583.4 milyon TL. olan b~tçe 

yerel gelirleri, 1986'da 908 milyon TL. 'na yükselerek %11.7 oranın

da bir artış sa~lamıştır. Bütçe yerel gelirleri içerisinde vergi 

gelirlerinin payı a~ırlıktadır (12). 

Bütçe yerel gelirlerinin GSMH içerisindeki payı, 1982 yı

İında %13.4 olurken, sürekli artış g~stererek 1988 yılında %22.4 

oranında gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle istikrarlı bir geliş

me g~stermiştir (13). 

Bütçe giderlerinin GSMH'ya oranı ise, 1982 yılında %28.1 

olurken, 1986 yılında %36.1 oranına yükselmiştir. 1988 yılında ise 

%31 oranında gerçekleşmiştir. Devlet giderlerinin öz kaynaktan 

karşılanması isteğine rağmen, KKTC'nin bugünkü durumu buna müsait 

degildir. Ancak gelir ve giderler arasındaki farkın azaltılması 

yönüne gidilmektedir (14). Devlet gelir ve giderleri arasındaki 

farklar dış yardım ve borçlanmafl:.arla kapatılmaktadır. KKTC dış 

yardım ve borçlanmesının önemli bir kısmını Türkiye'den sağlamek

tadır. 

Borçlanmanın asıl nedenlerinden birisi, KKTC'ndeki alt yapı 

yatırımlarının Türkiye tarafınden finanse edilmesi, diğeri ise 

KKTC'nde tedavüldeki paranın "TL." olmasıdır. "TL. 'nin sürekli de

ğer kaybı nedeniyle, KKTC'nde artan nakit ihtiyacının karşılanabil

mesi için Türkiye'den borçlanma yoluna gidilmektedir. 

(12) KKTC İkinci Beş ... , s.28. 
(13) KKTC Merkez Bankası ... , s.39. 
(14) Ahmet S.BAYSAL, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonorrisinin 

Yapısal Özellikleri", KUZEY KIBRIS EKONOMISININ BUGUNU VE 
YARINI (SEMINER), İ.A.V. Yay. No: 1988/70, Ankara, 1988, 
s.23-24. 



1982 yılında cari fiyatlarla bütçe gideri, 9.690.2 milyon 

TL. 1 ndan 1986 yılında 70.4747 milyon TL. 1 na yükselince, dış yardım 

ve borçlanmalarda artarak, 1982 yılında 5.2 milyar TL. 1 ndan, 

1986 1 da 37.2 milyar TL. 1 na yükselmiştir. 

1988 yılı sonu itibariyle birikmiş bütçe açıkları 92.8 

milyar TL. 1 dır. 1986 yılı sonuna kadar her yıl artış gösteren 

bütçe açıklarının 1987 yılından itibaren düşüşe geçtiği görülmek

tedir (Tablo: 5). 

Tablo: 5 

KKTC BÜTÇE AÇIKLARI VE GSMH VÜZDESİ 

(1982-1988) (Milyar TL.) 

Yıllar Bütçe Açığı G.S.M.H.Yüzdesi 

Birikmiş olan 5.1 
····--

1982 2.9 8.3 

1983 3.7 7.9 

1984 6.8 9.2 

1985 12.5 9.9 

1986 22.6 11.6 

1987 20.2 7.0 

1988 19.0 3.9 

Toplam 92.8 --

Kaynak: KKTC Merkez Bankası ... , s.Y2 verilerinden 
hazırlanmıştır. 

15 
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5- DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER 

KKTC'nin tarihsel bir değerlendirilmesi yapıldığında, çeŞit

li dönemlerde önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu ve özellik

le transit ticaretin yapıldığı söylenebilir. 

KKTC'nin bu özelliği, coğrafi konumuna bağlı olmakla beraber, 

ülkenin bir ada olması nedeniyle kaynaklarının sınırlı olması da 

önemli faktörlerdendir. 

KKTC'nin ihracatı 1977 yılında 23.9 milyon ABD doları iken, 

1985'da 52 milyon ABD dolarına, 1988 y~lındE da 52.4 milyon ABD 

dolarına yükselmiştir. 

Dış satırnda Türkiye'nin payı 1982~de %18.5 iken, bu oran 

sürekli azalarak 1988 yılında %12 olmuştur. Diğer ülkelerin (15) 

payında ise, 1982'de o/~1.5 iken, sürekli artış olarak, 1988'de 

%88 oranına yükselme görülmektedir. 

Yıllar itibariyle, KKTC'nin ihracatında Türkiye'nin payı 

sürekli azalırken, diğer ülkelerin payı sürekli artmıştır. 

KKTC'nin ithalatında ise; 1977 yılında 92 milyon ABD dola

rından, 1988 yılında 218.1 milyon ABD dalarına yükselme olmuştur. 

Toplam dış alımlarda Türkiye'nin payı, 1982 yılında %41.3 

olurken, 1988 yılında %45.7 oranına yü~selmiştir. Diğer ülkelerin 

ithalattaki payı ise, 1982-1988 döneminde sürekli azalarak, 1988' 

de %53.3 oranında oluşmaktadır (Tablo: 5). 

Bu gelişmeler, KKTC'nin ithalatında Türkiye, ihracatında 

ise diğer ülkelere yönelik dış ticaret yaptığını göstermektedir. Bu 

da ülkenin dış ticaret politikasını oluşturmaktadır. 

(15) Diğer ülkeler (üçüncü ülkeler) deyimi ile, KKTC ile ilişki
leri olan ve Türkiye dışındaki tüm dünya ülkeleri kastedil
mektedir. 



Tablo: 6 

KKTEC'NİN TU~KİVE VE Dİ~ER ULKELERLE OLAN DIŞ TİCARETİ 

(1982-1988) (Milyon ABD Doları) 

İHRACAT İTHALAT 

TURKİYE DİGER ULKELER TURKİVE DiGER c· .KEL.ER 
Yılla;r Dış Ticaret Miktar % Miktar % Toplam Miktar % Miktar % Toplam 

Hacmi 

1982 159.4 7.3 18.6 32.2 81.5 39.5 49.5 41.3 70.4 58.7 119.9 

1983 186.0 6.5 16.1 34.2 83.9 40.7 65.3 45.0 80.0 55.0 145.3 

1984 175.1 8.4 21.6 30.4 78.4 38.8 61.5 45.1 74.8 54.9 136.3 
i 

1985 189.3 5.4 11.7 40.9 88.3 46.3 65.1 45.5 77.9 54.5 143.0 

1986 205.2 7.7 14.8 44.3 85.2 52.0 70.1 45.8 83.1 54.2 153.2 

1987 276.1 7.9 14.3 47.2 85.7 55.1 94.3 42.7 126c.~7 57.3 221.0 

1988 270.5 6.3 12.0 46.1 88.0 52.4 
ı 

101.9 4E..7 116..,2 53.3 218.1 

• 

Kaynak: f'ıf'ITC Merkez Bankası ... , s.46 verilerinden hazırlanmışhr:. 

--' 
--.] 



7- ÖDEMELER DENGESİ 

KKTC ekonomisinde, 1983-1986 döneminde ödemeler dengesinde 

olumlu gelişmeler görUlmUştUr. 

1982 yılında cari işlem açığı, 28.4 milyon ABD doları'ndan, 

yılda ortalama %5.7'lik bir azalma ile 1986'da 21.6 milyon ABD 

doları'na dUşmUştUr. Bu gelişmeye en bUyUk katkı, aynı dönemdeki 

ortalama y1ıda %18.1'lik gelişmesiyle turizm gelirlerinden olmuş

tur (16). 
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Turizmin katkısı, 1986'da 52 milyon ABD dolarından 1988 yı

lında 118 milyar ABD dalarına yükselince, diğer görünmeyen işlemle

rinde katkısıyla cari işlem dEngesindeki açık 1988 yılında 8.8 mil

yun ABD dalarına inıniştir. 

1986 yılında 101.2 milyon AeD doları olan ticaret açığı ise 

195e yılında 166 milyon ABD dalarına yUkselmiştir (17). Dolayısıy

la, yıllar itibariyle KKTC'nde dış ticaret açığının sUrekli bOyU

mesine rağmen, cari işlem açığının sUrekli azaldığı görülmektedir. 

8- FİYAT HAREKETLERİ VE ÜCRETLER 

A- Fiyat Hareketleri 

KKTC ekanemisinde enflasyon, 1979 yılına kadar devamlı yükse

lirken, 1979 yılından sonra azalan bir seyir izlemiştir. 1979 yılın

da 123.76 gibi yUksek bir düzeye ulaşan enflasyon 1984 yılına kadar 

azalırken, bu yıldan itibaren tekrar yUkselmeye başlayıp, 1980'de

ki düzeyine ulaşmıştır. 1985-1987 %40-48 arasında sevretmiştir (18). 

Ekonomik durum 1988 yılında tekrar kötUleçerek enflasyon %62.57'ye 

ulaş~ıştır. (Tablo: 7) 

(16) KKTC İkinci Beç ... , s.34. 
(17~ KKTC Merkez Bankası ... , s.51. 
(18) Derviş EFiOGLU, "ThE Economy of'the T.R.N.C.", MIDDLE EAST 

BUSINESS BANKING, C.VIII, S.5 (Mayıs 1989),s.27~ 
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8- Ücretler 

KKTC ekonomisinde fiyatlar genel seviyesindeki hızlı yükseliş

ler karşısında maaş ve ücretlerdeki gerile~eyi önlemek amacıyla, 

Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından saptanan hayat pahalılığı 

oranı, 1986 yılına kadar her dört ayda, 198E'dan sonra ise her 

üç ayda bir asli maaşlara ilave edilmektedir. 

Asgari ücret isE, asgari ücret komisyonL tarafından her yıl 

sonu scptanmaktadır. 1 Ocak 1987'de 90.000 TL. olarak saptanan as

gari ücret, 1988'de 120.000 TL., 1989'da isE 205.000 TL. olarak 

saptanmıştır (19). 

Yıllar 1979 

Tat:lo: 7 

KKTC'NDE HAYAT PAHALILIGI 

(1979-1988) 

199] 1982 1983 15e4 19SS 1% 1937 1S€8 

Enflasyon 123.76 69.58 33.50 33.83 70.72 43.0+ 48.09 43.01 EQ.57 
Draıı% 

Kaynak: EROGLU, "The Economy ••• ' ll s. 27. 

9- İSTiHDAM 

KKTC'nde resmi __ kayıtlara göre, önemli oranda işsizlik söz ko

nLsu degildir. 1978'de %4.5 olan işsizlik oranı, yıllar itibariyle 

sürekli azalarak, 1988 yılında %1.3 olduğu görülmektedir. Bazı mes

lek gruplarında ise kalifiye ve düz işçi açığı bulunmaktadır. 

(19)KKTC Merkez Bankası ... , s.36. 
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1982 yılında 153.239 bin olan to~lam nUfusun 56.791 kişisi 

istihdam edilirken, 1988 yılında 167.256 bin olan toplam nUfusdan 

1DE.203 bin kişi 15-65 ya~ grubunu oluşturmaktadır. Aynı yıl 67.733 

kişi de istihdam edilmektedir. Toplam istihdamın %30'u tarım, %22' 

si kamu hizmetleri, %10'u da sanayi sektöründe gerçekleşmektedir (20). 

10- BANKA MEVDUATLARI VE KREDİLER 

A- Banka Mevduatları 

K~TC'nde toplam mEvduatlar, 1983 yılında cari fiyatlarla 

16.7 milyar TL.'ndan 1986 yılında 44.3 milyar TL.'na yUkselmiştir. 

1985 yılında mEvduat faiz oranlarının yUkseltilmesi nedEniyle 

to~lam mevduatlarda, vadeli mevduatıara do~ru bir kayma olmu~tur. 

1984 yılında toplam mEvduatlar içerisinde %45.9'luk bir paya sahip 

olan vadEli mevduatlar, 1985 yılında %58.7 oranına yUkselmiştir. 

1983-1986 döneminde vadesiz mevduatların yıllık ortalama ar

tış hızı 261~.~-ı:J:J__urkerl_ı_~aı:l_e_l:i._mE~_QLJ_§_t_ların yıllık ortalama artış 

hızı %81.8 olmu~tur. TemmLz 1986, TemmLz 1987 döneminde toplam mev

duatların %112 oranında arttı~ı görUlmU~tUr. S~z konusu d~nemde ha

yat pahalılı~ı endeksine göre, fiyat artışlarının %34.~ oldu~u dik

kate alındı~ında, mevduatlarda yüksek oranda reel artış sağlandığı 

söylenebilir. 

Vadeli mEvduatların Temmuz 1986'da %59.9 olan payı, 1987 yı

lının aynı döneminde %67.8 oranına yükselmiştir. Vadesiz mevduat

larda ise, 1987'nin Ocak-Te~muz döneminde %20.4 oranında artmasına 

ra~men, toplam mevduatlar içerisindeki payı %42.4'den, %32.2'ye düş

mUştur (21). 

(20) KKTC Gençlik-Spor ve Çalışma Bakanlı~ı Çalışma Dairesinin Çe
şitli Yıllara Ait Yıllık Faaliyet Rapcrları. 

(21) BPYSAL, KKTC Ekonomisinin ... , s.32-34. 



8- Krediler 

KKTC'nde 1983 yılında 12.5 milyar TL. olan banka kredileri, 

%34.8 oİanırıda artarak 1986 yılında 30.6 milyar TL. 'na yükselmiş

tir. 
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1983 yılında banka kredilerinin en yüksek payı tarım sektörü 

C%31.5) alırken, ikinci büyük payı dE ticaret sektörünün aldığı gö

rülmüştür. 

1986 yılında ise %47.3 ile en büyük pay ticaret sektörüne 

akarken, ikinci sırayı tarım ve imalat sanayi sektörleri almıştır. 

Tarım sektörünün payı sürekli azalırken, ticaret ve saneyi sektörü

nün payı sürekli artış göstermekte~ir (22). 

II- KKTC EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Ekonomilerinin sahip olduğu yapısal faktörleri iyi belirleyen 

ülkeler, milli servetlerini israf etmeden verimli bir şekilde kul

lanarak yüksek kalkınma hızıarına ulaşBbilirler. Dolayısıyla kalkın

mış bir ekonomi olma amacına ulaşatilmEk için, faktörlerin belirlen

mesi ve bunların en iyi şekilde de~erlendirilmesi gerekir (23). Do

layısıyla bu kısımda KKTC'nin sahip olduğu faktörler belirlenip, 

ekonominin gelişimine nasıl bir etki yaptı~ı incelenecektir. 

(22) BAYSAL, KKTC Ekonomisinin ... , s.35. 
(23) Halil DİRİMTEKİN, Türkiye Ekonomisi, Anadclu Üniversitesi, ?, 

1989, s.13. · 
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1- ÜRETİM FA~TÖRLE~İ 

A- Tabiat 

a- Coğrafi Şartlar 

KKTC, Kıbrıs'ın kuzeyinde 3.335 km 2 'lik bir alanc: sahip olup, 

adanın yaklaşık %36'sını oluşturmaktadır. 

Doğu Akdeniz'de üçüncü büyük ada olan Kıbrıs, Dogu-Batı ile 

Kuzey-Güney deniz yollarının kesiştiği bir korıuiTdadır. Önemli tica

ret mErkezlerinden; Türkiye'nin 40 mil günEyindE, Suriye'nin 60 mil 

batısında ve Mısır'ın 240 mil kuzeyinde bulurmc:ktadır. Kıbrıs'ın ge

rek Ortadcğu ülkelerine yakınlığı, gerekse DoÇu-Batı geçiş yolları

nın üzerindE bulunması nedeniyle, KKTC Avrupa Asya ve Afrika pazar

larJnın tümüne c:çılan bir kapı olabilecek konurndedır (24). 

KKTC'nin yüzey şekilleri ise; yakla~ık yarısı dağlık ve tepe

liktir. Kuzey sahili boyunca uzanan ve genellikle çıplak olan Beş

parmak Dağları 900 metreye kadar yükselmektedir. İç keEimler ise 

geriş düz ovalardan oluşmuştur. ÖnEmli yerleşim merkezlerinden Lef

koşs, MaçoEa ve Güzelyurt ovalar üzerinde bulunmektadır. 

KKTC'nin iklimi; tipik Akdeniz iklimi olup, yazlar sıcak ve 

yağışsız, kışlar ise ılık geçer. Yağışları düzensiz ve azdır. Kış 

aylarınd2, yağışlardan kaynaklanan suların denize akm2sını önlemek 

için başta Güzelyurt olmak üzere muhtelif yörelerde göletler inşa 

edilmEkteCir. 

KKTC' nde önemli akar·su ve göl bulunmc:ımaktadır. Genellikle 

kıyılarının dik 0e kayalık olmarnası nedEniyle doğal plaj ve liman 

niteliği kazandırmıştır. 

(24) Mustafa İNAL, "l'l.uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Gelişmesinde 
Sanc:yinin RolÜ'',KUZEY RIBRIS EKONOMİSİNİN GELİŞMESİNDE TAFIM 
VE SANPVI ~EKTÖRLE~İ (SEMİNER), İAV Vay.No: 1989/76, İstanbul, 
1989, s.61. 
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b- Veraltı Zenginlikleri 

Su potansiyeli; KKTC'de yeraltı su yatakları çeşitli b~lgele

re dağılmış durumdcdır. Bu yataklar hidro jeolojik y~nden biribir

lerinder ayrı su potansiyellerine sahiptirler. En ~nEmli yeraltı su 

yataklarından GUzelyurt yeraltı su yatağı, en bUyUk yeraltı suyu 

potansiyeline sahip olup, GUzelyurt ve çevresini kapsayan b~lgede 

yer almıştır. Bu yatakları beslemek amacıyla GUzelyLrt derivasyon 

kanclı yapılmıştır. Bu yataklardan çekilen su, yatakların beslenme

sinin Uzerinde miktarlarda olduğundan, su açığı yıldan yıla eklene

rek devam etmesi sonucu, bugUn yeraltı suyu seviyesi bazı yataklar

de dEniz seviyesinin altına dUşmU~tUr. Bu nedenle de bu yataklarda 

tuzlanmE sorunu meydanE çıkmıştır. Diğer yeraltı su~u yataklarından 

bazıları şunlardır: Akdeoiz Akiferi, Lefke, Gemikonağı Akiferi, Ye

şilırmak, Girne Dağları, Gazi Magosa Y~resi, Lefkoşa-SerdErlı, Ye

şilköy, Girne kıyı şeridi ve Yedi Konuk Akiferileridir (25). 

Madenler; 

KKTC sınırları içerisinde bugUne kadar varlığı tespit edilmiş ve 

çıkarılmış olan end[striyel minarellerden, 

Kireç tap (Kalker); Bol miktarda mevcuttur. Kireç harnnıe:ddesi, mo

zayik malzemesi, kırmE blokaj, çakıl ve kum olarak değerlendirilmEk

tedir. Beşparmak Da~larının ana kaya birimidir. 

Alçıtaşı (Jibs); Bol miktarda mevcLt olup, alçı ve çimento sanayin

de kEtkı mEddesi olarak kullanılmcktadır. Çeşitli bölgelerde bUyUk 

rezervler mevcuttur. 

Mermer; BeşparrnEk Da~larında levha olarak keE~lmeye uygun mermEr 

rezervleri vardır. 

Kil; Mesarya OvasındE bol rezervler vardır. Tuğla, kiremit, çömlek 

ve serarr:i k harr:maddesidir. 

(25) KKTC İçişleri K~yişleri ve Çevre Bakanlığı Jeoloji ve Maden 
Dairesi Raporu, Lefkoşa, 29 Arelık 1988. 



Yapı taşı; bol mik±arda rezervi olan maden, yapı malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. 

Ayrıca, teteşir, meden curufu, boyataşı, gibi madenler de 

mevcuttur (26). 

B- işgücü 
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KKTC'nin nUfusu 1982 yılında 153.239'dur. Bu sayı 1986'da 

162.576 ve 1988 yılında da 157.255 olmuştur. Ulkedeki nüfus artış: 

hızı isE, 1982'de %1.1, 198E'da %1.5 ve 1988'de %1.2 oranındadır. 

KKTC'nin 15-54 yaş grubunun oluşturduğu faal nüfus ise, 1982' 

de 96.965 iken 1988'de 108.203 kişidir. Aynı yıllarda istihdam edi

lenlerin sayısı ise, 56.791 ve 67 .733'dUr. 1982 yılında 1421 kişi 

olan kişsiz sayısı, 1988'de dCşUş gastererek 908 kişidir (Tablo: 8). 

Ülkede aynı yıllardaki işsizlik oranı 1982'de% 25 olurken 

bu oran düşüş gastererek 1988'de %1.3 olmuştur. Dolayısıyla da yıl

lar itibEriyle istihdEm sUrekli artışlar gastermektedir. 

1986 yılında to~lam nUfusun 80.389'unu erkek nüfus oluşturur

kEn, 82.287 kişisini de kadın nüfus oluşturmaktadır. 1987 yılında da 

kadın nUfusun erkek nüfusdan fazla olduğu garUlmUştUr. 

KKTC'de işsizlerin %30'unL orta, lise ve fakülte mezunları 

oluşturmEktadır. Eğitim düzeyi yüksektir. İşsizlik sayısı aylara 

gare ~eğişmektedir. Örneğin; Ocak-Nisan ayları arasında Güzelyurt 

ve Magosa'da narenciye üretiminin yoğun olduğu danemd~rdir. Bu da

nemce işsizlik oranı düşer. Yaz aylarında turizm faaliyetleri nede

niyle Girne ve Gazi Magosa'da işsizlik ora~ı düşmektedir. ÇalışmE 

dairesine kayıt yaptıran işsizlerin büyük bir balUmü, kamu sek

tarUnde istihdam edilmek istemektedir. Bazı meEleklerde ise işgücü 

açığı mevcuttur. 

(26) Su Jeoloji ve Maden Dairesi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Sanayi Özel İhtisas Ko~isyonL Madencilik ve Taşocakçılığı 
Raporu, Lefkoşa, 1986. 
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Yılla± 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Tatlo: 8 

KKTC'NDE İŞGÜCÜ VE NÜFUSUN GELİŞİMİ 

(1982-1988) 

Toplam Nüfus Nüfus % 15-64 Yaş Fiilen Çalışan 
Artış Grubu Nüfus 
Hızı 

153.239 1. 1 96.966 56.791 

155.521 1. 4 99.030 58.842 

157.984 1. 5 101.018 59.993 

160.287 1 . Lı 102.950 61.499 

162.676 1. 5 104.839 64.066 

165.035 1. g 106.613 66.212 

167.256 1. 2 108.203 67.733 

Kaynak: KKTC Devlet Planlama Örgütü verilerinden hazırlanrrıştır. 

İşsizler 

1421 

1294 

1663 

1405 

1568 

1210 

908 

İşsizlik 
% 

2.5 

2. 1 

2.7 

2.2 

2.4 

1.8 

1. 3 

N 
\Jl 



Bunlar: Terzi, 

cuttur. 

İnşaat kalıpçısı, demircisi, boyacısı ve işçisi 

İn~aat ustası, mozaik ve fayans ustası 

Moz2ik yapım ustası 

Dülger ve mobilyacı 

l"laynakçılar 

Tornc:cılar 

Fırın işçisi 

Garson (Lisa~ bilen) (27) gibi kalifiye işgücü açığı mev-
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İşgücünün sektarler itibariyle dc:ğılımı ise, yaklaşık ola

rak tarım sektarü %30, kamu sektarü %22, sc:n2yi sEktarü %10 oranın

de: en b[yük ~aylara sahipken, burları sırasıyla inşaat sektörü, 

ticaret-turizm, serbest meslek, haberleşmE-ulaştırma izleiTekte-

dir .. (28). 

l"ll"lTC'de 1977-1986 daneminde imalat sanayiinde e~Eğin verim

liliği olumlu yande gelişirken, tüm ekonomidE emeğin verimliliği 

gerileme içerisine girmiştir.(29). 

C- Sermaye 

1974 yılındc:n ance Türk toplumLnun can güvenliğinin olmayışı 

ve ekonomik abluka altına alınmEEı nedeniyle büyCk miktarlarda ta

sarruf yapma imkanı olma~ıştır. 1974 yılından sonra bölgedeki ik

tisadi varlıkların üretime geçmesiyle beraber tasarruflarda yapıl

maya taşlanmıştrr. Yatırımların finansmc:nındc: kullanılan toplam 

tasarruflar içerisinde, yurt içi tasarruflar yıllık ortalama %42.2 

oranında bir artış sağlarker, dış tasarruflar yıllık ortala~a %9.3 

oranında azalmıştır. 

(27) l"ll"lTC Çalışma Bakanlığı ... , s.11. 
(28) BAYSAL, l"ll"lTC Ekonomisinin ... , s.31-32. 
(29) Gültekin ÇGYGUN - Serda;ı: TAN, "Prodüktivitenin l"luzey l"lıbrıs 

Ekonomisindeki Yeri ve Onemi", l"lUZEY l"liBRIS El"lONOMISININ 
BUGUNU VE YARINI (SEMINER),· İAV Yay.No: 1988/70, Ankara, 
1988, s.72-73. 



.vuit içi tasarruflar 1982 yılında 17~5 milyon TL. olarak 

gerçekleşirken, toplam %309.2 oranında artarak 1986 yılında 

714.0 milyor TL. 'sına ulaşmıştır. 
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Dış tasarruflar isE 1982 yılında 595.4 milyon TL. olup top

lam %32.5 oranında azalarak 1986 yılında 402.1 milyon TL. 'na inmiş

tir. Ay~ı dBne~dE cari fiyatlarla iç tasarruf 1982'de 1.363.8 milyon 

TL.'den 1986 yılına 26.168.9 milyon TL. 'sına yDkselirken, yurt dışı 

ta~arruf 4.653.0 milyon TL.'den 14.739.4 milyon TL. 'na ulaşmıştır. 

Bu dönem içerisinde yatırımların finansmanında dış tasarrufa olan 

ihtiyaç giderek azalmaktadır. Toplam taearruflar içerisinde aynı 

dBrEm~e %22.7 olan iç taearrufun payı %64.0 oranına yDksElirken, 

%77.3 oranındaki dış tasarruf payı %36.0 oranına inmiştir. Aynı 

dBnEmde toplam ta~arruflardEki artış, azel tasErruflardEn kaynak

lanmaktadır. Aynı döre~de kamu tasarrufu yıllık ortalama %0.8 ora

nında azalırken Bzel taEarruflar yıllık ortalama %13.9 oranında 

artmıştır (30). 

Özel tasarruflarda dE artışlar görDlmektedir. 1985 yılındE 

özel tasErruf oranı %21.8 olurken, 1986 yılında %26.9 olarak ger

çekleş~iştir. Özellikle sor yıllarda, İngiltere, Kanada, Avustural

ya gibi çe~itli Dlkeler~ yerleşen Kıbrıslı TDrklerin, KKTC'de yap

tıklerı yatırımlar da kDçUrrsenemEyecek ka~ar önemlidir. KKTC'ye ke

sin dönD~ yapEn Kıbrıslı TDrklerin yaptıkları yatırımlarla ilgili 

ayrıntılı veriler bulunamamıştır. Ancak bGyUk bir bölOmUnUn sanayii 

keEiminde ve özellikle konfeksiyon gibi imalat sanayii dalıarına 

yatırım yaptıkları belirtilmiştir. 

KKTC'deki mevduat faiz oranlarının, TOrkiye ve diğer Dike

lerde uygulanan mevduat faiz oranlarından daha dDşDk olması nede

niyle, KKTC'de yapılan tasarrufların bDyDk bir bBlDmD başta TOrkiye 

olmak Uzere çeşitli Dlkelere kaçırılmıştır. Başka bir ifadeyle faiz 

oranlarındaki dDşüklük, sermayenin yurt dışına kaçmasına neden ol

muştur. Ancak 1985 yılında mevduat faiz oranlarının yDkseltilmesi 

(30) KKTC İkinci Beş ••. , s.11-15. 
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sonucu sermayenin yurt dışına kaçışı önemli oranda önlenmiştir. 

1985 yılından sonra toplam mevduatlardaki artışın yanında, vadeli 

mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payı da sürekli yük

selmeye başlamıştır. Başka bir ifadeyle mevduatlar vadesiz mevduat

lardan, vadeli mevduatıara doğru kaymaya başlamıştır. 1984 yılında 

toplam mevduatlar içerisinde %45.9'luk paya sahip olan vadeli mev

duatlar ~985~de %58.7'ye yükselmiştir. Vadeli mevduatların yıllık 

ortalama artış hızı aynı yıllarda %81.8 olurken, vadesizlerin artış 

hızı %14.4 oranında olmuştur (31). 

Kıbrıs Türk toplumunun, 1974 yılından önce Rum toplumu tara

fından ekonomik baskı altınde tutulması nedeniyle teşebbüs faktörü 

gelişememiştir. Aynı dönemde Türk toplumunun zorunlu ihtiyaçlarının 

karşılanması için birkaç tane küçük ölçekli tesis bunun yanında 13 

adet de fabrika niteliğindeki tesise sahip olduğu görülmektedir. 

Asıl teşebbüslük faaliyetlerine 1974 yılından itibaren baş

layan Türk toplumu, 1974-1979 döneminde buluntu tesisleri koruyup, 

onları üretime geçirme faaliyetleri ile uğraşmıştır. 1978-1982 döne

mi ise yatırım yılları olduğu ve bu dörem içerisinde 230 adet olan 

tesis sayısının 1986'da 460 ve 1988'de ise 550'ye yükseldiği görül

mektedir. Bu da göstermektedir ki Türk toplumu, kısa bir geçmişe 

ve tüm zorluklara rağmen pasif karakterli olmayan, girişimci bir ya

pıya sahiptir (32). 

1986 yılında 460 adet sanayii kuruluşu bulunmakta ve bu ku~ 

ruluşların %85.2'si özel sektöre ait, o/o11.8'i kamu sektörüne ait, 

o/o3'ü de kooperatifiere aittir. Bu oranıara bakıldiğında KKTC halkı

nın girişimci bir toplum olduğu görülmektedir. 1974-1979 arasında 

ekonomide kamu sektörü ~ğrınlığı varken, 1988'e gelindiğinde özel 

(31) BAYSAL, KKTC Ekonomisinin ... , s.32. 
(32) Bu veriler, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Sayın Vedat 

ÇELİK ile 25.7.1989 tarihinde yapılan görüşme sonucu elde 
edilmiştir. 



sektörün teşebbüs faktörünü en iyi şekilde kullandığını ve ekono

mideki ağırlğını açığa çıkarmıştır. 

KKTC'de 1977-1988 döneminde toplam 3255 Limited Şirket, 

705 Kollektif ve Komandit Şirket, 1389 Ticari Ünvan, 57 Yabancı 

Şirket kurulmuştur. Kayıtlı K.İ.T. 'lerin sayısı ise 9 adettir. 

Bunlardan halen faaliyet gösterenler ise; 3.096 limited şirket, 

532 adet kollektif ve komandit şirket, 1206 adet ticari ünvan, 

57 adet yabancı şirket vardır (33). 
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Bütün bu verilerden de görüleceği gibi KKTC, aktif karakter

li, girişimci insan yapısına sahip olan, teşebbüs faktörünün yoğun 

olduğu ülke olarak nitelendirilebilir. 

E- Teknolöji 

KKTC'de emek yoğun teknolojiler görülmektedir. Bir çok te

sis 1974 öncesi kurulmuş olup, ambalajlama ve hcfif sanayii tesis

leridir. Bunlarda emek yoğun teknolojiler kullanılmaktadır. Ülke

deki sanayinin özelliği gereği, mo~ern teknoloji kullanımı, ancak 

son yıllardaki yatırımlarla yavaş yavaş oluşmaktadır. Mevcut sana

yinin yapısı modern tekmolojiyi gerektirecek düzeyde değildir. 

KKTC'inde kullanılar teknoloji, dış kaynaklı olup, ülkede 

teknoloji üretim çalışmaları bulunmamaktadır. 

2- DİGER FAKTÖRLER 

A- Altyapı 

Organize Sanayii Bölgeleri: 

1977 yılında çıkarılan organize sanayi bölgeleri yasasıyla 

kurulan üç ayrı organize sanayi bölgesi vardır. Bunlardan ikisi 

Lefkoşa'da, birisi de Gazi Magosa'da bulunmaktadır. 

(33) KKTC Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi Raporu, Lefkoşa, 1989. 
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Lefkoşe'da bulunan I.organize sanayi bölgesi, 650.000 m2 'lik 

alanı hedef alırken, bunun 450.000 m2 'lik kısmının altyapısı tamam

lanarak kullanıma açılmıştır. 

II. bölge9~r 450.000 m2 'lik alan belirlenmiştir. Maçasa'da 

buluncn organize sanayi bölgesi isE 70.000 m2 'lik alan üzerine ku

rulmuş ve alt yapısı ta~amlanarak kullanıma açılmıştır. 

Organize sancyi bölgeleri; yatırımcılar için alt yapıları 

tamamlanmış, bir işyeri inşa etmeye uygun arazi tahsisine olanak 

vermEktedir. 

Arazi icari nomincl fiyatlar ile uzun vadelidir. Bu vade ise 

33 yıllık devreler halinde topla~ 99 yıldır. Yürürlükteki mevzuata 

göre icar bedeli 150 TL.m 2 /Yıl dolayındadır. 

Ulaştırma-Haberleşme 

KK[C'nin irili ufaklı bir çok ülke ile otomatik telefon bağ

lantısı mevcuttur. 1986 yılında telefon santral kapasitesi 20.000 

hattır. Aynı yıl abone s2yısı 18DDD adet ve telefon yoğunluğu 

%11'dir. 1988 yılında yapılan çalışmalarla master planı uygulanarak 

telefon bekleyen abone kalmayacağı belirtilmektecir. 

Ulaşımda; KKTC içerisinde karayolu ağı tamamlanmış düzeyde 

olmakla beraber, fiziki ve geometrik standartların yeterli seviyeye 

çıkarma çalışmaları sürmektedir. 

Yurt dışı ulaşımını deniz ve hava yolu ile yapan KKTC'nin 

Türkiye ile düzenli uçak seferleri mevcuttur. Ayrıca Türkiye ile 

düzenli gemi seferleri bulunmaktaciır. Diğer ülkelerle olan uçak se

ferleri ise Türkiye bağlantılı olarak yapılmEktacır. KKTC'nin Ercan 

ve Geçitkale olmak üzere iki havaalanı bulunmakta ve bu alanı her 

türlü uçak iniş ve kalkışına müsaittir. Biri Girne'dE diğeri de 

Gazi Magosa'da bulunan iki limanı bulunan ülke, bir de sErbEst li

mana sahiptir. 

1988 yılında uluslararası taçımacılıkta, özellikle Gazi Ma

gosa limanı kullanılırken, ta~ımacılık 6 hattan yapılmış olup, 

bunun ikisi Türkiye'ye diğerleri ise Kuzey Avru~a'ya, Batı ve Doğu 

Akdeniz'e ve Uzak Doğu'ya yapılmıştır. 71 adet S~riye bandıralı, 



31 

28'i Bahama, 28'i LUtnan, 25'i Hounduras, 16'sı Pana~a, 15'i Malta, 

14'0 Danrnmarka, 14'0 de değişik bandıralı gemi giriş-çıkış yapmış

tır (34). Dış Ulkelerle dOzenli gemi seferleri bulunmaktadır. Mago

sa limanı her tUr geminin giriş-çıkışına mUsaittir. 

B- Siyasi Şartlar 

KKTC'ni· bağımsız bir devlet olarak, TOrkiye dışında hiç bir 

Ulke tanım2mıştır. Tanınmaması nedeniyle de, gelece~e d6nUk bir çok 

belirsizlik mEvcuttur. Özellikle Rum toplumunun, Kıbrıs Cumhuriye

tini kuruluşundan gUnUmUze kadar meşru bir devlet olarak ve Kıbrıs' 

ın tek devleti olarak dünya kamuoyuna lanse etmE: çabaları sUrerken, 

Kıbrıs Cumhuriyetinin temsilcileri olarak yalnızca Rum liderlerinin 

muhatap alınması ve TUrk toplumunun muhatap alınmamBsı 6nEmli so

runları açığa çıkarmıştır. 

Birleşmiş Milletler, Kıbrıs ile ilişkilerinde iki toplumla 

ayrı ayrı te~aElarda bulunmaEına karşın, Avrupa Topluluğu (AT) ile 

Kıbrıs ilişkilerinde, yalnızca Ru~ tarafının yetkil±le~i muhatap 

olarak kabul edilmekte ve TUrk tarafı resmi muhatap olarak kabul 

edilmemEktedir. 

Ekonomik yanden KKIC için büyük 6nErri olan AT ~le ilişkiler 

1961 yılında başlamıştır. 1961 yılında, iki toplurrLn eşit şekilde 

temsil edildiği Kıbrıs Curr.huriyeti tarafından AT ile ortak ilişki

lere girilme kararı verilip 1962 yılının ilk yarısında AT'na resrren 

mUracaBt yapılmıştır. ~ncak 1963'den sonra TUrk toplumur.un Kıbrıs 

Cumh!Jr yetindEki ortaklığı, RurrJ.ar tarafından silah zoru ile sona 

erdirilmiş ve 1972 yılında Kıbrıs-AT ortaklık anlaşması ile ilgili 

m[zakereler ba~ladığında mUzakerelere TOrkler dahil edilmemiştir. 

Ortaklık anlaşmaEı Avrupa Topluluğu Konseyi ile Kıbrıs HükUmeti adı

m: RLrr lidErleri arasında imzalanarak 1 Haziran 1993 yılında yUrUr

lüğE girmiştir. 15 Kasım 1983 yılında yapılan Ba~ımsızlık ilanına 

(34) "İhracatta Kıpırdanma", KIBRIS GAZETESİ, 13 TEMMUZ 1989, 
s.14. 
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k§d~r AT yetkilileri KKTC'yi zaman zaman ziyaret etmekte ve gayri 

resmi olmasına ra~men TOrk toplumunLn Ost düzey yetkilileri ile 

temaslarda bulunLrken, bu tarihten sonra KKTC yetkilileriyle uzun 

bir süre görlışmEkten kaçınmışlardır. AT Kıbrıs 1 ı bütın kabUl etrrekta::lir 

VE Kıbrıs'a yapılan yardımlar Kıbrıs Cumhuriyeti kanalıyla yapılır

ken, bu yardımların tamamı Rum toplumu tarafından kullanılmEkta, 

TOrk toplumu bu yardımlardan faydElanamamaktadır. Rumların tüm 

baskılarına ra~men, AT, KKTC'den yapılan ithalatı görmEzlikten 

gelmektedir. 19@2 yılından beri AT, bütün resmi terr:ı:ıslarını, sözde 

Kıbrıs HOk[.rr:eti ile yapmEsına rağmen, Türk toplumu ile olan ticari 

ilişkilerinide, ortaklık anlaşması hükümlerine göre yürütm[ştür (35). 

Son zamanlarda AT yetkilileri ile, TOrk toplumu yetkilileri arasında 

gayri reEmide olsa bazı görüşmeler yapılmaktadır. 

Yunanistan ve Rum toplumunun, ekcnonük ve kpoli tik baskıları

na rağmen, KKTC geniş bir uluslararası ekonomik ilişkiler ağına sa

hiptir. Ülkeye gelen turistler en az 20 dEğişik pasaport taşımakta

dır. 

KKTC bankaları, uluslararası ilişkilerde, Orta Doğu ile olan

ları İsta~bul 1 a, DOnya çapında ise Londra'ya bağlantılı olarak ça

lışmaktadır (36). 

Özetle AT, Kıbrıs'ı bir blıtür olarak görmekte ve Glıney Kıb

rıs'a ta~ıdığı imtiyazlardan TOrk toplumu da yararlanrraktadır. AT 

Kıbrıs'tan yaptığı ithalatta, kotayı kaldırmıştır. GOrr:rük oranların

da~da taviz vermiştir. Buna karşılık Güney Kıbrıs anlaşmada öngörü

len %70 gümrük indirimi taahbOdCne rağmen %35, KKTC ise %15 indirim 

yapmıştır. KKTC, her zaman AT ile yapılan anlaşmaya sadık kalmaya 

çalışmaktadır. 

(35) Cemal AŞKIN, "Kuzey Kıbrıs TOrk Cumhuriyeti - AT İlişkileri", 
KUZEY KIBRIS EKONOMISININ BUGUNU VE YARINI (SEMINER), IAV Yay. 
No: 1988/70, Ankara, 1988, s.87-99. 

(36) Ahmet AKER, "Kuzey Kıbrıs TOrk Cumhuriyeti'nin DOnya Ekonomisine 
Katkısı", KUZEY KIBRIS EKONOMISININ BUGUNU VE YARINI (SEMINER), 
IAV Yay.No: 1988/70, Ankara, 1988, s.51-52. 
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C- Mevzuatlar 

İmElat sanayii ile ilgili halen uygulanrrakta olan teşvik un

surları, ba~lıca dört yaEa ve ilgili tüzükler altında toplanmıştır. 

Bu yasalar: 

i-İhrac~tı Teşvik Yasası (9/77) 

ii-Organize Sanayii Bölgeleri Yasası (23/77) 

iii-Serbest Liman ve Bölge Yasası (26/83) 

iv-Sanayi Yatırımları Teşvik YaEaeı (45/85) 

v-Diğer MEvzuatlarla Getirilen Teşviklerdir. 

i- İhracatı Teşvik YaEası (9/77); 

1977 yılında çıkarılan bu yasa uyarıncE, ihracatı geliştir

mEk için verilen bazı teşvikler şunlardır: 

-Hammaddeye gümrük muafiyeti. 

İhraç edilmek üzere, imal eellecek mallar için kullanılar- ithal 

hErr:rrıcddElere gürrırük vergisi ödenmEmEsi veya ödEnmiş gürrrük vergisi 

varsa, ilgili malın ihracından s~nra ödenen verginin tekrar iadesi

ni sc,ğlamıştır. 

-Dôvizde aneelik ha~kı. 

ihracatçıya, ülkeye getiriler döviz üzerinden öncelikle kullanım 

hakkı verilmiştir. UVgulanmakta olan ticaret mevzuatına göre, sana

yi ürünleri ihracından elde edilen dffivizin %70'ine kadarlık kısmı

nı ihracatçı kendisi kullanabilir veya başkaEına devredebilir. 

-Prim ödEnmEsi. 

İhraç ediler mal karşılığı, yurda getirilen döviz üzerinden, azami 

%30'a kadar olabilecek prim verilmektedir. Bu primlerin hangi mal

lara ve ne orandE uvgulanacag~, her yıl için mevcut koşullar gözö-



nürde tutularak yeniden düzenlenmektedir. Bu uygulama 1989 yılında 

geçici olarak kaldırılmıştır (37). 

ii- Organize Sanayi Bölgeleri YaEası (23/77); 
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KKTC'nde scnayileşmeyi hızlandırmak ve sanayiinin ekc:nomiye 

katkısını artıınmak amacıyla kurulan bölgelerde, sa~ayicilere her 

türlü alt yapısı (yol, su, elektrik, telefon) hazır, inşEata elve

rişli ve yeterli boyutta sanayii tesisi kuruluş yeri ta~sis edebil

me olana~ı yaratılmıştır. Organize sanayi balgelerinin alt yapı ya

tırımları tamemen devlet tarafından yapılmaktadır. 

iii- Serbest Liman ve Bölge YaEası (26/83); 

1977 yılında çıkarılan ve 1983 yılında yeniden ~üzenleme 

yapılan yasa, b~lgenin kuruluşunL, idare şeklini ve bölgede yapıla

cEk yatırımların yararlanebilece~i teşvikleri içermektedir. YaEanın 

sa~ladı~ı teşvikler ise; 

-GümrGk vergisi ba~ışıklı~ı 

-Serbest döviz kullanımı ve transferi 

-Kurumlar ve gelir veEgisinden muafiyet 

YatBncı yatırımları teşvik etmek ve dış ticareti teşvik etmek 

için kurulan serbest liman ve bölge, bir organize sanayi bölgesin

den ve amberlama olanakları olan bir liman bölgesinden oluşmaktadır. 

Amaçlarını şöyle sıralayabiliriz. 

Yatırım ve üretimi artırmak. 

Yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak. 

Dış ticareti özendirip, can~andırmak. 

Transit ticareti yo~urlaştırmak. 

(37) R.G. T,25.2.1977, 5.11, s.37. 



Döviz girdisi scglamak. 

İstihdamı artırmak. 

KKTC'ni tanıtmak. 

Serbest lim8n ve bölgesinde işyeri inşcsı ıçın uygun arazi, 

uzun vade ile kiralanmaktadır. Kira süresi ilk sözleşmEdE 21 yıl 

olup, ikinci defa uzatılarak 63 yıla çıkarılabilmEktedir. Arazi 

kira be~eli 1.0 ile 1.20 ABD doları m 2 /Yıl'dır (38). 

iv- Sanayi Yatırımları Te~vik Yasası (45/85); 
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1985 yılında çıkarılan bu yaea ile, K~TC sınırları içerisin

dE, san~yi yatırımlarını özendirici ve bu yatırımları kolaylaştı

rıcı teşvik hükümleri getirilerek, im~lat sanayiinin ekonomiye 

katkısını artırma a~~cı güdülmüştür. 

Başlıca te~vik unsurları şunlardır: 

Kamu arazisi, binası veya sanayi tesisi kiralanması: 

Bu yasadan yararlandırılacak yatırımlar için kira süresi, 

ilk kiralamada azemi 30 yıl, daha sonra da en fazla üç kez olmak 

kaydıyla 10'ar yıllık devreler halinde yapılabilir. 

Gümrük vergisi bagışıklıgı: 

Makine, tesisat ve teçhizat, yürürlükteki gümrük vergileri 

ile ilgili yaealara bakılmaksızın, gümrük vergisinden tamamen ba

ğışık tutulur. 

Yatırım indirimi: 

Vergi yaEalarında öngörülen a~ortisman ve yatırım indirimle

rinE ek olarak, sabit yatırım maliyeti üzerinden %50 oranında bir 

defaya mahsus olmak üzere yatırım indirimi uygulanır. 

(38) RG. T. 5.4.1983, 5.23. 
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Faiz iadesi: 

Makine, teçhizat ve tesisat yatırımları için bcrçlanılan mik

tarların faizlerinin 10 puanlık kısmm faiz iadEsi fonunden karşı

lanmEsı öngörülmekıtedir (39). 

Kar transferi: 

Yatancı yatırımcıların elde etti~i karının %70'ine kadar 

olaP kıs~ını K~TC'ye giriş şekline göre (döviz veya TL.) dışarıya 

transfer edebilir t40). 

v-Di~er mevzuatlarla getirilen teşvikler: 

Yukarıda sayılan yaEalar dışında vergi yasası, para ve kam

bii{O yaEaları ile di~er yaE:alar ve tüzükler le getirilen, sanayi 

yatırımlarını te~vik edici hükümler şunlardır. 

Vergi yaEası ile getirilen teşvikler: 

Kurumlar vergisi %45'den %25'e indirilmiştir. Ayrıca ihra

cattan sa~lanan gelirin %2D'sinin vergi matrahı dışında tutulması 

olanağı sa~lanrrıştır. 

Para ve Kambiyo yaEası: 

Yabancı yatırımcı, yBtırımından kazandı~ı net karının %100' 

lük kısmını istedi~i yere transfer ecebilmE· imkanı sağlanmıştır. 

Yabancı yatırımcılar sermayelerini, ayni veya nakdi olarak getire

bilirler. 

(39) Aracı bankanın sanayıcıye verdi~i kredinin faiz oranı %67'dir. 
Bunun %10'luk kısmı faiz iadesi forundan karşılanır. Sanayici
nin ödedi~i faiz oranı %57 olur. Bu %57 içerisinden %54 oranı 
MErkez Bankası'nın sanayi kredilerinden aldı~ı faizdir ve %3 
oranı da aracı bankEnın aldı~ı komisyonluktur. 

(40) İNAL, Kuzey Kıbrıs ... , s.17. 
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Senayi yatırımları için ithal edilen, makina, teçhizat, ham

madde ve yardımcı maddelerin Bdemeleri akreditifin açıldı~ı günkD 

kur de~eri ile yapılabilecek. Buna karşılık ihracat karşılı~ı ge

tirilen dBvizler transferin gerçekle~ti~i gDnkD kur DzerindEn işle

me tabi tutulacaktır. 

GDmrDk yasası ve tarifelerde yapılan dDzenlemeler: 

İmelat senayiinde kullanılan girdiler, büyDk Blçüde gDmrDk 

muafiyetinE tati tutulmuş, di~er bir kısım girdilerde ise gDmrük 

asg2ri dOzeye indirilmiştir. 

Ayrıca ihracata yBnElik imalat için, ithal edilen girdilere 

Bdenen gDmrDk vergisinin, ihracatın gerçekleşmEsinden sonra geriye 

alınması olana~ı vardır. 

Dış ticaret dOzenierne ve dEnetim yasası ile getirilen 

dDzenleme: 

İmalat sanayiindE kullanılan girdiler, im~lat tamemiyle 

ihracata yBnelikse, geçici ithalat olan2~ı getirilmiş olup, sara

yici her tDrlD gDmrDk formalitesindEn muaf tutulmuştur. 



İ k i n c i B ö ı ü m 

K U Z E V K I B R I S T Ü R K 

C U M H U R İ V E T İ İ M A L A T 

S A N A V İ İ N İ N V A P I S A L A N A L İ Z İ 

I- KKTC İMALAT SANAYİİNİN GENEL YAPISI 

KKTE~nde imalat senayinin genel yapısını belirleyebilmek 

amacıyla, öncelikle tüm ekonomik faaliyetler içerisindde imalat 

sanayinin yerini ortaya koyan imalat sanayi katma degeri incelen

miştir. 

Daha sonra, imalat sanayinin gelişimi amacıyla bu alana yön

lendirilen sabit sermaye yatırımlarının miktarı ve imalat sanayi

nin mevcut tesis ve istihdam kapasitelerinin belirlenmesi amaçlan

mıştır. Son olarak sanayi ürün ihracatı belirlenme yoluna gidil

miştir. 

38 
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1- KATMA DEGER 

KKTC imalat sanayinin yarattığı katma değer, 1977-1984 yıl

ları arasında istikrarsız bir gelişme göstermesine rağmen, daha 

sonraki yıllarda, imalat sanayinin gelişmesine paralel olarak, 

yarattığı katma değer miktarında da düzenli bir artış meydana 

gelmiştir. 

1977 yılında sabit fiyatlarla 317.2 wilyon TL. olan imalat 

sanayi katma değeri, 1988 yılında 568 milyon TL. 'na ulaşmıştır. 

Böylece 1977-1988 yılları arasında imalat sanayi katma değeri, 

yıllık ortalama %7 artış göstermiştir. 

Katma değerdeki bu artışa rağmen GSYiH içerisindeki payında 

önemli bir gelişme gösterememiştir. 

imalat sanayi katma değeri, GSYiH'dan 1977 yılında %8.4 

paya sahip iken, bu oran 1980 yılında %13.1 1 e yükselmiş ve 1984 

yılında %7.3'e düşmüştür. istikrarsız bir gelişme gösteren imalat 

sanay~ katma değerinin 1988 yılındaki payı ise %9.5 olmuştur. 

1978 yılında %14.9 büyüme hızı olan imalat sanayi yıldan 

yıla istikrarsız gelişme göstererek 1984 yılında %-13.9 büyüme hı

zına sahip olmuştur. Ancak bu yıldan sonra belirli bir istikrar 

göstererek 1988 yılında %10.9 büyüme hızına ulaşmıştır. 1988 yı

lında GSMH'nin büyüme hızı C%7) dikkate alındığında imalat sana

yinin büyüme hızı, tüm ekonominin büyüme hızının üzerinde bir 

oranda gerçekleştiği görülmektedir. 

KKTC sanayii sektörü içerisinde en büyük payı, imalat sa

nayi almıştır. 1977 yılında %86.9, 1988 1 dE ise %81.1 paya sahip 

olmuştur (Tablo: 9). 

imalat sanayindeki bu gelişme, KKTC ihracatının artmasına 

neden olan bir faktördür. Bu yönden düşünüldüğünde imalat sanayi

nin, KKTC'nin sanayileşmesini ve gelişmesini belirleyen bir nite

lik taşıdığı söylenebilir. 

imalat sanayinin negatif gelişmE gösterdiği yıllarda (1984 

gibi), gerek GSMH'nın gerekse büyüme hızının düşük olması, ima

lat sanayinin ekonomi içerisinde büyük bir ağırlığa sahip olduğu

nu göstermektedir. 



' 

Tat-lo: 9 

KKTC İMALAT SANAYİİ KATMA DE~ERİNİN GSYİH'YA ORANI, İM~LPT SANPYİNİN BOYOME HIZI VE 

SANAYİİ SEKTb~O İÇERİSİNDEKİ PAY 

(19/7-198e) (1977 sabit fiyatlarıyla Milyon TLj 

-------

' Yıllar Katma Değer GEYİH Katma DeÇer Büyüme Hızı Sanayi Sektörü 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

GSYİH'a % İçerisindeki 
Oranı (%) % 

317.2 3.375.5 8.4 ı 86.9 

1 

--
364.6 3.991.8 9. 1 14.9 85.5 

337.7 4.163.7 8. 1 - 7.4 82.5 

549.8 4.193.1 13.1 62.8 89.7 

349.2 
1 

3.895.1 9.1 
1 

-36.5 76.2 

405.7 4.315.8 9.4 
1 

16.~:2. 85.3 

389.9 4.382.6 8.9 - 3.9 81.6 

335.8 1 4.637.1 7.3 -13.9 77.2 

400.7 4.998.3 8.0 19.3 78.4 

464.5 5.232.3 8.9 15.9 77.4 

512.1 5.580.7 9.2 10.2 80.7 

568.0 5.999.1 9.5 10.9 81.8 

Kaynak: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin ... , s.78; KKTC Devlet Planla~E brgütü 
verilerinden hazırlanmıştır. 

Payı 

' i 

1 

1 

+ 
D 
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2- SABİT SERMAYE VATIRIMLARI 

KKTC imalat sanayii sabit sermaye yatırımları 197/ yılında 

44.1 milyon TL. iken, istikrarlı olmamasına ra~men artış göstere

rek 1982 yılında 87.1 milyon TL.'na yükselmiştir. Özellikle 1984 

yılındEn itibaren düzenli bir artış göstererek 1985 yılında 152.4 

milyon TL.'na ulaşmıştır. Bu yıldan sonra daha az bir gelişme gös

tererek 1987 yılında 83.4 milyon TL., 1988 yılında da 95.2 milyon 

TL. olmuştur. 

1977-1988 döneminde, imalat sanayine~ toplam, sabit fiyat

larla, 1.039.0 milyar TL. yatırım yapılmıştır. Bu toplam yatırım~ 

ların %25.7'si kamu, %74.3'ü de özel sektör tarafından serçekleş

tirilmiştir. 

1988 yılındaki imalat sanayii sabit sermaye yatırımlarının 

ise %79.4'ü (75.6 milyon TL.) özel sektör, %20.6'sı (19.6 milyon 

TL.) kamu sektörü tarafından yapılmıştır. 

imalat sanayine yapılan sabit sermaye yatırımlarının toplam 

sabit sermaye yatırımıarına oranı ise, 1977 yılında %8.4, 1982'de 

%11.6, 1988 yılında da %10.0 olarak gerçekleşmiştir. 1977-1988 dö

nemindE, imalat sanaylisabit sermaye yatırımlarının toplam satit 

sermaye yatırımları içerisindeki payı ortalama %11.5 olmuştur. 

Tablo: 10). 

1977-1988 döne~inde imalat sanayii sabit sermaye yatırımla

rının istikrarsız olmasına ra~men artış gösterdiği ve bu artışlar

da özel sektör payının ağırlıkta olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 

aynı dönemdeki imalat sanayii sabit sermaye yatırımları içerisinde 

kamu sektörünün payı azalırken, özel sektör payında artış sağlan

mıştır. 

Son ~~llarda, özel sektör sabit sermaye yatırımları, konfek

siyon alanında yoğunlaşmektadır. Özel sektör tarafından gerçekleş

tirilen 48 adet yatırımın, 32'si konfeksiyon alanına, geriye kalan 

yatırımlar ise çeşitli sanayi dallarına yapılmıştır. Konfeksiyon 

alanında yapılan bu yatırımlar, ihracata yönelik yatır1mlardır (1). 

(1) Özer ÇELİK, Sanayi Hakkında Rapor, Sanayi Dairesi Müdürlüğü, 
Lefkoşa, 1988. 



1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

ı 

ı 

---~ 

Tablo: 10 

KKTC İMALPT SANAYİİ SPeİT SERMPYE YATIRIMLARI VE TOPLA~ SABİT SER~PYE 

YATIRIMLARI İÇİNDEKi PAYI 

(1977-1988) (Sabit fiyatlarla Milyon TL.) 

Kamu Özel Sektör imalat San. Toplam Sabit Toplam Sabit 
Sektörü Top.Sat.Ser. Sermaye Sermaye 

Yatırımları Yatırımları İçerisindeki 
Payı (%) 

6.2 37.9 44.1 524.5 8.4 ı 

ı 

5.8 31.2 37.0 554.5 5.7 ' 

4.9 55.1 50.0 483.5 12.4 
24.5 52.7 77.2 527.7 12.3 

21.5 42.3 53.9 732.0 8.7 

17.7 69.4 87.1 753.0 18.5 

25.8 117~7 144.5 737.7 1~.6 

43.5 65.1 108.6 717.9 15.1 

20.3 65.3 85.5 841.0 10.2 

59.2 83.2 152.4 1,075.9 1i..ı.2 

7.1 76.3 83.4 1,100.7 J.6 

19.5 75.5 95.2 942.9 10.0 

'ZE7.'2 CO/c25~7) 771.8(%74.3) 1,039.0 9,091.5 11.5 

Kaynak: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin ... , s.79.; KKTC Devlet Planla~a Örgütü VerilerindEn 
hazırlanmıştır. 

+
[\) 
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1988 ·yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlı~ı tarafından onayla

nan 31 yatırım projesinin, 13'ü konfeksiyon sanayidir. Projelerin 

tamaınnın satit sermc:ye tutarı 41.6 milyar TL.'dır. Ayrıcc: proje

lerden 29'u sanayii teşvik kredilerindEn de yararlanmıştır (2). 

KKTC imalat sanayine yapılar satit sermaye yatırımlarında 

yabancı sermc:yenin payı, istatistiki bilgilerin yetersiz olmeeın

dan dolayı belirlenememektedir. BLna ra~men, yurt dışında yerleş

miş olar Kıbrıslı Türklerin, imc:lat sanayii sabit sermaye yatırım

larının hızlanmasında önemli etkilerinin olduğu söylenebilir. Yurt 

dışınde yerleşen Kıbrıslı Türkler, yapmış oldukları tasarrufları, 

KKTC'nde yatırıma dönüştürmekte~irler. Bu yatırımlarda özellikle 

konfeksiyon senayii alanına gösterdikleri ilgi dikkati çekmekte

dir- (3). 

Ayrıca, yurt dışında yerleşen Kıbrıslı Türklerin, K~TC'ne 

yaptıkları sErmaye transferleri ile yapılan yatırımlar (Wearwell, 

Unipac, Surzest v.b. şirketler) ülkenin sanayileşmEsin~e önemli 

etkiler yaratarak, sebit sermaye yatırımlarının artmasında etkile

rinin oldu~u seylenebilir. 

3- TESİS VE İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAGILIMI 

A- Teeis Sayısı ve Sektörel Da~ılımı 

1974 yılında yapılan barış harekc:tı ile Kıbrıs ikiye ayrıla

rak yeri bir dönem başlamıştır. Barış harekatı neticesinde oluşan 

KKTC sınırları içerisinde beş kişinin üzerinde istihdam potansiye

line sahip olan toplam 350 tesis K~TC'ne miras olarak kalmıştır. Bu 

tesislerden 130'u Kıbrıslı Türklere ait olup 22D'si ise Rum'lar 

tarafından terk edilen tesislerdir. Bunlardan 50'si fabrika niteli-

(2) Mehmet ASE~A, Sanayi Projeleri Hakkında Rapor, Sanayi Dairesi 
Müdürlü~ü, Lefkoşa, 1989. 

(3) Bu veriler ~KTC Sanayi ve Ticaret Bakanlı~ı Sanayi Dairesi Mü
hendislerinden, sayın Ali MALEK ile 19.7.1989 tarihinde yapılan 
görüşffie sonucu elde e~ilmiştir. 



~indedir (4). Bu tesislerin bDyGk bir bBlDmD, Kamu İktisadi Teşek

külü (KİT) niteliğindeki kuruluşlar tarafından muhafaza edilerek, 

üretim faaliyetlerine bE~latılmışlardır (S)~-Kalan kısmının isE 

Bzel sektBr tarafından çalıştırılmEsının faydalı olaca~ı d[şCnce

siyle, uzun vadEli, düşük kira bedEli ile Bzel te~ekküllere kira

lanmıştır (6). 
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KKTC,'.nde 1974 yılında, beş kişinin üzerinde istihdam yara

tan toplam 230 tesis mevcut iken, 1987 yılında 612'ye, 1988 yılın

da da SS6'ya yükselmiştir. 1974-1988 dBneminde geçen 14 yıllık süre 

içerisinde toçlam 326 teEis kurulmuştur. 

K~TC'nin sahip olduğu toplam sanayi tesislerinden, %SB'i 

(322 adet) Lefkoşa'da, %2S'i (139 adet) Magosa'da bclunmaktadır. 

Sanayii tesislerinder di~erleri ise %B.S yoğunlu~a sahip bLlunEn 

Girne ve Güzelyurt bBlgelerindedir {Tablo: 11). 

KKTC sanayii tesislerinin %B7'si (483 adet) Bzel sEktör, 

%10'u (SB adet) kamu sektörü, %3'ü (1S adet) ise kooperatifiere 

aittir. 

KKTC'nde en fazla sarayii tesisine sahip olan kesimin özel 

sEktör ol-du~ld görOlmektedir (Tablo: 11). 

(4) KKTC Kooperatif Görevlileri SendikaE.:ı, Birinci Sanayi Korıgresi 
Bildirisi, Lefkoşa, 1983. 

(S) Bu KIT'lerden, Kıbrıs Türk Kocperatif Merkez Bankası; yağ, süt, 
tütün ve harup tesislerini, Evkaf Finansmar ve İnkişcf Korpe
rasyonu; tu~la tesislerini, Cypfruvex Ltd; narenciye tesisle
rini bünyelerinE almıştır. Ayrıca bu sEktörlerin dışında faali
yet gösteren diğer tesislerin, korunması ve üretime geçirilmEsi 
amacıyla Kıbrıs Türk Sanayii İşletmeleri Holding Ltd.Şti., ku
rulmuştur. 

Bu kuruluşun sermEyeE:inin %SO' si KTFD İnkişaf Sarodığına, kalan 
%SO'sininde Türkiye'deki KİT'lere aittir (Makina Kimya Endüstri
si Kurumu, Sümerbank, Et ve Balık Kurumu, Petkim, Türkiye Zirai 
Donatım Kurumc ve Türkiye Süt EndUstrisi Kurumu gibi) Ancak da
ha sonra Türkiye'ye ait hisseler de KKTC'ne devredilmiştir. 

(6) Özer ÇELİK, Sancyi Hekkında Rapor, Sanayi Dairesi Müdürlüğü, 
Lefkoşa, 1989. 



Tablo: 11 

K~TC SANPYİİ TEEİSLf~İNİN B~LGESEL VE 

SEKTÖREL DAGILIMI 

(1988 Yılı) 

Tesis Sayısı Toplarr. İçindeki 

(Adet) Payı (%) 

I- BÖLGELER: 

Lefkoşa 322 58.0 

Magosa 139 25.0 
1 

Gir ne 48 8.5 

Güzelyurt 47 8.5 

TDPLP.M 556 100.,0 

II- SEKT~RLER: 

~zel 483 87.0 

Kamu 58 10.0 

Kooperatifler 15 3.0 

TOP LAf'!: 556 100.0 

Kaynak: KKTC Sanayii ve Ticaret Bakanlığı Sar:ayi Dairesi 
VErilerinden hazırlanrrıştır. 
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KKTC sanayii kuruluşlarının bDyDklDkleri itibEriyle dEğılımı 

incelerdiğinde, 1-4 personel kapEsiteli kuruluşların toplam tesis

lerin %29'unu oluşturduğL görülmektedir. Diğer taraftan 20-29 per

sonel kapasiteli tesisler toplam tesislerin %7'sini olu~tururken, 

100 kişi ve yukarısında kapasiteye sahip tesisler ise sadece %2'si

ni oluşturmRktadır (Tatlo: 12). 



Tablo: 12 

KKTC İMI'ıLPT SANAYİİ TE~iİSLERİNİN BÜYÜKLÜGÜ 

Çalışan Personel TeE;is Sayısı Toplarr: İçindeki 
Açısından Büyüklük (Adet) Payı (%) 
Grul:)u 

·1-4 .15'7 29 

5-9 143 2'7 

10-19 121 22 

20-29 35 '7 

30-49 41 8 

50-99 26 5 

100-Yukarısı 13 2 

Kaynak: KKTC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Dairesi 

verilerinden hazırlanmıştır. 

KKTC'nde imalat sanayinde faaliyette bulunan 556 tesisin, 

15'7'si beş kişinin altında, 3'79'u da beş kişinin üstür~e istihdam 

kapasiteli olurken, 20 tesisinde üretim faaliyetleri dLrdurulmuş

tur. Dolayısıyla 1982 yılındE faal durumda olan tesis sayısı 536 

adEt olmaktadır. 
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Bu 536 tesisin yaklaşık %78'i 1-19 kişi istihdam kapasitesi

ne sabip olmakta~ır. Bu tesislerin hukuki yapılarının ise genellik

le aile işletmEleri şeklinde küçük işletmEler olduğu söylenebilir. 

KKTC küçük sanayii tesislerinin başta gıdE olmak üzere, kon

feksiyon, mobilya v.b. imalat sanayi alt sekt~rlerinde faaliyet 

g~sterdiklerj belirlenmiştir. Özellikle 1988~li yıllarda kurulan 

tesislerin büyük bir kısmı konfeksiyon eanayii alanlarında gerçek

leştirilmiştir. Mobilya imalatında genEllikle iç piyasaya y~nelik 

üretim yapılırken, gıda ve konfeksiyon sanayilerinde ihracata y~nelik 

üretim yapılmEktaC:ır. Di~er taraft~n gıda . ~ınayindE faaliyet g~ste-



ren, narenciye OrDnleri işleme tesislerinin, KKTC imalat sanayinde 

faaliyette bulunan bDyük boyutlu tesisler arasında yer aldığı söy

lenebilir (7). 

B- İstihdam Sayısı ve Sektörel Dağılımı 

KKTC imalat sanayii sektörGrdE 1977-1988 döne~i istihdam 

miktarında sürekli artış görDlmektedir. 1977 yılında 542D kişinin 

istihdem edildiği imalat sa~ayinde, bu miktar 1983'de 6587, 1988' 

dE ise 9156 olmuştur. Aynı dönEm içerisinde istihdam miktarının 

yıllık ortalame artış hızı yaklaşık %4.9 olmaktadır (8). 
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İmalat sanayii 1982 yılında 9156 kişiye istihdam imkanı sağ

layarak, KKTC toplam istihdamının %13.5'ini oluşturmaktadır. 

İmalat sa~ayinde toplam istihdamın yaklaşık %57'si 30 ve 

yukarı sayıda istihdam imkanı olan tesislerden sağlanmeıktadır. 1-9 

kişi arasında istihdamı olan küçük imeılat işletmeleri isE, tüm 

imalat sanayii istihdamının sadece %16'sını gerçekleştirmEktedir 

·(Tablo:.13). 

KKTC imalat sanayinde istihdamın alt sektörler itibariyle 

incelendiğinde, en fazla istihdam yaratan alt sektörDn dokuma, 

giyim eşyası ve deri mamulleri sa~ayii olduğ~ görülmektedir. Bu 

sanayi sektörlerinde, toplam 2963 kişi istihdam edilmekte ve imE

lat seneyii istihdamındaki payı %32.3 olmaktadır. 

Gıda, içki ve tDtDn sanayi sektörleri ise, toplam 2782 ki

şinin istihdam edilmesini sağlayarak, tOm imalat saneyii istihda

mının %30.4'DnD oluşturup, ikinci sırayı almaktadır (Tablo: 14). 

Diğer taraftan en az istihdam miktar1na sahip ana metal sa

nayi sEktörD, toplam imalat sanayi istihdamının %0,4'üne sahiptir. 

(7) Bu veriler, KKTC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Dairesi uz
manlarından Sayın Metin ATAMTÜRK ile 19.7.1989 tarihinde yapı
lan görDşme sonucu elde edilmiştir. 

(8) İNAL, Kuzey Kıbrıs ... , s.65. 



Tatlo: 13 

KKTC'NDE TESİS B[YÜKLÜKLERİ İTİBPRİYLE 

İSTİHDA~IN DPGILIMI (1988) 

Çalıştırılan Personel TeEis Sayısı Toplam 
Açısından Büyüklük Çalışan 

Grubu 

1-4 157 462 

5-9 143 954 

10-19 121 1568 

20-29 35 874 

30-49 41 1576 

50-99 26 1874 

100-Ustü 13 1847 

TOFlU~M 536 9156 

Orcını 

.% 

5 

11 

17 

10 

17 

20 

20 

100 

KaynEk: KKTC Sanayi ve Ticaret Baka~lı~ı, Sa~ayi Dairesi 

VErilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 

' i 
\ 

KKTC imalat sa~ayinde istihdam edilen toplam em~k fakt~rG

nDn, %62.7~~~ gıda, içki, tütün, dokuma, giyim eşyası ve deri ma

mülleri sanayii sekt~rlerinde istihdEm edilmektedir. İstihdamın bu 

sekt~rlerde yo~unlaşmasının nedenleri aşa~ıda belirtilmektedir. 
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-Bu sanEyi sekt~rlerinde tesis sayısının fazla ve mEvcut te

sislerin istihdam pctansiyellerinin büyük olması. 

-Bu sekt~rlerde genellikle emek-yo~un teknoloji kullanılması 

ve bu ne~Enle ossıfsız işgücüne daha fazla gereksinim duyulması. 



Grup 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

Tal::lo: 14 

KKTC İM~LAT SANAYİNDE İSTİHDAMIN 

ALT SEKTÖRLE~E DAGILIMI 

Alt Sektörler İstihdarr TopHim İstihdc.m 
Sc yı sı Dram. % 

Gıda, içki ve tütün 2782 30.4 

Dokuma, giyim eşyası 

ve dEri mamulleri 2963 ı 32.3 

Orman ürünleri ve 

mobilya 579 6.3 

Kağıt, kağıt ürün. ve 

basım san. 593 6.5 

Kimva, petrol, kauçuk 

ve plastik mamulleri 252 2.8 

Taş ve topr-ağc. dayalı 

s<mayii 737 8.0 

Ana metal sanayii 30 0.4 

Metal eşya, mc.kine ve 

teçhiz., elektrikli 

mc:ıkina mcntaj ve i mali 669 7.3 

DiğE·r sanaıyiler 551 6.0 

TOPLAM 9156 100% 

Kaynak: KKTC Sanc.yi ve Ticaret Bc.kanlığı Sanayi Dairesi 

verilerindEn yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Kl":TC imalat sanayinde, istihdamın alt sektörler i tibariyle 

dağılımından da görüldüğü gibi, KKTC imalat sanayinde istihdam eci

ler e~ek faktörünün yoğunlaştığı üretim alanlarında genellikle 

vasıfsız, düz işçiler çoğunluğu oluşturmaktacır. 



so 

Bu sektörlerin özelliği gereği, bu alanlarda istihdam edi

len vasıfsız işçiler, kısa bir zaman içerisinde, faaliyet alanların

da uzmanlaşabilmektedirter. Söz konusu sektörlerde görülen kalifiye 

işçi açığı ise, genellikle Türkiye'den resmi ya da gayri resmi yol

lardan sağlanrraktadır (9). 

KKTC'nin çeşitli imalat sanayii alt sektörlerinde kalifiye 

işçi açığı bulunmaktadır. BL açığın kapatılatilmesi için, Türkiye 

ile KKTCE yetkilil~~inin temas ve çalışmaları devam etmektedir. 

Bu görüşmeler çerçevesinde, KKTC'nin ihtiyacı olan kalifiye işgücü 

Türkiye'den sc:.ğlanc:ıcak, buna karşılık KKTC'nde bulunan lise ve 

yüksek okul mezunu işsizler de Türkiye'de istihdEm edilebilecek

tir (10). 

4- BPNKA PLASM.Cıi\ILARI 

KKTC imalat saneyii banka plasmc:nlarından yeterli miktardE 

pay~ alamamaktacır. Banka plasmc:nlarında en büyük miktarlar tarım 

ve ticaret sektörüne ayrılmıştır. İmElat sanayii sektörü banka 

plasffic:nları, 1977 yılında cari fiyatlarla 42.5 milyon TL.'dan, 

1981'de 120.8 milyon TL. 'na, 1986'da 1.971.1 milyon ve 1988'de isE 

3.26/.8 milyon TL. 'na ulaşmıştır. 

imalat sanayinin aldığı banka plasmanları miktarında 1977-

1988 dEnemi içerisinde cari fiyatlarla sürekli artışların görOl

mesine rağmen, ülkenin içerisinde bulunduğu yükeek enflasyon ne

deniyle, reel bir artışın olmadığı söylenEbilir. 

(9) Türkiye'den KKTC'ne turist statüsü ile gırış yapan ve çalışma 
amaçlı T.C. uyruklulardan oluşmaktadır. Bunlarda~ KKTC mev
zoatlarına uygun olarak ilgili mc:ke~lardan çalışma izni ala~
lar, resmi yoldan sağlanan kalifiye işçileri oluşturm2ktadır. 
Çalışma izni almadan kaçak çalışanlar ise gayri resmi yoldan 
sağlanan kalifiye işçileri oluşturmc:ktadır. 

(10) Bu veriler, KKTC Gençlik Spor ve Çalışma Bakanlığı, Ça±~şmcı 
Dairesi Müdürü Sayın Cuma Ali Yaşar ile 23.5.1989 tarihindE 
~apılan görü~me sonucu elde edilmiştir. 
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Toplam banka plasmanlarından, imalat sanayının aldığı pay 

ise, 1977'de %4.1 iken, 1981'de %2.7'ye düşmüştür. 1986'da %6.4'e 

yükselen payın sürekli azalarak 1988'de %4.0 olduğu görülmekte

dir (Tablo: 15). 

1977-1988 döneminde toplam banka plasmanlarından, imalat 

sanayine kayrılan payın sabit kaldığı ve yaklaşık olarak %4 oldue 

ğu görülmektedri. 

KKTC Merkez Bankası'nın sanayicilere verdiği kredi, yatırım 

kredileri olmayıp, işletme kredileri niteliğinde olmaktadır. Bu 

kredileri, genellikle hammadde v.b. alımlarının finansmanında kul

lanan sanayici, %57 faiz ödemektedir. 

KKTC'nde bir taraftan imalat sanayine plasman sağlayacak 

olan mali kuruluşlar ve sermaye piyasasının olmaması, diğer taraf

tan ticari bankaların fonlarını tarım ve ticaret sektörlerine ak

tarması nedeniyle, imalat sanayine yönelik banka plasmanlarının 

olumsuz yönde etkilendiği söylenebilir. 

Miktar 

Toplam Pl.aı. 
Içerisinde-
ki Payı (%) 

1977 

42.5 

4.1 

Tablo: 15 

KKTC İMALAT SANAYİİ BANKA PLASMANLARI 

(1977-1988) (Cari fiyatlarla, Milyon TL.) 

198:1 1982 1983 1984 1985 1986 

120.8 149.6 324.2 463.2 734.0 1 '971. 1 

2.7 2.0 2.6 3.5 4.0 6.4 

Kaynak: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin, ... , s.80 verilerinden 
hazırlanmıştır. 

1987 19B8 

2,E01.1 3,207.5 

5.1 4.0 
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5- ÜRETİM 

KKTC'nde tüketimdeki artışlar ne~eniyle, iç piyasadE bUyG-

me olmEktadır. Di~er taraftan ulaşımda sa~lanan olumlu gelişmeler 

sonucu, san2yii mam~llerinin ihracatında artışlar meydana gelm~k

tedir. Gerek ~ç talepteki artışlar, gerekse dış taleplerdeki olumlu= 

gE·lişmeler, KKTC ima~at sanayii üretiminde olumlu etkiler yaparak, 

bu gelişmelere paralel bir Dretim artışına neden oim2ktadır. 

1983-1988 dönerrinde, yıllık ortalarr:c:ı %15 arıbarak, 1983 yılın

da sabit fiyatlarla 801.8 milyon TL. 'nden, 1988'de 1.529.2 milyor 

TL.'n2 ula~mıştır. Aynı dönem içerisin~e imalat sanayinin gayri 

safi üretim içerisindeki payı ise, 1983'dE %12'den, 1958'de %17.5'e 

yUkselmiştir (Tablo: 16) . 

İm2lat sanayii üretiminde görDlen istikrarlı bir geliş~e

nin, bu sanayilerin üretti~i m2mullerin ihracatında da görDldD~ü 

dikkate alındı~ındE, ihraç imk2~larının iyileştirilmesi im2lat 

sanayii üretimini olumlu yönde etkileyerek, istikrarlı bir üretim 

artışına nedEn clmaktadır. 

Sor yıllarda imelat sanayii sektörüre yapılan yatırımlar 

genellikle ihracata yönelik yatırımlardır. Böylece imalat sane

yindeki istikrarlı gelişmenin devamı sa~lanmaktadır. 

Tablo: 16 

KKTC İMP.LAT SAI\'.PVII UF.ETIMl VE. TOPLAM 

GAYRİ SAFİ ÜFETİM (GSU) İÇERİSİNDEKİ PAVI 

(1983-1988) (Sabit fiyatlarla, Milyon TL.) 

1983 1984 1985 1986 

İmc:ıl at Sanayi 
Uretimi 8B1.8 690.5 1,107.5 1,300.3 

Top.GSÜ içe-
ri sindeki payı 12.0 9.8 15.0 1§..,9 
(%) 

1987 

1,397.5 

17.2 

Kaynak: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin ... , s.BO. verilerindEn 
hazırlanmıştır. 

1988 

1,529.2 

17.5 
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KKTC imalat sanayilerinin bir bölümü geleneksel tarım ürün

lerini hammadde olaınak kullanırken (narenciye ve süt mamülleri v.b.) 

diğerleri ise yurt dışından sağladıkları hammadde veya yarı mamul 

ile üretimlerini sürdürmektedirler. 

Montaj veya fason olarak yapılan üretimin yurt içi tüketima 

den artan kısmı ihraç edilmektedir (tekffitil ve meşrubat ürünleri 

Vwb-). 

6- İHRACAT 

Henüz bir devlet olarak tanınmayan KKTC'nin yaklaşık 60 

ülkE ile ticari ilişkileri bulunmaktadır (11). KKTC imalat sanayii, 

iç piyasaya yönelik üretimin yanında, ihracata yönelik üretimde 

yapmaktadır. Berış harekatından sonra toplam ihracat içerisinde kü

çük bir paya sahip olan imalat sanayii mamulleri ihracatının, çe

şitli teşvik ve önlemlerle özendirilerek zaman içerisinde hızlı bir 

gelişme göstermesi sağlanmıştır. Aynı zamanda, yurt içi üretimin 

çeşitli tedbirlerle ithal malları rekabetinden korunması sonucu 

üretim artışları sağlanmıştır. İmalat sanayindeki üretim artışları, 

ulaşım ve taşımacılıktaki gelişmeler ile ihracat teşvikleri gibi 

etkenlerin de katkısıyla KKTC'nin ihracatında sürekli bir artış 

sağlanmıştır. 

KKTC men~eili mallara, Türkiye tarafından gümrük muafiyeti 

uygulanması sonucu, pazar sorunL önemli oranda hafiflemiştir. An

cak bu geçici bir çözüm olduğundan, asıl pazarın AT ve Orta Doğu 

ülkeleri olması için çeşitli girişimler sonucu ticari ilişkiler 

başlamıştır (12). 

1977 yılında 2.31 milyon ABD doları olan sanayii memul ih

racat tutarı, 1980 yılında 7.15 milyon ABD dolarıne yükselmiştir. 

(11) AKER, Kuzey Kıbrıs ... , s.51-52. 
(12) KKTC, Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Lefkoşa, 1986. 
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Aynı dönemde imE;lat sanayii ürünlerinin toplam ihracat içerisin

deki payı %13 1 den %19 1 a yükselmiştir. 1981 yılında 6.9 milyon ABD 

doları olan sanayii ürünleri ihracatı, 1984'de 12.2 milyon ABD do

larına, 1988 yılında isE 22.5 milyon ABD dalarına yükselmiştir (13). 

1983 yılından itibaren sanayii ürünleri ihracatında hızlı bir artış 

kaydedilmiştir. 1981 yılında toplam ihracat içerisinde, sanayi ürün

leri ihracatının payı %18.7 iken, bu oran 1983'de %22.4'e, 1987'dE 

%42.6~ya ve 1988 1 de ise %43.1'e yükselmiştir (Tablo: 17). 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

Tablo: 17 

KKTC İM~LAT SANAYİİ ORUNLERİ İHRACPTI 

(1981-1988) (Milyon ABD Doları) 

Toplam İmalat San.Drünleri Top. İhracat 
İhracatı IçerisindEki 

Payı (%) 

36.9 6.9 18.7 

39.5 7.5 19.0 

40.7 9.1 22.4 

38.8 12.2 31.4 

46.3 10.3 22.2 

52.0 14.7 28.3 

55.1 23.5 42.6 

52.4 22.5 43.1 

Kaynak: KKTC Sa~2yi ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Dairesi 
verilerinden hazırlarmıştır. 

(13) K~TC,Sanayi Odası Raporu, Lefkoşa, 1 Haziran 1989. 
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KKTC'nde 1988 yılında gerçekleştirilen 52.4 milyon ABD do

ları tutarındaki ihracatın, yaklaşık %43.1'i (22.5 milyon ABD do

ları) imalat sanayii ma~ullerinden oluşmaktadır. Başka bir ifadey

le aynı yıl KKTC toplam ihracatında imElat sa~Eyii mamullerinin 

payı o/o43.1 olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar yaklaşık 29.815.9 mil

yon TL. olmaktadır. 

1988 yılında gerçekleşen 22.5 milyon ABD doları tutarında

ki imalat sanayii DrDnleri ihracatının, 3.9 milyon ABD dolarlık 

kıs~ı işlenmiş tarım DrDnlerinden, 18.7 milyon ABD dolarlık kısmı 

ise di~er sanayi OrUnlerinden oluşmEkta~ır (14)~ Baylece 1988 yılı 

topla~ sEnayii ürünleri ihracatı içinde işlenmiş tarım Urürlerinin 

payı %17.2 olurken, di~er sanayii ürünlerinin payı ise, %82.2 ola

rak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla KKTC sanayii ürünleri ihracEtında, 

di~Er sanayii ürünlerinin tarımsal ürünlere gare mukayeseli üstün

lü~e eehip oldu~u saylerebilir. 

KKTC'nde ucuz iş gücü, gümrük muafiyetli hammadde ve ara 

ma~ul ithalatı imkanları gibi teşviklerden de yararlanılarak üre

tilip, ihraç edilen di~er sanayii mamulleri, maliyetler açısın~En 

yurt dışında rekabet gücüne sehip olmaktadır. Hammadde ya da yarı 

mamLl madde olarak yurt dışından getirilip, işlendikten sonra tek

rar ihraç edilen di~er sanayii mamullerinden bazıları şunlardır: 

Konfeksiyon, PVC bant, ka~ı t, plastik mErr:ulleTi, fermuar v. b. 

Özellikle tekstil alanındE, Avrupa'ya gare düşük olan Uc

retlerin maliyetleri de etkilernesi yanındE, AT ülkelerinin K~TC' 

ne kota uygularnEması da AT pazarlarına serbestçe girişi a~lamEk

tadır (15). 

(14) KKTC Merkez Bankası ... , s.23;den Sanayi ve Ticaret Bakcnlı~ı. 
( 15) Vedat ÇELİK, "Tekstilde İhracat Patlamaı:n 11

, KIBRIS GAZETESİ, 
15 Tenmuz 1989, s.14. 
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A- Türkiye'ye Yapılan İhracct 

1974 barış harekatından sonra Türkiye'nin KKTC menşeili çe

şitli sanayii mamLllerine gümrDk muafiyeti uygula~ası, bu ma~ulle

rin Türkiye'ye serbestçe girmEsini sa~lamıştır. Bunun yanında di~er 

ekoncmik ve pclitik koşulların da etkisiyle KKTC sanayii ürUnleri 

ihracatının %5D'dEn fazlası 1974-1988 yılları arannda Türkiye pa

zarına yönelmiştir. 

Bu döne~de bazı mclların Türkiye'de üretilmemesi, üretilen 

mclların yüksEk maliyetli oluşu K~TC'nde üretilen malları cazip 

hale gEtirerek, Türkiye pazarınE girmesinde etkili olmL~tur. 

1985 yılından itibaren KKTC sanayii mE~ulleri ihracatında 

Türkiye'nin payındE sürekli bir azalma görülmektedir. Bu azalmE

nın nedeni, Türkiye'de im8lat senayinin gelişerek benzer mclları 

daha ~cuz maliyetlerle üretmesi ve KKTC'nin ihtiyacı olan döviz 

rezervlerini artırrnek için di~er ülkelere yönelik ihracat politika

sından kaynaklanmEktacır. 

Bu politika gere~ince KKTC, ithalatında Türkiye'nin payı, 

ihracatında ise di~er ülkelerin payını yo~unlaştıracaktır (16). 

Dolayısıyla Türkiye'ye yapılan ihracat yıllar itibariyle incelen

di~inde bu .politikaların sonucu görülmekte~ir. 

1980 yılındE K~TC sanayi ürUn ihracatından %69 pay alırken, 

bu yıldan sonra sürekli bir azalma başla~ış ve 1986'da %35.2'ye, 

1987 yılında %18.2'ye düşmüştür. 1988 yılınde ise bu payın %16.1 

oranına indi~i görülmüştür. Aynı za~anda, KKTC'nin Türkiye'ye yap

tı~ı toplam ihrac~tı da yıldan yıla azalarak, 1982'de %12 oranında 

iken, 1988 yılındE %6.7'ye düştü~C görülmüştür. 

1988 yılındE gerçekleştirilen 29.815.923 bin TL. 'lık toplam 

sanayii ürün ihracatında, Türkiye 1 nin payı %16.1 olup, 4.812.8 bin 

TL.'dir (Tablo: 18). 

(16) Kıbrıs Türk Federe D~vleti - Türkiye Cumhuriyeti Karma Ekono
mi Komisyonu Yedinci Dönem ProtokolU, 22 Ekim 1983. 



Tablo: 18 

KKTC SANAYİİ MAMLLLERİ İHRACATINDA TÜRKİYE ~E CİGER [LKELERİN PAYI 

(1988 Yılı) ( 000 - TL.) 

- ---

Sanayi Mamul Toplam Miktar Türkiye'ye Diğer Ülkelere 
Adı Yapılan Miktar Yapılan Miktar 

Hellim 791.300 

l 
8.630 782.670 

Peynirve Çökelek 163.575 39.272 124.303 
j 

Çikolata 58.784 1 58.784 

\ 

---
Konsantre 2.089.621 720 2.088tı901 

Çay 85.430 

1 

85.430 ---

Me:;:rubat 1.409.726 1.409.726 ---
Motorin ve Makine Yağı 133.895 ı 37.061 96.834 

Seloteyp, PVC bant 344.831 344.831 ----
Teflon Mutfak Eşyası 147.754 147.754 

Örme Çuval 114.500 114.500 ---

Fermuar 188.912 182.912 ---

Plastik MamLlleri 231.702 231.702 ---

Mu~telif Konfeksiyon Mam. 22.753.404 1.198.819 21.554.585 

Diğer Sanayi Ürünleri 1.302.489 946.618 355.871 

TDPLAM 29.815.923 4.812.759 25.002.164 
---- ----- ----

Kaynak: K~TC Sanayii ve Ticaret Baka~lığı, Ticaret Dairesi verilerinden 
hazırlanmıştır. 

1 

' 

Ul 
--..) 
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KKTC'nin ihracatına konu olan bazı sanayii DrDnleri yalnızca 

TOrkiye pazarına girme imkanınffi sahip olmaktadır. 198E yılında çi

kolata, PVC bant, çay, teflonlu mutfak eşyası, BrmE çuval, plastik 

mamulleri ve meşrubat gibi mamullerin di§er ülkelere ihracatı ger

çekleştirilememiştir. KKTC'nin TDrkige'ye ihraç etti~i mEmullerden 

meşrubat, en bUyük ihracat miktarını oluşturmaktadır (Tablo: 18). 

B- Di~er Ülkelere Yapılan İhracat 

KKTC'ndEn sanEyii mEmulleri ihracatı yapılan di~er ülkeler 

arasında AT ve Orta Do~u ülkeleri ile U.S.A. bulunmEktadır. Bu ül

keler, K~TC'ni resmen devlet olarak tanımamElarına ra~men, ticari 

ilişkilerdE s[rekli bir gelişme gBrülmektedir. Özellikle AT ülkele

rine yapılan sanayii ma~ul ihracatı yıldEn yıla sOrekli artış 

göstermekteCir. 

KKTC'nin 1988 yılında 29.815.923 bin TL. olan to~lam sanayii 

mamLlleri ihraca~ioın, 25.0[3.164 bin TL.'lik kısmı TOrkiye dışın

da kalan ülkelere yapılmEktadır. Bu ülkelerin KKTC toplam sanayii 

UrDnleri ihracatının orar~sal olarak o/ıB~·. 9 1 unu oluştur du~u gBrül

mektedir. (Tablo: 18). 

K~TC'nin 1980-1988 yılları arasındaki sanayii mamulleri ih

racatı incelendi~inde, bu Ulkelerjn payı sürekli olarak artış gBs

termiştir. Bu ~elişme bir taraftan K~TC'nin ihracatı yBnlendirme 

politikasından kaynaklanırken, di~er taraftan da yurt dışın~a bulu

nan Kıbrıslı TUrk işadamlarının, K~TC 1 ndeki ucuz işg[cU ve te~vik

lerinden yararlanarak Urettikleri, d[şUk mEliyetli ürünlerin, yurt 

dışındE rekabet şansına sahip olmElarından kaynaklanmaktadır~-

K~TC'nin TOrkiye dışındaki ülkelere yaptı~ı sanEyii mE~ulü 

ihracatı, bir kaç kalerr ~ründen oluşmakta ve bunların içerisindEn 

konfeksiyon ürünleri %86.2 ile en bCyük paya sahip olmaktadır 

(Tablo: 18). 

Sanayii mamulleri ihracatı, yıllar itibariyle di~er Ulkeler 

bazında incelendi§inde, sUrekli artış AT ülkelerinde gBrülmektedir. 

Özelljkle Birleşik Krallık (İngiltere), Hollanda ve AlmEnya, K~TC 

ihraç DrDnleri için Bnerrli bir pazar olmaktadırlar. 
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1.198~ 

1983 

1984 

1985 

1985 

1987 

1988 

Tablo: 19 

K~TC İMALAT SANAYİİ İHRACATININ ÜLKELE~E Gt~E DA~ILIMI 

(Milyon TL.) 

~---

TOPLf1M SAN. AT ORTADO~U U.S.A. 
ÜRÜN İHRAC. DE ger % De ger % De ger 

1.123.2 334.5 29.8' 31.8 2.8 ---

2.039.8 512.7 30.0 191.4 9.4 ---

4.392.8 1454.7 33.1 493.8 11.2 ---

4.470.1 1577.0 35~3 389.3 8.7 ---

9.241.3 3897.5 42.2. 455.4 5.0 1.534.0 

17.843.1 12258.3 71.5 520.8 2.9 831.9 

29.815.9 23910.4 eo.o 495.7 1. 7 588.7 
---·--

- ~ ~ 

Dİ~ERLERİ 
% Değer % 

--- --- ---

--- 4.7 0.2 

--- 4. 1 o. 1 

--- 203.5 4.5 

15.5 90.1 1.0 

9.7 194.2 1.0 

2.0 83.9 0.3 

Kaynak: Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin ... , s.58.; verilerinden hazırlanmıştır. 

ı 
i 

\Jl 
IJJ 



Orta Doğu ülkelerine yapılan ihrscatta isE reel olarsk bir 

azalma gBrUlmektedir. bu ülkelere yapıls~ sa~ayii ürürleri ihra

catı 19S4 yılında topla~ sanayii ürünleri ihracatının %11.2'sini 

oluştururken, bu orar: sürekli bir azalma göstererek, 1988 yılında 

%1.7'ye düşm[ştür (Tatlo: 19). 

198E yılından itibEren U.S.A. 'ya da sa~ayii ma~ul ihracatı 

yapılmaktadır. Ancak yıllar itibEriyle A~erika pazarına yapılar 

ihracatta sürekli bir azslma gBrülmekte~ir. 1988 yılında topla~ 

ihracat içerisindEki payı %2 oranında gerçekleşmiştir. 

1988 yılı ·-.toplam sanayii OrUnleri ihracatının, o/aBD' i AT 

ülkelerine yapılmıştır. Bu ülkeler KKTC için BnEmli bir pazar ol

ma Bzelliğini korumakta~ır. 

II- KKTC İMALAT SANAYİNİN SEKTÖREL YAPISI 

60 

KKTC imalat sanayiini, tüketim, a~a ve yatırım malları üreten 

sanayiler olmak üzere üç alt sektBre ayırıp, bu sektörleri de kendi 

alt sektörlerine ayırarak, imalat sanayinin sektBrler itibariyle 

analizi yapılacaktır. 

1- TÜKETİM MALLARINI ÜRETEN SANAYİLER 

Tüketim malları üreten sanayiler arasında, gıda, serinletici 

ve alkollü içkiler, sigara ve tütün, tekstil, ayakkabı ve giyim gi

bi alt sektBrler incelenmektedir. 

Bu alt sektörlerde toplam 245 tesis mevcut olup, bu tesisler

de 5604 kişi istihdam edilmektedir (Tablo: 20). 

A- Gaıda Sanayii 

KKTC gıda sanayii, et, süt, meyve ve sebze, bitkisel yağlar, 

şekerli ve kakaolu mamuller ve yem sanayii gibi alt üretim kolların

dan oluşmaktadır. 

KKTC gıda sanayinde, 1988 yılında toplam 2316 kişi istihdam 

edilmektedir. Bu miktar ile gıda sanayii, tüketim maları üreten sa-
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nayilerin toplam istihdamının %41.3 1ünü oluşturmaktadır. Gıda sanayii, 

istihdam yaratması bakımından, tüketim malları üreten alt sektörler 

içerisinde, konfeksiyon sanayiimen sonra ikinci sırada yer almakta

dır. 

KKTC gıda sana~inde toplam 117 tesis mevcuttur. Bu tesisler

den 113 1ü üretim faaliyetlerini sürdürürken, 4 1ü üretim faaliyetle

rini durdurmuştur. Toplam 117 tesisden 83 1ü özel kesim, 18 1i kamu 

kesimi, 6 1 sı da kooperatiflerin bünyesinde bulunmaktadır (Tablo: 20). 

Gıda sanayiinde faaliyette bulunan 177 tesisdEn 70 1i 5 kişi

den fazla, 43 1ü ise 5 kişiden az istihdam potansiyeli olan büyük

lüktedir (Tablo: 20). Tesis sayısı itibariyle gıda sanayii, tüke

tim malları üreten toplam tesislerin %47.4 1sini oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla tüketim malları üreten sanayii alt sektörleri içerisin

de en çok tesisi bünyesinde toplayan sektör durumundadır. 

Tüketim malları üreten sanayii alt sektörleri içerisinde, 

gıda sanayii büyük bir öneme sahip olmaktadır. Gıda sanayi sektörü 

istihdam yönünden, .toplam imalat sanayiin o/c25.3 1ünü, tesis sayı-

sı bakımından ise, %21~ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla gıda sanayii~ 

istihdam ve tesis sayısı itibariyle g~rek imalat sanayii sektöründe 

gerekse tüketim malları üreten .sanayilerin oluşturduğu alt sek

törler içerisinde öne~li bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

KKTC gıda sanayii mamulleri ihracatı, 1988 yılında toplam 

3.188.710 bin TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu ihracatın 192.836 bin 

TL. 1 lık kısmı Türkiye 1ye, 2.995.874 bin TL. 1 lık kısmı ise diğer ül

kelere yapılmıştır. Gıda sanayii mamulleri ihracatının yaklaşık 

%94 1ünün diğer ülkelere yapıldığı ve Türkiye 1nin payının düşük oran

da gerçekleştiği görülmEktedir. Gıda sanayii ihracatına konu olan 

mEc~ar ise; hellim peyniri, pe~nir ve çökelek, çikolata, konsantre 

ve çay gibi mamullerdir (Tablo: 21). 

Gıda mamullüre ihrscatı, toplam tüketim mamulleri ihracatı

nın %11.6 1 sını oluşturmaktadır. Gıda mamulleri ihracatı, döviz 

karşılığı, üçüncü ülkelere yapılmıştır. TL. karşılığı olarak Tür

kiye1de yapılan oran ~ok küçük miktardadır. 
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Tablo: 20 

1-'ıf'ıTC' 'NDE TÜf<,E1 İM hALLARI ÜPETEN SANAYİİ ALT SEl-'ıTÖRLERİ Nİ N 

İSTİHCAMI VE TESİS SAYISI 

c 198e Yılı) 

ALT SEl-'ıTÖRLERİ Toplam Toı:lam Tesislerin 1-'ıesimsel 

İstih- IeE:is Dağılımı 
dam Sayısı Özel !Lı amu fL,ooperati f 
(Kişi) (Adet) (KİT) 

1-G:t.da 2316 117 93 18 

2-Serinletici ve 
Alkollü İçki 354 10 9 1 

3- Sigara ve Tütün 1.:'12 4 -- 1 

4-Tekstil 329 15 13 2 

5- Ayakkabı ve Giyim 2493 99 95 3 

TDPLP.M 5604 245 210 rt:; 
~-

--------- ~. ----

Kaynak: KKTC Sanayi ve Ticaret Baka~lığı, Sanayi Dairesi 
verilerinden hazırlanmıştır. 

6 

--

3 

--

1 

:.JO 
- --·-

Tesislerin Büyüklüğü 

5 Kişiden 5 Kişiden 
Az İstih. Fc:zla İstdıtı. 
Potans. Potans. 

43 70 

1 B 

-- 4 

4 10 

13 86 

61 178 
- ---- -· 

m 
f\J 



Alt Sektörler 

Gıda 

Serinletici ve 
Alköllü içki 

Tablo: 21 

KKTC TÜKETİM MALLARI İHRACATI VE 

ÜLKELERE DASILIMI 

(1988 Yılı, 000-TL.) 

Tüketim Malları Türkiye 1 ye 
İhracat Yapılan 

Toplamı İhracat 
(Değeri) 

3.18e.71D ' :192· • .836 

1.4C9.726 1.409.726 

Sigara ve Tütün ---- ----

Tekstil ---- ----

Ayakkabı-Giyim 28.753.404 1.198.819 

TOPLAM 27.351.840 2.801.381 
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Diğer Ülke-
ler e Yapılan 
İhracat (Del'-
ğeri) 

2.995.874 

----

----

----

21.554.585 

24.550.459 

Kaynak: KKTC~Sancyii ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret Dairesi 
verilerinden razırlanmıştır. 

KKTC gıda sanayii grubunu oluşturan alt sektörler şunlardır: 

-Et mamLlleri sanayii; Halen yatırımı tama~lanmak [zere olan et kom

binasının devreye girmesi ile ülkede et endüstrisinde önemli geliş

meler sağlanabilecektir. Kombinada, et üretimi yapmak yanında, et

kemik, keiTik yem sanayiinde kullanılacak olan kan unu, sabun sana

yinde kullanılacak olan rendering yağları ve kimya sanayinde kulla

nılabilece~· safra, guddeler gibi ürünler elde edilerek, ülkede et 

mE~ulleri sanayinin gelişmesine katkıda olacaktır (17). 

(17) KKTC Sanayii Özel İhtisas ... , s.13. 



-Süt mamulleri sana~iiTE olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Ülkede 

~evcut süt işleme tesisleri yeterli sayıda ve kapasitededir. Gıda 

sanayii mamulleri dış satımında önemli bir yeri vardır. 
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-Un mamulleri sanayiinde en önemli gelişme ekmek sanayinde olmuştur. 

Eski fırınların yerine modern ekrrek üretim tesisleri kurulmaya de

vam edilmektedir. Un v.b. mamuller de iç talep için yapılmaktadır. 

-Meyve ve sebze işleme sanayilerinde, özellikle narenciye paketle

me tesislerinde ve standart dışı narenciyenin işlenerek meyve suyu 

ve hayvan yemi olarak kullanılan posa yapımı amacıyla özel sektör 

tarafından yeni tesisler kurulmuştur. Bu alanda faaliyette bulunan 

kamu bünyesindeki tesislerde ise, yenileme ve genişleme yatırımla

rı yapılmıştır (18). 

K~TC'nin en büyük üretim potansiyeline sahip oldu~u ürünün, 

narenciye ürünleri oldu~u bilinmektedir. Ülke ekonomisinde büyük 

bir öneme sahip olan narenciye ürünleri, 1980 1 li yıllara kadar, 

tarım ürünü olarak ihraç edilmekte ve standart ölçüde olmayan mey

velerden ise yararlanılamıyordu. Ancak 1980 1 li yıllarda, özel sek

töründe bu alanda faeliyete geçmesi ile çeşitli yatırımlar yapıla

rak narenciye ürünü en iyi şekilde değerlendirilmeye başlanmıştır. 

Özellikle standartıara uymayan meyveler, kurulan meyve suyu tesis

lerinde, meyve suyu konsantresi olarak değerlendirilirken, posa~ın

dan da hayvan yemi yapılma9a başlanmıştır. 

Son yıllarda narenciye, tarım ürünü olarak ihraç edilmesinin 

yanında, sanayi ürünleri ihracatın1n içerisinde de yer almaktadır. 

Bitkisel yağlar sanayiinde de yeni yatırımlar yapılarak mo

dern tesisler oluşmaktadır. İç talebe yönelik üretim yapılmakta

dır. 

Çay sanayiliLE ise, ülkede çay bitkisi olmaması nedeniyle çay 

üretimi, paketleme ve harmanlama faeliyetleri olarak yapılmakta

dır. Bu alanda iki tesis faaliyete geçmiş olup, belirli patentler 

altında üretimini sürdürmektedir. 

(18) İNAL, Kuzey Kıbrıs ... , s.67. 



Şeker ve kakaolu mamuller sanay iirde en önemli gelişme çi

kolata sanayiinde olup Türkiye'ye yönelik dış satımı vardır. 

Yem sana0inde ise, megcut tesislerde teknolojik yenile~E 

ve kapasite artırımı yapılırken, yeni yatırımlarda yapılarak iç 

talebi karşılayacak düzeye getirilmiştir. Genellikle iç piyasaya 

yönelik üretim yapılmakta~ır (19). 
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KKTC'inde gıda sanayii mamullerinin üretiminde kullanılan 

hammaddeler genellikle yerli hammaddelerdir. Ancak un ve mamul=

lerinin üretiminde kullanılan buğday Türkiye'den ithal edilmekte

dir. Gıda sanayiinin geliş~esini olumsuz yönde etkileyen en önemli 

faktör, K~TC'ine ithal edilen gıda sanayii memullerinin K~TC'inde 

üretilen gıda ~anayii mamullerine rakip olmc:sından kaynaklanmaktadır. 

Rekatete dayanamayan bisküvi ve makarna üreten bazı tesislerin, 

üretim faaliyetlerini durdurmak zorurda kaldıkları görülmektedir. 

8- Serinletici ve Alkollü İçkiler Sanayii 

KKTC'inde, meşrubat, alköllü içki üretimi ve şişeleme faali

yetleri yapılmaktadır. 

1988 yılı itibariyle meşrubat ve alkötlü içki sana~inde 10 

tesis mevcut olup, bu tesislerden, 9'u üretim faaliyetini sürdürür

ken, bir tanesi faaliyete geçmemiştir. Bu tesislerden 9 tanesi özel, 

bir tanesi de kamu kesimi bünyesinde bulunmaktadır. Toplam 10 te

sisten bir tanesi 5 kişinin altında istihdam potansiyeline sahip, 

9 tesis de 5 kişinin üzerinde istihdam potansiyeli yaratan büyük

lüktedir. 

Serinletici ve alkollü içkiler sanayiliLE 1988 yılı itiba

riyle ilioplam 354 kişi istihdam edilmektedir. Bu sektör, tüketim 

malları üreten sanayi' sektörünün toplam istihdamının %5.3'ünü, 

toplam tesislerinin ise %4'ünü oluşturmaktadır (Tablo: 20). 

(19) KKTC Sanayi Özel İhtisas ... , s.13. 



Serinletici ve alkollü içkiler sanayii mamullerinden meşru

bat, bu sektörün tek ihraç ürünüdür. 1988 yılı itibariyle 
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1.409.726 bin TL.'lık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu sektörün tek 

ihraç ürünü meşrubat (serinletici içki) olurken, bu ITamulün tek dış 

pazarı da Türkiye olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, KKTC'nin serinle~ 

tici ve alkollü içkiler üreten sanayilerin ürünlerinden meşrubat 

harici ürünlerinin dış satım imkanı olmamıştır (Tablo: 21). 

KKTC~nde serinletici içki (meşrubat) sanayiinde yeni tekno

lojiler uygulanarak, tenEke kutu ambalajına geçilm8si, üretilen 

mamul~(· ihraç imkanı yaratmıştır. Türkiye'ye yapılan ihracat yıllar 

itibariyle sürekli artış göstermektedir. 

Türkiye'ye yapılan meşrubat ihracatında, Türkiye'nin KKTC 

sanayi mamullerine Lyguladığı güiTrük muafiyetinden yararlanılmak

tadır. 

KKTC'nde: üretilen serinletici içkilerden kolanın üretiminde 

kullanılan hamiTaddelerden kola konsantresi Türkiye'den ithal edil

mektedir.KKTC' nde serinletici içkileri üreten tesislerden bazıla

rı 1974'den önce, bazıları ise 1974'den sonra kurulmuştur (20). 

KKTC alkollü içkiler sanayii, iç piyasaya yönelik üretim 

yapmaktadır. Bu ürünlerin ihracatı gerçekleştirilemeiTiştir. Alkollü 

içkiler, ana girdileri olan alkol ithal edilmekte ve dolayısıyla 

hammadde açısındEn d~şa bağımlı durumdadır. Bu tesislerde kanyak ve 

rakı üretimi ağırlıktadır. 

Gelişen bağcılığa paralel olarak, üzüiTleri değerlendirmek 

için, yeni bir tesisin kurulmEsı devam etmektecir.Bu tesiste, baş

langıçta kanyak ve daha sonra da şarap ve alkol üretimi yapılabile

cektir (21). 

KKTC serinletici ve alkollü içkiler sanayiirrE alkollü içki 

üretimi, yeterli düzeyde gelişememiştir. Bu malların ihraç imkanı 

olmadığı gibi, iç talepte de etkili olamamıştır. Çeşitli ülkelerden 

(20) Bu veriler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Dairesi Mühen
dislerinden Sayın Ali ~ALEK ile 19.7.1989 tarihinde yapılan 
görüşme sonucu elde ecilmiştir. 

(21) İNAL, Kuzey Kıbrıs •.. , s.68. 



ithal edilen benzer mamullerle rekabet edememesi ve iç piyasadaki 

tUketicilerin ithal mallara olan e~ilimi nedeniyle bu sanayilerin 

gelişmesi olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Serinletici içkilerde yapılan, teknolojik yenilikler nede

niyle, üretilen mamullerde, gerek fiyat gerekse kalite açısından 

benzer ithal mamuller ile rekEbet edebilecek düzeyde olmaeı, bu 

sanayilerin gelişmeeinde olumlu bir etki yaratmıştır. 

C- Sigara ve TUtUn Sanayii 

KKTC'nde yalnızca sigara Uretimi yapılmaktadır. Sigara ve 

tUtUn sanayiin~faaliyette bulunan toplam dart tesis mevcuttur. 

Bu tesislerden Cç adet tUtUn bakım ve işleme tesisi olup, koopera

tife aittir. Bir adet teEis de Kamu İktisadi Teş~bUsU (KİT)'ne 

ait olan sigara Uretim tesisidir (Tablo: 20). 

Bu tesislerde topla~ 112 kişi istihdam edilmektedir. Bir 

kaç yıl az miktarda tUtün ihraç edilmesine rağmen, genelde ihraç 

potansiyeli olmadı~ı saylenebilir. 

Bu alanda yeni yatırımlar yapılmamış ve mevcut tesislerde 

teknolojik yenilikler yapılarak, kapasite artışı sağlanmıştır. Bu 

tesislerde daha çok yerli hawmEdde kullanılmaktadır. 

D-Tekstil Sanayii 

KKTC tekstil sanayii, dokurra, argü, çorap ve kumaş boyama 

tesislerini kapsamaktadır. Yeterince geliş~emiş olan sektarde,kon

feksiyon sanayiinde gelişmeye paralel olarak dokuma boyam2 ve ar

gO tesislerinin geliştirilmeEi çabaları sürmektedir (22). 

(22) İNAL, Kuzey Kıbrıs ... , s.69. 
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KKTC tekstil sanayinde toplam 15 tesis mevcut olup, bunlar~ 

dan 13'ü özel, 2'si de kamu (KİT) kesiminE aittir. Söz konusu te

sislerden dördü 5 kişinin altındE istihdam potansiyeline ~sahipken, 

jO adeti de 5 kişinin üzerinde istihdam potansiyeli olan büyüklük

teCir. 

1988 yılında tekstil sektöründe toplam 329 kişi istihdam 

edilmektedir (Tablo: 20). 

E- Ayakkabı ve Giyim Sanayii 

KKTC'inde ayakkabı üretimi ve giyim sana0liLE faaliyetler ya

pılmcktacır. 

Bu sanayii sektöründe, ayakkabı üretiminde son yıllard~ bir 

azalma götD~möştür. Bu dalda yapılan istihdam son üç yılda 357 ki

şiden 122 kişiye dCşmüştür. Dış rekabet, tesislerin küçük oluşu, 

verimli olmcmcsı ve·modaya uyum sa~lanama~2sı gibi nedenler, ayak

kabı sanEyinin gelişmesinde olumsuz etki yapmEktacır. 

Giyim sanayinde isE özellikle konfeksiyon alanında sürekli 

ve büyük bir gelişmE görülmektedir. 

KKTC ayakkabı ve giyim sanayiirde 198C: -;ılıitibariyle toplarr 

99 tesis mevcuttur. Bu tesislerden 95'i özel kesim, 0'ü kamu (KİT) 

ve 1'i de kooperatifiere aittir. Bu tesislerin büyüklükleri ise; 13 

tesis beş kişinin altında istihdam potansiyeline sahip iken, 86 te

sis beş kişinin ~zerinde istihdam potansiyeli yaratan büyüklükte

dir (Tablo: 20). 

Aynı yıl, bu sektörde 2493 kişiıistihdam edilmektedir. Ayak

kabı ve giyim sanayii istihdcmı tüketim malları ürete~ sanayiler 

toplam istihdamının %44.5'ini oluşturarak, en büyük istihdam potan

siyeline sahip sektör durumundEdır. Ayakkabı ve giyim sanayii sEk

törü topla~ istihdamı, imclat sanayii toplam istihdamının %2/.2'sini 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla yarattı~ı istihdam potansiyeli açısın

dan, imalat sanayii ve alt sektörleri içerisinde en büyük paya sahip 

durumdadır. 

Giyim sancyii içerisinde, ko~feksiyon sancyii hızlı bir ge

lişme göstermiştir. Bu sanayi kolu toplumun bünyesine uygun olan 

ve 1974 öncesinde de toplumun faaliyet gösterdi~i bir sahadır. 1974 



yılından ônce TDrklerin ôz malı olan She~son, Toros ve Atlexs gibi 

tesisler gelişerek faaliyetlerini sDrdDrDrken, özellikle 1984 yı

lından sonra tu alana yapılan yeni yatırımlarla, sektôrDn gelişme 

sDreci daha ~a hızlanmıştır. 
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Ko~feksiyor sanayilerinde emek yoğun teknoloji kullanılmak

ta olup, işçilik Dretim maliyetlerinin %15-35'ini teşkil etmekte

dir. Daha çok dikiş atölyeleri niteliğinde olan, tesislerin kurul

ması için gereker sabit sermaye yatırımları, nisbeten düşük olmakta

dır. Ba~ka bir ifadeyle, bu tesislerin kurulması için büyük oranda 

sabit sermayeye gereksinim duyulma~Ekta~ır (23). 

Bu atölyelerde, genelde TOrkiye ve diğer Dikelerden ithal 

edilen kumaşlar işlenmekte~ir. Gerekli olan ara ~allarının büyDk 

bir kısmı TOrkiye'den ithal edilmekle beraber, fermuar v.b. ara 

malların Dlke içerisinde de [retilmeve başlandığı görDlmektedir. 

KKTC'nin sanayii ma~ulleri ihracatı içerisinde, en bD\·Dk 

paya sahip ola~ giyim sanayii DrDnleri, hazır giyim eşyası, çarşaf, 

nevresim, T-shirt gibi mallardan oluşmaktadır. Bunların içerisin

den özellikle kot kumaşından Dretilen hazır giyim Drünleri ağırlık 

teşkil etmektedir. Bu mallar genEllikle standart ölçDlerde olup, 

özelliği olmayan mamullerdir. Genellikle sigariş Uzerine üretim ya

pılmakta olup, Drünün hammEddesi olan kumaşlar genellikle sipariş 

veren Dlke ya da ~irmadan temin edilmektedir. 

SUrekli gelişme kaydeden giyim sanayii mamulleri ihracatı, 

1988 yılında toplam 22.753.404 bin TL. olmuştur. Bunun 1:j98.819 

bin TL.'lık kısmı TDrkiye'ye, kalan 21.554.585 bin TL. ise diğer 

Dlkelere yapılan ihracatı ifade etmektedir (Tablo: 21). 

Giyim sanEyii ürünleri ihracatı, tDketim malları Dreten sa

nEyilerin toplam ihracatının o/~3.2'sini oluşturmaktadır. Giyim sa

nayii mamulleri ihracatının, toplam imalat sarayii mamulleri ihra

catından aldığı pay ise %76.3 oranındadır. 

(23) KKTC Konfeksiyon Sanayiinin Durumu Hakkında Rapor, Sanayi 
Dairesi, Lefkoşa, 28.10.1987. 
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K~TC 1 nin giyim sanayii ürünleri ihracatında, Türkiye dışın

daki ülkelerin payı %94.7 olurken, Türkiye 1nin payı, %5.3 oranında 

gerçekleşmiştir. Bu durum, giyim sanayii ürünleri ihracatında, üçün

cü ülkelerin iyi bir pazar olduğunu göstermEktedir. 

KKTC giyim sanayinin gelişmesindE etkili olan en öneiTli ne

denler şöyle sıralanEbilir: 

-Üretilen konfeksiyon ürünleri genEl olarak AT 1na engelsiz girmek

tedir. AT, KKTC mEmullerine kota v.b. engelle~ici uygulareEları yap

mamaktadır~ ~Jlayısıyla dış pazar yaratılmıştır. 

-Başta İngiltere olmak üzere, Avrupa ülkelerine yapılan ulaçım ve 

haberleşmenin iyileştirilmesi, yeni yatırımcıların KKTC 1ne gelme

sine neden olmuştur. Dolayısıyla yatırımlar ve de üretim artmış

tır. 

-Türkiye 1li yatırımcıların, KKTC kanalı ile AT 1 nın kolaylıklarından 

yararlanm2 imkanları aramaları sonucu, yatırımlarda artış görülmüş

tür. 

-KKTC~Bde İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerine göre işgücü daha 

ucuzdur. Emek yoğun bir üretim dalı olan konfeksiyon saoa~inde ise 

ucuz işgücü önemli bir etken olmuştur. 

Konfeksiyon sar:2yii ürünlerinde işçiliğin, maliyet içerisin

deki payı yükEEk orandadır. KKTC 1inde işgücünün diğer ülkelere gEre 

ucuz olm2sı, bu ülkede üretilen mamullerin m21liyetini düşürmekte ve 

dolayısıyla da UrUnlerin rekabet şansını arttırırken, mUteşebbisin 

de karını artırmakta~ır. 

Örne~in; maliyeti 100 Sterlin olan bir konfeksiyon ürünUnU 

İngiltere 1 de diktirrnek için 35 sterlin işçilik ödemek gerekirken 

KKTC 1nde aynı iş 7 sterline yapılmcktadır. Aradaki 28 sterlinlik 

fark nakliye masraflarını da ödedikten sonra ya kar olarak kalmak

ta, ya da fiyat rekabeti şansı yaratmaktadır (24). 

(24) ~apılan hesaplan:alara göre, Avrupa ve İngiltere 1 de konfeksiyon 
işçisine ödenen ücret, 13 sterlin/saat 1tir. KKTC 1indeki kon
feksiyon işçi ücreti, İngiltere 1 deki Dcretin %10-20 1si civa
rındadır. 



İngiltere ve di~er Avrupa Dikelerinde ya~syan TDrklerin 

kurdukları pazar,temasları, ihracatı ~nEmli oranda etkilemiş ve 

bu sektôrDn gelişmesine katkıda bulunmuştur. 

Konfeksiyon sanayiinde istihdcm edilecek işçilerin uzmanıaş

ması uzun zarr:an gerektirmerrEktedir. Zaten halkın dikişe olan yat

kınlı~ı, bu sanayii dalının işgDcD ihtiyacını karşılamasında olum

lu bir etki yaratmıştır. 

TeEislerin kurulması için, bDyDk sermaye ve teknolojiye ih

tiyacın olmaması de gelişmeyi hızlandırmıştır. 
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Son zamanlardE yapılan yatırımların bUyUk bir b~lUmU İngil

tere'deki Türkler tarafından yapılmaktadır. Bu TOrkler bulundukları 

ülkelerde bu dalda faaliyet g~steren mUteşebbislerdir. Bunlar 

Kf'·TC' .ndeki ucuz işgUcU ve teşviklerden de yararlanarak ihtiyaçları 

olan malları, KKTC' nde UretmEktedirler. Bu durum sonucu, saneyii 

yatırımlarının bUyük bir kısmı, giyim sanayine yapılmckta ve ihra

catın geliş~esi sa§lanmaktadır (25). 

KKTC giyim sanayiindE üretilen mamullerin ana girdisi olar: 

kLrra~ v.b. ara mallar~ genEllikle siparişi veren firma tarafından 

sağlanmaktadır. Bu malların KKTC'ne ithalatı isE, geçici ithalat 

mevzoatı kapsamında yapılmaktadır. Dolayısıyla, ithal edilen bu ana 

girdilerden üretilen mamuller, tekrar ihraç edilece~i için gümrük 

vergileri alınmadı~ı gibi, gürrrük formaliteleride uygulanmcmakta

dır. 

Giyim sanay.i.in:le faaliyet g~steren büyük firmclar, yurt dışın

dan aldıklBrı siparişlerin bir kısmını kendileri Uretirken, bir 

kısmını da, KKTC'n~e sipariş Uzerine Uretim yapan kUçük ~lçekli 

atôlyelere yaptırmakta~ırlar. Özellikle kot mamullerinde yaygın 

olan bu uygulama, konfeksiyon sanayii sekt~ründe hem ulusal, 

hem de uluslararaEı faEor üretimin yaygın oldu~unu gôstermEktedir. 

(25) Vedat ÇELİK, Tekstilde İhracat, ... , s.14. 
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2- ARA MALLAR! ÜRETEN SANAYİLER 

Ara malları üreten saneyiler arasınde, a~aç işleri ve ~obil

ya, kağıt-kağıt mamulleri ve basım, deri ve deri mamulleri, kauçuk 

mamulleri, kimya mamulleri, taş ve toprak mamulleri ile ana mEtal 

sanayileri yer almaktadır. 

1988 yılı itibari yle KKTC' nde ara rrelları üreten seneyiler

de toplam 207 teEis mevcLt olup, bu tesislerde toplam 2332 kişi is

tihdam edilmEkte~ir (Tatlo: 22). 

A- Ağaç İşleri ve Mobilya Sanayii 

KKTC ağaç işleri ve mobilya sanaylinde doğrama ve mobilya 

üretimi yapılmEktadır. BL sekt~rde mobilya sanayii ağırlıktadır. 

Kullanılan yerli kerestenin yetersiz ve kalite açısından uygun 

olmemesı nedEniyle,ithal hammadde kullanılmaktadır. Bu sekt~rde 

faaliyette tulunan tesislerden birkaçı hariç, genellikle küçük 

atBlyelerden oluşmakta ve eski teknoloji kullanılmamaktadır. 

1988 yılı itibariyle sektôrde toplam 71 tesis mEvcut olup, 

bunlarden EE'i Bzel, 3'ü dE kamu ~esiminE aittir. Bu tesislerden 

39 tanesi beş kişinin üzerinde, 32 tesis de beş kişiden az istih

dam potansiyeli yaratan büyüklüktedir. 

Aynı yıl bu sektBrde toplam 579 kişi istihdam edilmektecir. 

İç piyasaya yBnelik üretim yapmaktadır (Tatlo: 22). 

B- Kağıt-Kağıt Mamulleri ve Basım Sanayii 

1988 yılı itibariyle 36 tesis mevcut olup, bu tesislerden 

34'ü Bzel kesim, 2 tesis dE kamu (KİT) kesimine aittir. Bu tesis

lerden 25'i 5 kişinin üzerinde istihdam potansiyeli yaratacak bü

yüklüktedir. SektBrde, 593 kişilik istihdem yaratılmaktadır (Tab=: 

lo: 22). 

Ka~ıt sanayinde, karton kutu, mukavva kutu ve hurda ka~ıttan 

elde edilen ürünler, iç piyasa 9anında ihracata da yBreliktir. 



Tablo: 22 

KKTC'NCE ARA VE YATIRIM MALLAR! ÜRETEN SA!\'AYİİ ALT SEKTÖRLERİNİN 

İSTİHDA~I VE TEEİS SAYISI 

(1988 Yılı) 

Alt Sektörler "foplam Toplarr: Tesislerin Kesimsel Tesislerin 
Istih. Tesis Dağılımı 
(Kişi) Sayısı Özel Kamu 

(KİT) 

B- ARA MALLAR! ÜRE-
TEN SANi. 

n-Ağeçİşleri ve Mo~ 
bilya San. 579 

2-Kağıt Kağıt Mam.ve 
71 68 3 

Basım San. 593 36 34 2 
3-Deri ve Deri Mam. 

San. 141 12 12 --
4-Kauçuk 22 3 3 --
5-Kimya Ürünleri San. 230 31 27 2 
6-Taş ve Toprak San. 737 52 47 3 
7-Anc: MEtal Sar-ayii 30 2 1 1 

ARA TOPLAM 2332 207 192 11 

C-YATIRIM ~ALLARI 
URETEI\.SAN. 

1-Metal Ürünleri San. 576 49 40 9 
. 2-Makina Montaj ve İm. 93 7 7 --
MUHTELİF SANAYİLER 551 48 34 13 

ARA TOPLAM :1220 104 81 22 

GENEL TOFLAM 3552 311 273 33 

Kaynak: K~TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Dairesi 
verilerinden hezırlanır.ıştır. 

Büyüklüğü 

Koop. 5 Kişiden 5 Kişiden 
Fc:zla İsti Az İstih. 
Potans. Potar:s. 

-- 39 32 

-- 25 9 

-- 7 5 
-- 2 1 
2 16 13 
2 40 9 

-- 1 --
.. 

4 130 69 

-- 31 16 
-- 7 --

1 33 11 

1 71 27 

5 201 96 

ı 

....:ı 
VJ 



Basım sanayii tesisleri, gazeteler dışında genelde küçük 

atôlyelerden oluşmaktadır (26). Genellikle siparişe gôre üretim 

yapılmektadır. 

C- Deri ve Deri Mamulleri Sarayii 
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Deri ve deri ma~ulleri sanayii dalında, ham deri işleyen 

çanta ve valiz gibi ma~uller imal eden topla~ 12 tesis mEvcut 

olup, tamamı ôzel kesime aittir. Bu tesislerde toplam 141 kişi is

tihdam edilmEktedir (Tablo: 22). 

Daha ônceleri işlenınemiş olarak yapılan ham deri ihracatı, 

198C'li yıllarda yapılan yatırımlar nedEniyle işlenmeye başlanmış

tır. Kurulan yeni tesisler, ham derileri işleyen, ayakkabı ve kon

feksiyonluk deri haline getirmeye yônelik tesislerdir. BL sanayii 

dalında bUyük bir gelişme kaydedilmediği söylenebilir. 

D- Kauçuk Sanayii 

Kauçuk sanayinde faaliyette bulunan tamemı ôzel kesime ait 

üç tesis mevcuttur. Toplam 22 kişinin istihdam edildiği sektördE, 

iç piyasaya yönElik üretim yapılmakta ve büyük bir gelişme görül

memektedir. 

E- Kimya Ürünleri Sanayii 

Bu sektörde deterjan, sabun, boya, vernik, tıbbi ilaçlar ve 

kozmEtik gibi mamuller Uretilmektedir. 

230 kişinin istihdam edildiği, to~lam 31 tesis mevcuttur. Bu 

tesislerden 27'si ôzel kesime aittir (Tablo: 22). GenEllikle küçük 

işletmelerden oluşmakta~ır. 

(26) İNAL, Kuzey Kıbrıs ... , s.70. 
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İç piyasaya y~nelik Oretim yapan bL sekt~r, gDmrUk mLafiyeti 

kapsamında TOrkiye'yE y~nelik olarak 1988 yılında 259.449 bin TL.' 

lık ihracat yapmıştır. 

F- Ta~ ve Toprak Sana~ii 

KKTC taş ve toprak sanayii, alçı, tuğla, kireç, çimento ve 

kum-çakıl tesislerindEn oluşmaktadır. ~~rli ha~madde kullanılarak 

Oretim yapan bu tesislerde, son yıllardaki teknolojik gerilik,~e 

dO~Ok kapasiteden kaynaklanan maliyet yüksekliği nedeniyle kireç 

ve tuğla da bOyOk 6lç0de TOrkiye'den ithal edilmektedir (27). 

737 kişinin istihda~ edildiği bu sekt~rde, toplam 52 tesis 

mevcuttur (Tablo: 22). 

Çimento imal eden tesis yerli tOketimin bUyUk bir kısmını 

karşılamesıns rağm8n yetersiz kalmakta ve çimento ithalatı yapılmEk

tadır. 

Tuğla tesisleri ise 1974 yılından intikal eden tesislerdir 

ve bir çoğu faaliyette bulunmamaktadır. 

Alçı ve kireç imcıl eden fabrikalar da 1974 yılından intikal 

etmiş ve bir çoğu, Oretim faaliyetlerini durdurmuştur. KKTC'dE bu

lurEn mermer fabrikaları ise, iç pazara y~nelik Uretim yaprnEkta

dır (28). 

KKTC taş ve toprak sanayileri, bEklenen çelişmeyi gastermE

yip, gerile~E kaydetmiştir. Mevcut teknolojilerini yenileyemeyip, 

Uretim faeliyetlerini durduran bir çok tesis mevcuttur. 

Ulkede hızlı bir gelişme g6steren inşaat sekt~rGne karşılık, 

gerileyer bir taş ve toprak sanayin~ bulunması ithalatı zorunlu 

hale gEtirmiştir. TOrkiye'den yapılan ithal UrUnleri ile rekabet 

edememesi de gerileme sUrecini hızlardırmıştır. Ancak yeri teknolo

jilerin kullanıldığı yeni yatırımlar ~evam etmektedir. 

(27) İNAL, Kuzey Kıbrıs ... , s.70, 
(28) KKTC, Sanayi. Özel ihtisas ... , s.33. 
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G- Ana M~tal Sanayii 

KKTC ana metal sanayinde, 30 kişininistihdam edildiği iki 

tesis ~evcLttur. Son zamanlarda sahiplendirme sorunu nedeniyle çe

lik boru tesisininde Uretim faaliyetleri durdurulmuştur. 

Ana metal sanayii sektörDnde önemli bir gelişme sağlanama

mıştır. 

Yukarıda yapılan incelemeler sonucu, K~TC ara malları Dre

ten sanayilerin önemli bir gelişme gösteremediği söylerebilir. Alt 

sektörlerindEn bczıları mevcut durumlarını devam ettirirken, bazıla

rında da gerilemEler görDlme~tedir. 

Bu alt sektörlerden bEzılarının yerli hammEdde kullan~a imka

nına sahip olmcsına ra~men gerilerreleri, teknolojik gelişmenin ol

maması, işletmelerin kUçDk atölyelerden oluşrrası, yDksek rraliyetli 

Uretim yapılması gibi sedenlere dayandırılabilir. Dolayısıyla da 

bu sektörlerdE ithal edilen rakip DrDnlerle rekabet imkanı da ya

ratılamamaktadır. 

3- YATIRIM MALLARI ÜRETEN SANAYİLER 

KKTC'nde yatırım malları Dteten sanayiler, metal Drünleri 

sanayii, elektrikli mckine rrcntaj ve imalat sarayiierinden oluş

maktadır. 

Bu alanda 104 tesis mevcut olup, 1220 kişi istihdam edil

mektedir. Söz konusu 104 tesisden 81'i özel kesimce, 22'si kamu 

kesimi, bir tanesi de kooperatif bünyesinde facliyetlerini sürdür

mektedir (Tatlo: 22). 

A- Metal Ürünleri Sanayii 

BL sanayii dalında, zirai alet, mutfak eşyaları, çivi, tel, 

çelik yün, teneke VE demir işleri tesis ve atölyeleri bulunmakta

dır. Daha çok iç piyasaya yönelik Uretim yapılmaktadır. 

1988 yılında Türkiye'ye toplam 147.754 bin TL. 'lık teflonlu 

mutfak 8şya ihracatı gerçekleştirilmiştir. 



Toplam 49 tesisin mevcut olduğu sektörde, 576 kişi istihdam 

edilmektedir. Bu tesislerden 40 tanesi özel kesime ait, 9'u da 

KİT'lerin bünyesinde bulunmaktadır (Tablo: 22). Bu sektörde önemli 

bir gelişme sağlanamamıştır. 

B- Elektrikli Makine Montaj ~anayii 

Sektörde, akü, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık rnEkine

leri gibi mEmullerin montaj ve imelatı yapılmaktadır. Toplam 7 te

sisin mevcut olduğu sektörde, 93 kişi istihdam edilmektedir (Tab

lo: 22). 

Bu sektörde iç piyasaya yönelik Uretim yapılmaktadır. 
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Buraya kadar bahsedilen sanayilerin, haricinde kalan ve muh

telif sanayi~er olarak belirtiler toplam 48 tesisds.551 kişi is

tihdam edilmektedir. 1988 yılı itibariyle bu sanayi ürünlerjnöen 

toplam 1.302.489 bin TL. 'lık ihracat gerçekleşmiştir. 

imalat sanayiini oluşturan, tüketim malı, ara rr:alı ve yatırım 

rrc.lı sanayiileri arasındaki bütünleşme, dikey bütünleşme olarak tanım

lanır. Herhangi bir ~anayii malının üretiminde bu sanayilerin tümü 

ya da ikisi arasında bir girdi-ş~ktı ilişkisi sözkonusudur. Sanayi~ 

leşme modelinde sanayiler arası bu ilişkiler gözetilmezse, imalat 

sanayinde bUyük den~esizlikler ortaya çıkacaktır. Gelişme gösteren 

bir tüketim malı senayi~ gereksinim duyduğu ara malları veya yatı

rım malları sanayileri kurulmamış ise, ortada bir dengesizlik var 

demektir. Bu durumda, söz konusu ara malı veya yatırım malı sanayii, 

katma değer yaratamamakta, gereksinim duyulan malın ithel edilmEsi 

nedeniyle teknolojik gelişme sağlanamamakta ve dış kaynaklara bağım

lılık artmaktadır (2~). 

Alt sektörler itibariyle incelenen KKTC imelat sEnayinde, di

key bütünleşmenin olmEdığı söylenebilir. Alt sektörler arasında bü-

(29) Ergül HAN, Türkiye'de Sanayileşme Süreci ve Stratejisi,E.İ.T.İ.A. 
Yay.No: 205/134, Eskişehir 1978, s.111-112. 
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yOk bir dengesizlik mevcut ~lup, tDketim rrElları Dreten sanayiinin 

öteki alt sanc.yii sektörlerine gillre daha fazla geliştiği görDlmek

tedir. Dolayısıyla ara m~lı ve yatırım malı Dreten sancyiler s~ktör 

içerisinde etkisiz bir dDzeyde kalırken, tDketim malları Dreten sa

nayii gerek katma değer ve istihdam, gerekse ihracat açısından, 

imalat sanayii sektörOnde önemli bir paya sahip olmaktadır. SBz ko

nusu sektörUn, bir taraftan teknoloji transferi, diğer taraftan da 

gereksinim duyduğu hammadde ve ara mallarının ithali nedeniyle, dış 

kaynaklara ba~ımlılı~ının arttı~ı söylenebilir. 



Ü ç ü n c ü B ö 1 ü m 

K U Z E Y K I B R I S T Ü R K 

C U M H U R İ Y E T İ ' N D E İ M A L A T 

S A N A V İ İ N İ N S O R U N L A R I V E 

G E L İ Ş T İ R İ L M E S İ N E Y Ö N E L İ K 

Ö N E R İ L E R 

I- KKTC İMALAT SANAYİİNİN SORUNLARI 

KKTC imalat sanayii, çoğunluğu küçük ölçekli aile işletme

leri biçiminde örgütlenen geri teknolojiye sahip, genellikle ithal 

hammadde kullanan ve yüksek maliyetle çalışmak zorunda kaldıkları 

için rekabet şansları düşük olan girişimlerden oluşmaktadır. Aynı 

zamanda çoğunlukla hafif sanayii kollarından olan KKTC imalat sa

nayiinde sermaye birikimi de düşük düzeyde olmaktadır. 
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KKTE' imalat sanayinin genel g~rUnUmUnU ifade eden bu nite

liklerin, aynı za~anda imalat sanayindeki mevcut sorunların da 

kayna§ını oluşturdu§u s~ylenebilir (1J, 

Aşağıda KKTC imalat sanayinin sorunları daha ayrıntılı bir 

şekilde incelenmiştir. 

1- FİNANSMAN 

KKTC'nde sanayii sekt~rDne y~nelik bir sermaye piyasasının 

ve mali ihtisas kuruluşlarının olmaması, sekt~rDn finansman ve 

yatırım sorununu ağırlaştırmıştır. 

Mevcut ticari banka sistemi içerisinde, sanayi sekt~rDnDn 

geliştirilmEsi ve yenilenmesi için gerekli olan yatırım ve finans

man ihtiyacını gereğince karşılamak mUmkDn değildir. Bu durum EEk

t~rDn kullandığı mali kaynaklara yüksek bir fiyat ~denmesine ve 

dolayısıyla da yüksek maliyetlere neden olarak sanayii sekt~rUnUn 

gelişmesini ~ngellemektedir. 

Ayrıca kKTC imalat sanayinde faaliyet g~steren kuruluşların 

kUçUk aile işletmesi şeklinde olması ve halka açık, çok ortaklı 

birleşmeye pek fazla gidilmemesi nedEniyle finansman sorunları da

ha da ağırlaşmcktadır. 

2- ALT YAPI 

KKTC imalat sanayinin en ~nemli sorunlarından birisi de, 

alt yapı gereksinimlerinin tam olarak karşılanama~ası ve dDşCk 

standartta olmEsıdır. Mevcut organize sanayi. b~lgelerinde, sa

nayii kuruluşlarının gereksinimlerini karşılayacak ve onlara verim

li çalışma olanakları sağlayacak rr:odern altyapı tesisleri tam ola

rak kurulamamıştır. Ayrıca organize sanEyi b~lgeleri, sayıca yeter-

(1) Vedat ÇELİK, ''Kuzey Kıbrıs TOrk Cumhuriyeti'nde Sanayi Sekt~
rD, KUZEY KIBRIS EKONOMISININ GELIŞMESINDE TARIM VE SANAYII 
SEKTÖRLERİ (SEMİNER), İAV Yay.No: 1989/76, İstanbul, 1989, 
s.145-148. 



siz olduğu gibi, fiziki şcrtlar bakımından dE elverişli durumda 

değildir. 
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Organize sanayi bölgeleri, hızla gelişen şehirleşme sonu

cu çok kısa bir zamcn sürecinde yerleşim alanları ile sınırlanmak

tadır. Bu durumda, ileriye dönük geliş~e olanakları daralırken, 

bu bölgelerde faaliyette bulunan mevcut işletmelerin gelişerek ya

yılması ve yeni işletmelerin kurulmBsı da olumsuz yönde etkilen

mektedir. 

3- ENERJİ 

Enerji yetersizliği ve enerjide dışa bağımlılık KKTC'nin 

temel ve en önemli sorunlarından birisidir. 

Enerji sorunu, imalat sanayiini de büyük ölçüde etkilemekte-

dir. 

KKTC'nde elektrik enerjisi üretiminin yetersiz olmaeı nede

niyle (2), enerji tüketiminin büyük bir kısmı, Güney Kıbrıs'tan 

temin edilmektedir. Güney Kıbrıs'ın elektrik enerjisine bağımlılık; 

taşta üretimin sık sık kesintiye uğraması, yüksek enerji maliyet

leriyle çalışması, dış pazar bağlantılarının za~anında karşılana

maması gibi sorunların meydana gelmEsine neden olmaktadır. 

Son ~amanlardaki sık sık el~ktrik kesintileri, gerek ekono

minin bütününde gerekse imalat scnayinde yapılan üretimi büyük 

ölçüde etkilemiştir. 

(2) KKTC'inde topla~ elektrik tüketimi 85 MW. 'dir. Bunun büyük bir 
bölümü Güney Kıbrıs'tan temin edilmektedir. Acil gereksinim 
halinde, KKTC sınırları içerisinde üretilmesi amacıyla 1975 
yılında 30 MW, 1977 yılında 30 MW, 1985 yılında 15 MW'lık üç 
adet gaz türbinli üretim merkezi Türkiye Elektrik Kurumu tara
filimdan teeis edilmiştir. 
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4- REKABETTEN DDGAN 

KKTC ekonomisi, serbest piyasa sisterrini temel aldı~ından 

her türlü sanayii malının serbestçe ithali mümkün olmaktadır. İt

hal edilen mallara belirli oranlarda gümrük vergisi ve fon ödenme

sine rağrrE·n aşağıda belirtilen bazı nedenlerden dolayı bu mallar 

yerli mamullerin rekabet gücünü büyük ölçüde azaltmaktacır. 

Bunlar; 

-Sanayi tesislerinin küçük boyutlu olmcsı. 

-Yüksek maliyetli hammadde kullanılması. 

-İç tüketim hacminin düşük olması. 

-Bir ada ekonomisi olması nedeniyle, sanayi girdilerinin 

büyük ölçüde cışarıdan ithal edilmesi. 

-Eski teknoloji kullanılması. 

-Standart ve kalite düşüklüğü. 

ffibrada özellikle sermaye yetersizliği nedeniyle, teknoloji

sini yenileyemeyen, küçük partiler halinde yüksek mEliyetle hammad

de temin eden sanayilerin, ithal malları ile rekabet ederneme soru

nu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca bazı teEislerin, iç talebinin küçük olması nedeniyle 

düşük kapasite de üretim yapmaları, mamU~n maliyetini arttırmakta 

ve rekabet sorununu açığa çıkarmaktadır. 

K~TC'nde, yaygın ve dünya standartlarına uygun gelişmiş bir 

standardizasyon ve kalite kontrolü bulunmEmaktadır. Standart yeter

sizliği VE kalite dUşüklüğü dış pazarın isteklerine uymamakta olup 

bu durumda ~erek iç pazarda gerekse dış pazarda rekabet olanakları

nı aza&tmaktadır. 

5- ULAŞIM . - HABERLEŞME 

Son yıllarda görülen gelişmelere rağmen, ulaşım sorunu tama

men çözümlenememiştir. Türkiye, İngiltere ve bazı Avrupa ülkeleri

ne ulaşım imkanları son derece sınırlı ve ulaşım maliyetleri yük

sek olmaktadır. Bu nedenle bir çok pazare ya hiç girilememekte ya 

da potansiyelin çok altında kalınmaktadır. 



Deniz yolu taşımacılığında düzenli gemi seferlerinin ger

çekleştirilernemi nedeniyle KKTC ihracatının büyük bir balDmü 

gEnellikle yolcu uçakları ve tırlarla yapılmaya çalışılmaktadır. 

Bu ulaşım Eistemleri ise diğerine nazaran daha pahalı olduğundan 

mamul maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Diger taraftan 

bazı ülkelere ise hEnüz ulaşım imkanı yaratılamamıştır. 

6- VASIFLI İŞGÜCÜ VE TEKNİK BİLGİ 

KKTC ekonomisinde teknolojik gelişmeleri takip edebilecek 

ve dış pazar isteklerine uygun üretim ~apabilecek işgücü açığı 

bulunmaktadır. 

Ayrıca, üretim-p5zarlama projesinde gerekli teknik bilgi 

yetersizliği de mevcuttur. Bu durum imalat sanayinin gelişmesini 

olumsuz yande etkilemektedir. 

7- MEVZUAT VE UYGULAMADA BELİRSİZLİK 

KKTC imalat sanayine yanelik geniş kapscmlı bir yasal or

ganizasyonun bulunmaması, sektar faaliyetlerinde istikrarsızlık, 

belirsizlik ve güvensizlik yaratmaktadır. 
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İmalat sanayii sektarleri ile ilgili konularda alınan karar 

ve uyQula~alar, sık sık degiştirilmekte, yeni kurallar ve uygulama 

prensipleri yürürlüğe konmaktadır. 

Bu değişikliklere kısa zamanda uyum sağlamakta zorluk çeken 

imalat sanayii sEktarü olumsuz yande etkilenmektedir. 

II- İMALAT SANAYİİNİN GELİŞTİRİLMESİNE 

YÖNELİK ÖNERiLER 

1- MEVCUT SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLER 

KKTC ekonomisinin temel sorunlarından olan finansman yeter

sizliği, hiç kuşkusuz imalat sanayiini de olumsuz yande etkilemek

tedir. 
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imalat sanayinde finansman sorununun çazDmDne yanelik ola

rak kısa vadede KKTC! bankalar yasasında yeni bir düzenlemeye gi

dilmesi uygon garDlmektedir. Bankalar yasasında yapılacak bir dü

zenleme ile, ticari bankaların kaynaklarından, orta vadeli ve dO

şOk faizli sanayii kredilerinin imalat sanayii sektarDne aktarıl

ması sağlanabilir (3). Uzun vadede ise KKTC'nden yurt dışına çı

karılan sermayenin geriye dönüşUnD teşvik edecek ve sermaye biri

kimini hızlandıracak sermaye piyasası ile mali kuruluşların oluş

turulması gerekmektedir. 

Organize sanayi balgelerinin en kısa sürede alt yapı ya

tırımları tamamlanarak ve yeterli fiziki büyüklüğe kavuşturularak 

sanayicilere kiralanmalıdır. Ayrıca şehir merkezlerinden uzakta ve 

yeterli büyüklüklerde organize sanayi balgelerinin ülke genelinde 

yaygınlaştırılması, imalat sanayiinin gelişimi için gerekli garDl

mektedir. 

Elektrik enerjisi, imalat sanayii üretiminde esas enerji 

girdisidir. KKTC'nde, Rum kesimine olan elekınt±~ enerjisi bağım

lılığından kurtulmak için, yeni yatırımlar yaparak, ucuz elektrik 

enerjisi üreten tesisler kurulmalıdır. 

işletmelere, ucuz ve bol sermaye temin edilip, teknoloji

lerini yenileyip, yüksek kapasitede üretim yapmaları sağlanabilir. 

Böylece üretim maliyetlerini düşürme yoluna gidilebilir. Ayrıca 

ülkede kalite kontrolunun ciddi şekilde yapılması ve dünya stan

dartlarına uygun mamullerin üretilmesi için standartlar enstitüsü 

kurulmalıdır. 

Düşük kaliteli ve yüksek maliyetli üretim yapan sektarler~ 

den vazgeçilip, bu sektarlerin ürettiği malların ithalatı tercih 

edilmelidir. Diğer bir ifadeyle rekabet gücü olan mallar üretilip, 

pahalı üretimden kaçınılmalıdır. 

(3) Oktay ~ÜVEMLi, Kuzey Kıbrıs Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım 
~e Sanayi Sektarleri (Seminer), IAV Yay.No: 1989/76, Istanbul, 
1989, s.117. 
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Ulaşım sorunu en kısa sürede çözülmelidir. Türkiye'ye olan 

deniz taşımacılığında kapasite artırılmalıdır. Ayrıca Türkiye li

manlarından ayrılıp uzak doğuya, Avrupa'ya ve diğer ülkelere giden 

gemilerin, KKTC limanıarına da uğrarnaları sağlanmalıdır. 

Hava taşımacılığında ise, kargo seferlerine ağırlık verile

rek düzenli yapılması sağlanmalıdır. Bu arada pahalı olan navlun 

ücretinin de KKTC devleti tarafından belirli süre sübvanse edilme

si gerekir. 

Teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, üretim, pazarlama, 

dış ticaret alanlarinda lisans ve üstü eğitim yapan öğrenci ve 

araştırmacılar desteklenip, teşvik edilerek vasıflı işgücü oluştu

rulmalıdır. Ayrıca ülke içerisinde teknik eğitime ağırlık verile

rek ihtiyaç duyulan teknik işgücü yetiştirilmelidir. 

Mevzuat ve uygulamalarda bulunan belirsizliklerin aydınla

tılması ve uzun vadeli, güvenilir, kararlar ve prensipler oluştu

rularak, detaylı programların yapılması gereklidir. 

KKTC imalat sanayinin incelenmesi sonucu, sektörün sorunla

rının temelinde finansman ya da sermaye kıtlığından doğan teknolo

jik gerilik yatmaktadır. Böylece, uluslararası standart ve kalite

de üretim yapılamaması dolayısıyla da yüksek maliyetli, kalitesiz 

malların üretilmesi sonucu, iç ve dış pazarlarda benzer mallarla 

rekabet imkanlarının sürekli azalmasına neden olmakmadır. 

Ülkede uygulanan ithal ikameci politika ve iç pazarın dar

lığı da yukarıda belirtilen sorunlarla birleşince, ihracata yöne

lik kurulan bir çok işletmenin verimliliği azalıp, üretim faaliyet

lerinin durdurulmesına yol açmıştır. Kısa vadeli ve istikrarsız 

önlemlerle bu sorunların çözümü ve imalat sanaviiilin gelişme gös

termesi mümkün olamaz. Bu aşamada bazı sorunlar kısa sürede çözü

me kavuşturulmalıdır. istikrarlı bir gelişme sağlamak için; uzun 

vadeli, belirli bir dönem içinde sık sık değiştirilmeyen, kesin 

ve kararlı yeni teşvikler sağlanıp, ihracata yönelik bir politika 

izlenmelidir. 

İhracatın geliştirilmesi için getirilen mali yardım niteli

ğindeki teşvikler uygulanırken, belirli sanayilerin uluslarar2sı 

rekabete dayanma şansları esas alınmalıdır. Uygulamada bütün sa

nayii dalıarına aynı oranda uygulanırsa, yüksek maliyetle üretim 
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yapan kesim cesaretlenecek, düşük maliyetle üretim yapan kesim 

ise hayal kırı~iığına uğrayacaktır. Bu tür bir korumacılık ekono

mik etkinlikter uzaklaşmaya ve ülkenin kaynaklarının israfına yol 

açacaktır (4). KKTC'nde de bu tür korumacılıktan kaçınılarak ima

lat sanayii sektörlerinden, potansiyel geliş~e imkanları olan sek

törler belirlenip, yemi teşviklerle desteklenerek geliştirilmesi 

gereklidir. 

İhracatı teşvik için yapılan mali netilikli yardımlar, ulus

lararası kaynakların, karşılaştırmalı üstünlüklere göre dağılımına 

yol açıp, uluslararası uzmanıaşmanın sağladığı avantajların açığa 

çıkmasina katkıda bulunur (5). Bu nedenle KKTC'nde mukayeseli üstün

lüğe sahip olan sektörler desteklenmelidir. Çeşitli yöntemlerle 

korunarak yüksek maliyetlerle üretim yapan diğer sektörlerden ko

rumacılık kaldırılarak üretim faaliyetlerinden vazgeçilmesi ve bu 

sektörlerin ü~ettiği mamuller, ithal edilerek daha ucuza karşılan

ması yoluna gidilmelidir. 

Bu politika izlenmesi sonucu, kıt kaynakların daha rasyonel 

kullanımı sağlanırken, uluslararası rekabet gücü olan sektörlerin 

ürettiği mamullerde de uzm2nlaşma imkanı doğacaktır. 

2- CELİŞME POTANSİYELİ GÖRÜLE:N SEi'lTÖRLERE 

YÖNELİK ÖNERİLER 

K~TC imalat sanayının incelenmesinde, mevcut sektörlerinde 

beklenen gelişmenin sağlanamadığı görülmüştür. Ülkenin bir ada ol

ması nedeniyle üretim faktörlerinin kıtlığı, iç pazar potansiyeli

nin düşük olması sektörlerden bazılarını olumsuz yönde etkilemiş

tir. Dolayısıyla, tüm sektörler devlet tarafından korunmamalı,eko-

(4) Rıdvan KARLUK, Türkiye'de İhracata Yönelik Dış Ticaret Politi
kası ve İhracatın Yapısal Analizi, E.I.T.I.A. Yay.No: 237/158, 
Eekişehir, 1981, s.119. 

(5~ KARLUK, Türkiye'd~ ... , s.119. 



nomik yapıya u9gun potansiyel gelişme imkanına sahip ~olan sek

törler betirlenerek teşviklerle desteklenmelidir. 
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Potansiyel gelişme imkanına sahip olabilecek sektörleri, 

yerli hammadde kullananlar ve yabancı hammadde kullancnlar olarak 

iki gruba ayırmanın faydalı olabileceği düşünülmüştür. 

Buna göre; yerli hammadde kullanarak potansiyel gelişme im

kanına sahip olabilecek sektörler, şu şekilde belirlenmiştir: 

Taş ve Toprak Sanayii: 

Çimento imali 

Kireç ta~ı ve kireç imali 

Alçı taşı ve alçı imali 

Karo, mozaik taşı ve mozaik imali 

Fayans ve sıhhi tesisat malzemeleri sanayii 

Seramik sanayii 

Deri ve deri mamulleri sanayii 

Ayakkabı sanayii 

Yün ipliği imali 

Harup işleme sanayii 

Gıda sanayii 

Şekerlerre imali 

Reçel ve marmelat sanayii 

Konserveeilik sanayii 

Bira ve şarapçılık sanayii 

Deniz suyundan tuz üretimi sanayii 

İthal hammedde kullanarak potansiyel gelişme imkanına sahip 

olabilecek sekterler şunlar otabilir: 

Tekstil sancyii 

Ağaç işleri ve mobilya sanayii 

Oyuncak sanayii 

Kimya sanayii 

Ana metal sanayii 

Metal ürünleri sanayii 

Elektrikli malzeır~ler üretim sanayii 

Bisiklet-Motosiklet montaj sanayii 

Elektronik saatler montaj sanayii 

Televizyon - Bilgisayar - Video v.b. montaj sanayii. 



Gerek yerli hammadde, gerekse ithal hammadde kullanan sa

nayilerin üretimlerinin büyük bir kısmı iç pazar potansiyelinin 

sınırlı olduğu düşünüldüğünde, ihracata yönelik olması gerekir. 
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Benzer konumdaki ve ekonomik yönden başarıya ulaşmış ülke

lerin (Singapur, Hong Kong, Tayvan gibi) izlediği yol budur. 

KKTC imalat sanayinin incelenmEEi sonucunda, ülkede bol mik

tarda bulunan hammaddeleri kullanarak üretim yapan sektörlerden, 

taş ve toprağa dayalı sanayilerin yıldan yıla gerilediği ve bir 

çoğunun üretim faaliyetlerini durdurduğu görülmüştür. Bu sanayile

rin ürettiği mamuller büyük çapta ithalat yoluyla karşılanmıştır. 

Araştırma sonucu, KKTC imalat sanayLinin i thal girdi kulla

narak, ihracata yönelik üretim yapan hafif sanayi sektörlerinin 

hızlı bir gelişme gösterdiği belirlenmiştir. 

Bu bulgulardan, KKTC imalat sanayiinde ihracata yönelik ha

fif sanayi (montaj) sektörlerini teşvik eden bir politika izle

mesinin gerekli olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, KKTC ima

lat sanayiinin hafif sanayi . dallarında yapılan üretimlerde, . ulus

lararası mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu söylenebilir. Dolayı

sıyla da, KKTC imalat sanayiinde potansiyel gelişme alanlarını 

oluşturan bu sektörlerin, belirli bir plan dahilinde teşvik edil

mesi gerekmektedir. 

İç piyasanın yetersizliği nedeniyle, gerekli sermaye biri

kimini sağlayıp, teknolojik yeriliklere sahip olamayan taş ve top

rak sanayileri bir kısır dcrgü içerisine girerek yok olma aşaması

na gelmişlerdir. Bu sektörlerin kısır döngüden kurtulmasıyla, bir 

taraftan ülkede bulunan hammaddeler üretime dönüştürülürken, diğer 

taraftan bu sektörlerin üretimi ile ülkenin benzer ithal mamulle-~ 

rine ödediği dövizden tasarruf edilerek, kıt olan kaynakların is

rafı önlenecektir. 

KKTC' nde bulunan rtaş ve toprak sanayiinin içerisinde bulun

duğu kısır döngüden kurtarılması ve uluslararası mukayeseli üstün

lüğe sahip olabilmesi için ihtiyaç duyulan finansman ve teknoloji

nin, ülkede bulunmaması, bu sektörde yapılacak geliştirme ve yeni 

yatırımlar için yabancı sermayenin gerekli olduğunu göstermiştir. 
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Başka bir ifadeyle bu sektörlerin ülkede geliştirilebilmesi için 

yabancı sermaye ihtiyacı vardır. Çünkü yabancı sermaye aynı za

manda bir teknoloji transfer etme yollarından birisidir. Dolayı

sıyla hem ihtiyaç duyulan finansman hem de teknoloji transferi 

sağlanmış olacaktır. Fakat bugüne kadar KKTC'ne önemli ölçüde bir 

yabancı sermayenin çekilemediği bilinmektedii• 

Bu durumda, yabancı sermayeyi çekme yollarından ve KKTC 

ekonomisine en uygun olan buy-back (Geri satın alma) yöntemi uy

gulanmalıdır. 

-Buy-back Yöntemi (Geri Satın Alma) 

KKTC'ne buy-back yöntemi ile yabancı sermayenin çekilmesi 

sonucu, taş ve toprak sanayiinin ihtiyacı olan, teknoloji, makina 

ve fabrika ithalatına karşılık herhangi bir döviz çıktısı olmaya

cEktır. Çünkü yatırım için kullanılan finansman geri ödemesi, bu 

tesislerde üretilen mamullerin finansmanı sağlayan firmaya satıl

masıyla gerçekleşecektir. 

Diğer bir ifadeyle, buy-back yöntemi ile hem herhangi bir 

döviz çıkışı olmadan teknoloji, makina ve fabrika ithali yapıla

cak hem de herhangi bir pazarlama maliyetine yol açılmadan üreti

len rnamullere pazar bulunmuş olacaktır (6). 

Buy-back yöntemi ile yapılan teknoloji ve fabrika ithalatı

nın, döviz çıkışına yol açmaması ithal ikamesi ~aratıcı, pazarlama 

masrafına yol açmadan, üretilen mamulün pazarlanması ise ihracatı 

geliştirici etki yaratmaktadır (7). Bu da KKTC'nin ikinci beş yıl

lık kalkınma planındaki ilke ve politikasına uyum sağlamaktadır. 

KKTC taş ve toprak sanayilerinin ihtiyacı olan yabancı ser

mayenin buy-back yöntemi kullanılarak ülkeye çekilmesi, finansman 

ve teknoloji sorununa çözüm olabileceği gibi diğer önemli bir etki-

(6) Nüvit OKTAY, ~arşılıklı Ticaret Sistemi (Countertrade) Dünya
daki ve Türkiy~'deki Uygulama~ı, Anadol~ Uhiv~rsitesi Iktisa-
di ve Idari Bilimler Fakültesi Yay.No:232/52,Eskişehir,1987,s.49. 

(7) OKTAY, Karşılıklı ... , s.49. 



si de, bu sektörde üretilecek olan ürünlerin pazar sorununu da 

çözecektir. Çünkü ithal edilen makina ve fabrikanın bEdeli, 

bunların kullanımı sonucu üretilen mamullerle ödenecektir. Bu da 

pazar sorunu olan KKTC rnçin iyi bir fırsat olmaktadır. 

İthal edilen tesislerin kurulması, üretime geçmesi ve ih

racata başlaması ile birlikte, borcun geri ödeme süresi, ithal 

edilen teknolojinin özelliğine göre bazen 20-25 yıla kadar çıka

bilmektedir (B)b Bu durumda, üretilen mamulün bu süre içerisinde 

dış pazarı garanti altına alınmış olur. Dolayısıyla bu süre içe

risinde sektör büyük bir gelişme göstererek ürünlerinde, uluslar

arası mukaye~eli üstünlüğe kavuşabilir. 
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Buy-back yönteminde, geri ödemenin ürünle yapılacağından, 

teknoloji satan firma, kendisinin ihtiyacı olmayan bu mamulleri 

kolayca pazarıayabilmek için, iyi bir üretim teknolojisi sunmak 

zorunda kalacaktır (9). Dolayısıyla da KKTC'nin ithal edeceği 

teknoloji, demode olmamış, yeni teknolojiler olacaktır. Bu durum

da iyi bir gelişme gösterilerek sektörün ürünleri uluslararası pa

zarlarda teknolojiyi satan firmanın ürünleri ile rekabet edebilir 

ve yeni pazarlara girebilir. 

KKTC taş ve toprak sanayinin, buy-back yöntemi ile tekno

loji, makina ve yeni fabrika ithal edip gelişmesi ile bir taraf

tan dış pazara yönelik üretim yaparken, diğer taraftan da, ülke

de hızlı bir gelişme gösteren inşaat sektörünün kullandığı, ben

zer ithal mamullerle rekabet etme imkanına ssahip olup, iç piya

sada da önemli bir potansiyele sahip olacaktır. Dolayısıyla da 

ülkenin benzer ithal malıarına ödediği dövizden tasarruf edilecek

tir. 

KKTC'nin diğer potansiyel gelişme alanları arasında belir

lenen deri ve deri mamulleri, ayakkabı sanayii, yün ipliği, harup 

işleme sanayii, gıda sanayii ve biracılık-şarapçılık sanayii gibi 

yerli hammadde kullanan sanayilerde de buy-back yönteminin uygue

lanma~imkanları araştırılmalıdır. 

(8) OKTAY, Karşılıklı 
(9) OKTAY, Karşılıklı 

. . . ' 

. . . ' 
s.49 . 
s.SO . 



KKTC'nde yerli hammadde kullanan ve potansiyel gelişme im

kanına sahip olan tüm sektörlerde, buy-back yöntemi kullanılabi

lir. Çünkü bu yöntem ile yabancı sermayeyi ülkeye çekmek diğer 

yabancı sermaye çekme yöntemlerine göre hem daha kolay, hem de 

ülke için daha faydalı olacaktır. 
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Buy-bEck yöntemi bazen de yabancı sermaye ortaklığı 

(Joint-Venture) imkanını yaratabilir (10).1970'li yıllardan önce 

özellikle şarap üretimiyle ün yapmış olan KKTC, gelecekte modern 

teknolojiler uygulayarak, şarap ve konserve üretimini geliştirme

li ve bu mamullerde, uluslararası üstünlüğe sahip hale gelmeye ça

lışılmalıdır. 

Bu alanlarda buy-back yöntemi kullanılması, bu sektörlerin 

gelişErek tekrar eski ününe kavuşma imkanı yaratacak, bu durumda 

tesisi satan firmaların, rakip üretici yaratma korkuları ortak gi

rişim (Joint-Venture) tekliflerine neden olacaktır. Dolayısıyla 

da ülkenin bu sektörleri potansiyel alanlardır. Bu sektörlerin 

ürünleri de uluslararası mukayeseli üstünlüğe sahip olabilme imka

nı vardır. 

Deniz suyundan tuz üretimi ve yün ipliği sanayileri ülkede 

~evcut değildir.Bu sanayilerin ihtiyacı olan hammaddeler yeterli 

düzeyde bulunmaktadır. Bu nedenle buy-back yöntemi veya yabancı 

ortak girişimler sayesinde bu sanayilerin kurulmcsı ve geliştiril

mesi gerekir. Dolayısıyla da ülkede potansiyel gelişme alanları 

yaratılmış olur. 

Deri ve deri mamulleri sanayii, Harup işleme sanayii ve 

ayakkabı sanayileri ülkede mevcut olmasına karşın yeterli bir ge

liş~e gösterememişlerdir. Oysa bu sektörlerde yerli hammcdde kul

lanan ve gelişmeye· müsait alanlardır. Özellikle bu sektörlerin 

temel girdilerinden olan yerli hammadde ve ucuz işgücünün ülkede 

yeterli düzeyde bulunması gelişimi kolaylaştıracaktır. Ancak deri 

ve deri mamulleri, Harup işleme ve ayakkabı sanayilerinin gelişme-

(10) OKTAY, Karşılıklı ... , s.SO. 
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si için gerekli yatırımın finansmanı yabancı sermaye ile mümkün 

olacaktır. Bu nedenle de KKTC imalat sanayii içerisinde, potansi~ 

yel gelişme kapasitesine sahip sanayiler olarak görülen bu sektör

lerde buy-back yönterr:inin uygulanmasına yönelik tedbirlerin alın

ması uygun görülmektedir. 

Kısaca, KKTC imalat sanayi~ yerli hammadde kullanan sek

törlerin geliştirilebilmesi ve bu sektörlerin ürünlerinin uluslar

arası mukayeseli üstünlüğe sahip olabilmesi için gerekli olan tek

noloji, makina ve tesislerin ülkeye getirilmesinde, yabancı serma

yeye ihtiyaç vardır. Ülkenin uluslararası siyasi durumu da gözönü

ne alındığında bu ihtiyacın buy-back (geri satın alma) yöntemi 

ile karşılanması en uygun alanıdır. Çünkü, bir taraftan hiç bir 

döviz çıktısı olmadan teknoloji, makina ve tesis ithali yapılır

ken diğer taraftan da bu tesislerin üreteceği mamullere pazar bu

lunmuş olacaktır. Dolayısıyla KKTC ilke ve politikalarına da uyum 

sağlayan bu yöntemin, potansiyel gelişme alanlarının yaratılmasın

da en etkili yöntem olduğu görülmektedir. 

Böylece yerli hamm~dde kullanan s~aayilerin gerilemesi dur

durularak, gelişmesi sağlanıp, bu sektörlerin ürünlerinin uluslar

arası mukayeseli üstünlüğe sahip olma imkanı yaratılacaktır. 

KKTC imalat sanayinin incelenmesi sonucu, ithal girdi kul

lanılarak, ihracata yönelik üretim yapılan hafif sanayilerinde 

büyük bir gelişme meydana geldiği görülmüştür. 

Gelişme görülen sektörlerin arasındE özellikle konfeksiyon 

sanayii dikkati çekmektedir. 

Konfeksiyon Khazır giyim) sanayii, K~TC toplam sanayii ma

mulleri ihracatının önemli bir oranını oluştururken, yapılan sana

yii yatırımlarında da büyük pay almaktadır. Bu gelişmeler ise ~~TC' 

nde, hafif sanayii sektörlerinin ülkenin potansiyel gelişme alan

ları olabileceğini ve bu seneyilerin uluslararası rekabet gücü olan 

mamulleri üretebileceğini açık bir şekilde ortaya koymuştur. 
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-Uluslararası Fas on İmalat Cinternational Sub-Contracting) 

KKTC'nde emek-yoğun teknoloji kullanılan ve sipariş özeri

ne üretim yapılan konfeksiyon sanayii.nı:E büyük bir gelişme göster

mesinin nedeni; ülkede yeterli düzeyde iş gücünün bulunması ve bu 

işgücüne ödenen ücretlerin gelişmiş ülkelerde benzer faaliyetlerde 

buluna~ işgücüne ödenen ücretlere nisbeten daha ucuz olmasıdır. 

Ayrıca bu sektörlerde kurulacak olan tesisler için büyük sermayele

rin gerekmediği ve de gerekli girdilerin siparişleri veren firma• 

lar tarafından temini nedeniyle ithal edilen girdiler için serm2-

ye gereksinim olmuştur. Diğer bir ifadeyle, uluslararası fason 

imalat yönteminin kullanılması, konfeksiyon sanayinin hızlı bir 

gelişme göstermesinde etkili olmuştur. 

İktisat literatüründe uluslararası fason imalat (Interna

tıonal Sub-Contracting) olarak adlandırılan bu yöntemin, KKTC 

imalat sanayiinde ithal hammadde ile üretim yapan diğer hafif sa~ 

nayi. sektörlerinde de uygulanması ile konfeksiyon sanayiindekine 

benzer gelişmeler sağlanabilir. 

KKTC'nde ithal hammaddeye dayalı üretim yapan ve gelişme 

potansiyeli görülen hafif sanayi sektörlerinde uluslararası fason 

im2.lat yöntemi kullanıldığı takdirde, sermaye, teknoloji ve dış 

pazar sorunlarının çözüme kavuşturulması mümkün olacaktır. 

KKTC, coğrafi konumu itibariyle Avrupa, Asya ve Orta Doğu 

ülkelerine yakınlığı nedeniyle, montaj (hafif sanayi) sanayileri~ 

nin geliştirilmesi bakımından avantajlı durumdadır. Ayrıca KKTC'

nde geçici ithalat mevzuatı ile çeşitli kolaylıkların sağlandığı1 
miktar olarak az fakat eğitim düzeyi yüksek ucuz işgücünün bulun

duğu ve ülkenin uluslararası pazarlara yakın olduğu da düşünüldü

ğünde, KKTC'nde uluslararası fason imalat yönteminin başarılı bir 

şekilde uygulanabileceği belirtilebilir. 

Dolayısıyla da KKTC'nin bu yöntemin kullanıldığı hafif sa

nayine konu olan mamullerde, büyük gelişmeler göstererek, uluslar

arası mukayeseli üstünlüğe kavuşabilir. 

Üretim ve üretim süreçlerinin parçalanmasına olanak vere~ 

teknolojik gelişmeler, diğer bir ifadeyle, üretimin uluslararası

laştırffilabilme imkanları, fason imalatın hızla gelişmekte olan ül

kelere yayılmasına neden olmuştur. Ancak bu fırsattan en iyi yarar-



lanabilen az sayıda Asya ülkeleri, fason imalat yönte~ini etkin 

şekilde uygulayarak, gelişmekte olan ülkelerden yapılan 'Sanayii 

ürün ihracatının önemli bir kısmını gerçekleştirmişlerdir (11). 

Coğrafi konum, kıt üretim faktörleri ve siyasal yapıları dikkate 

alındığında, fason imalat yapan Asya ülkeleri ile KKTC arasında 

büyük benzerlikler bulunduğu belirlenmektedir. 

Dolayısılyla bu ülkelerde görülen emEk-yoğun hafif sanayii 

(montaj) sektörlerindeki gelişmelerin, KKTC'nde de gerçekleştiri

lebileceğini ve fason imalat yöntemi ile ihracata yönelik montaj 

sanayileri ve bunların ürünlerinde dünya pazarlarına yönelinebi

leceğini göstermektedir. 
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uluslararası fason imalat yöntemiyle üretim süreci parça

lara ayrılabilen emek-yoğun montaj sanayilerindEn (12) konfeksi

yon, mobilya, oyuncak, kimya, ana metal, elektrikli malzemeler, 

bisiklet, elektronik mamuller v.b. sanayilerin KKTC'nde geliştiri

lerek, üretilen mamullerde uluslararası mukayeseli üstünlük scğla

ncbilir. 

KKTC konfeksiyon sanayilıxE halen, ucuz işgücü kullanım~na 

dayalı, maliyet fason imalat yöntemi kullanılmakta~ır. Oysa 

KKTC'ITE daha büyük bir fayda sağlayacak olan; çeşitli parça veya 

bileşimlerin imalatında özel teknik ve maharetlerin kullanımına 

dayalı uzmanlaşmış (ihtisaslaşmış) fason imalat yöntemidir (13). 

Uzmanlaşma~-verilecek siparişlerde KKTCJnin tercih edilmesini sağ

layacak ve aynı zamanda dış piyasa imkanı yaratılmış olacaktır. 

KKTC'nde imalat sanayinin geliştirilebilmesi amacıyla ulus

lararası fason imalat yönteminin kullanılmcsı durumunda sağlana

cak faydalar şunlar olabilir. 

-8zun vadeli ve kalıcı dış pazar bağlantıları kurulabilir. 

-Döviz gelirlerinde artış sağlanır. 

(1~) Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Taner BERKSOY, Az Geliş
miş Ülkelerde İhracata Yönelik Sanayileşme, Belge Yayınları 
Y~y.No: 14, B.1, Istanbul, 1982. · 

(12) OKTAY, Karşılıklı ... , s.53. 
(1~) Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. İKV, Milletlerarası 

Fason İmalat, İKV Yay.No: 6, Şubat 1971. 
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-Atıl kapasiteler kullanılarak kaynak israfı önlenir. 

-Büyük siparişleri karşılamak için, küçük firmaların birbi-

riyle işbirliği yapmasına neden olarak, entegre çalışmalarını sağ

lar. 

-Emek-yoğun üretim nedeniyle istihdamı artırır. 

-Dış alıcıların standart, kalite v.b. yönlerden zevk, ter-

cih gibi alışkanlıkları öğrenilerek, dış pazarlar hakkında bilgi

lerin artmEsını sağlar. 

-Teknolojik bilgi birikimi yaratarak, gelişmeyi hızlandı

rır (14). 

-Ülkeye mal ihraç eden yabancı alacaklı firmalar mal bedel

lerini, fason imalat yaptırmak yoluyla tahsil edebilirler (15). 

Dolayısıyla da dış ödeme gücü yaratılmış olur. 

KKTC'nde fason imalat yöntewi genellikle yerli sermaye kul

lanılarak yapılmaktadır. Oysa uluslararası fason imalatın büyük 

bir hızla gelişmesine, çok uluslu (ÇUŞ) şirketlerin üretim mali

yetlerini düşürmek amacıyla, üretimlerinin emek-yoğun bölümü 

olan montaj kısmını, emeğin ucuz olduğu bölgelere taşımaları ne

den olmuştur. Dolayısıyla KKTC'nin uluslararası fason imalat 

yönteminden en iyi şekilde yararlanabilmesi için, yabancı serma

yenin diğer bir ifadeyle, bu tür faaliyetlerde bulunan yabancı 

şirketleri ülkeye çekebilmesi gereklidir. 

~serbest Üretim Bölgeleri (Free Industrial Zoon) 

Yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için ise sadece 

ucuz işgücünün yeterli olduğu söylenemez. Ucuz işgücünün yanında, 

sanayileşme için gerekli alt yapı yatırımlarının tamamlanması, 

ayrıca yatırımcılara kar transferlerinde yeni olanaklar ve süb

vansiyonlar gibi teşvik edici ayrıcalıkların tanınması gere-

kir (16). Fakat bu gibi teşvikleri ülke genelinde gerçekleştirmek 

(14) OKTAY, Karşılıklı •.. , s.~4-55). 
(15) Halil SEYİDOGLU, Türkiye'de Sanayileşme ve Dış Ticaret Poli

tikası, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara, 1982, s.116. 
(16) Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Engin ERDOGAN, Serbest 

Bölgeler ve Türkiye'de Bir Model Denemesi, Anadolu Üniver
§itesi Yay.No: 110/30, Eskışehır, 1985. 



96 

çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla bütün bu ayrıcalık

ları içeren, gümrük formalitelerinden arındırılmış, ihracata yö

nelik üretim yapacak olan yabancı yatırımcılara cazip gelebile

cek, serbest üretim bölgelerinin kurulup, yaygınlaştırılması gere

kir. 

KKTC'ne benzeyen ülkelerde (Hong Ko~g, Singapur, Tayvan, 

Güney Kore gibi) de sermest üretim bölgeleri kurulup, yaygınlaş

tırılmıştır. Söz konusu ülkelerin ihracatlarında büyük bir öneme 

sahip olan fason imalatın ~önemli bir kısmı bu bölgelerde gerçek

leştirilmektedir. Dolayısıyla, uluslararası fason imclatı KKTC'ne 

çekmek ve geliştirebilmek için serbest üretim bölgelerinin kurul

ması ve yaygınlaştırılması gerekir. 

KKTC'nde mevcut olan, serbest bölge ve liman, daha çok ti

cEri amaçlarla çalıştı~ı ve uluslararası tanıtımının yetersiz 

kalması nedeniyle, bölgede yabancı sermaye ile kurulan, işletmele

rin sayısı istenilen düzeye ulaşamamıştır. Dolayısıyla, özellikle 

ihracata yönelik serbest üretim bölgelerinin kurulup, etkin tanı

tımı yapılıp, ülke genelinde yaygınlaştırılması, imalat sanayinin 

gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. 

KKTC'nde kurulacak olan serbest üretim bölgelerine, ingil~ 

tere,ve Türkiye menşeili sermaye daha rahat çekilebilir. Çünkü, 

her iki ülkenin de, KKTC ile siyasal ve ekonomik ilişkileri, di

~er ülkelere göre daha büyüktür. Ayrıca kurulacak olan bu bölge

lerde, ihtiyaç duyulan işgücü açı~ının Türkiye'den sa~lanması ile, 

Türkiye'nin istihdam sorununun çözümüne de yardımcı olunabilir. 



SONUÇ 

KKTC İmalat Sanayii ülke kaynaklarının kıtlığı ve iç pazar 

darlığı gibi nedenlerle yeterli gelişme gösterememiştir. Bu duruma 

yol açan en önemli neden finansman yetersizliğidir. 

Yapılan inceleme sonucu, yerli hammadde kullanarak üretim 

yapan sektörlerde büyük bir gerileme görülmüştür. Bu sektörlerde 

finansman yetersizliği sonucu teknolojiler yenilenernemiş ve eski 

teknolojilerle üretimin sürdürülmesi, benzer ithal mallarına kar

şı rekabet şansını kaybettirip, gerilerneyi hızlandırmıştır. Di

ğer taraftan ithal hammadde kullanarak ihracata yönelik üretim ya

pan hafif sanayi sektörleri hızlı bir gelişme göstermiş ve ulus

lararası rekabet şansı kazanmıştır. 

Ülkenin şartları da dikkate alındığında imalat sanayiinin 

geliştirilebilmesi için yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu yabancı sermayenin KKTC'ne çekilebilmesi için, en uygun yol 

buy-back ve uluslararası fason imalat yöntemleri olarak düşünül

mektemrr. 

Buy-back yöntemi ile, yerli hammadde kullanarak üretim ya

pan sektörlerin finansman ve pazar sorunları kolaylıkla çözümle

nip, teknolojilerin yenilenmesi mümkün olacaktır. Dolayısıyla 
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bu sektörlerde üretilen malların benzer ithal malıarına karşı 

rekabet şansı artacaktır. Bu durumda söz konusu sektörlerin 

geliştirilmesinin müm~ün olacağı düşünülmektedir. 
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İthal hammadde kullanarak ihracata yönelik üretim yapan 

sanayii alt sektörlerinde önemli gelişmelerin olması, hafif 

sanayii (montaj) alanlarında gelişmeye yönelik bir potansiyelin 

varlığını ortaya çıkarmaktadır. Bu alanlarda uluslararası fason 

imalat yönteminin kullanılmasıyla önemli gelişmeler sağlanabile

cektir. 

KKTC'nde benzer konumda olan ülkelerde (Singapur, Hong

Kong ~.b.) yaygın olarak kullanılan bu yöntem ile imalat sanayii 

sektörlerinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Uluslararası fason 

imalat yönteminin KKTC'nde de uygulanmasıyla mevcut olan finans

man ve pazar sorunları çözümlenecek ve bu sektörlerde hızlı bir 

gelişme sağlanacaktır. Ayrıca ülkede teknolojik bilgi birikimi, 

sermaye birikimi oluşacak ve dış pazarların tanınması imkanı do

ğabilecektir. 

Yukarıda sözü edildiğiF$~kilde yabancı sermayenin KKTC'ne 

çekilip uluslararası fason imalat yönteminin ~etkin olarak kulla

nılabilmesi belli şartlara bağlıdır. 

Ülkede bulunan ucuz işgücü tek başına yabancı sermayenin 

ülkeye gelebilmesi için yeterli ve cazip değildir. Ülkenin yaban

cı sermaye açısından cazip hale getirilebilmesi için, çeşitli süb

vansiyonlar ve teşvik edici ayrıcalıkların sağlanması gereklidir. 

Ancak bu ayrıcalıkların ülke genelinde sağlanabilmesi mümkün de

ğildir. Bu nedenle KKTC'nde çeşitli teşviklerle donatılmış ve 

gümrük formalitelerinden arındırılmış serbest üretim bölgelerinin 

oluşturulması gerekir. 

Serbest üretim bölgelerinin kurulmasıyla, KKTC İmalat Sa

naviinin geliştirilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca ülkenin uluslar

arası alanda tanınmasına ve turizm sektörünün de gelişmesine do

laylı olarak katkı sağlanmış olabilecektir. 
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25.7.1989 tarihinde yapılan görüşme. 

KKTC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi 

Dairesi Uzmanı ile 19.7.1989 tarihinde ya

pılan görüşme. 

KKTC Gençlik-Spor, Çalışma Bakanlığı 

Çalışma Dairesi Müdürü ile 23.5.1989 

tarihinde yapılan görüşme. 
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