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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 

 

Resmi Adı           : 

Başkent               :  

Nüfus                   :                    

Dil     : 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Lefkoşa 

274.436 (2008) 

Türkçe 

 

Din     : İslam (% 99) 
 

Yönetim Şekli     : Cumhuriyet 
 

Yüzölçümü         :  3.355 km2  

 

Genel Bilgiler 

Adını en önemli yer altı zenginliklerinden olan bakır madeninden (Lat cyprum 

/cuprum) alır. Doğu Akdeniz'in kuzeydoğu köşesinde bulunan ada Türkiye kıyılarından 70 

km. kadar açıktadır. Kıbrıs, Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adasıdır. 

KKTC'nin toplam yüzölçümü 3.355 km2'dir ve adanın üçte birine karşılık gelmektedir. 

Yaklaşık olarak ada sahillerinin yarısı KKTC sınırları içerisindedir. KKTC'nin kuzeyinde 65 

km mesafede Türkiye, doğusunda 112 km mesafede Suriye, 267 km mesafede İsrail ve 162 

km mesafede Lübnan, güneyinde GKRY ve 418 km mesafede Mısır, batısında ise 965 km 

mesafede Yunanistan yer almaktadır. Başkent Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en 

büyük kentidir. Deniz kıyısında yer alan Gazimağusa ve Girne de diğer önemli kentlerdir. 

Güzelyurt ve Lefke ise geniş narenciye bahçeleri ile ünlü iki şehirdir.  

Ülkenin genelinin %20'si ormanlık alan olup yoğun bir ağaçlandırma programı devam 

etmektedir. Kuzey Kıbrıs'ın iklimi tipik bir Akdeniz iklimidir. Yazları uzun ve kurak, kışları 

ise yağmurludur. Yıllık ortalama sıcaklık 19 derecedir. Yaz ortası sıcaklık 40 derece 

civarında seyretmektedir. Kışın hava oldukça yumuşaktır ve yıllık ortalama 500 mm yağmur 

düşmektedir. 

TARİHİ 

Kıbrıs adası, Büyük Roma İmparatorluğu’nun 395'te idari bakımdan ikiye ayrılmasıyla 

imparatorluğun doğu yarısı sınırları içinde kaldı. Bu tarihten 1191 yılında kesin biçimde 

imparatorluktan kopuşuna kadar Bizans'ın bir eyaleti olarak varlığını sürdürdü. Ortaçağ 

dönemine girerken IV. yüzyılın ortalarında arka arkaya vuku bulan depremlerle büyük zarara 

uğrayan Kıbrıs, İmparator Konstantios tarafından büyük çapta onarılıp bu felâketin tahribatını 

atlattı. Bu arada eski Salamis şehri de Konstantia adıyla yeniden kurularak Kıbrıs'ın merkezi 

oldu. Halife Osman döneminde Suriye Valisi Muâviye b. Ebû Süfyân, yıllardan beri Bizans'a 
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karşı Anadolu'da karadan yürütülen savaşların yanı sıra denizden de hücuma geçmenin 

kaçınılmaz olduğunu görerek Kıbrıs'a bir donanma gönderilmesi hususunda halifeyi ikna etti 

(27/648). Muâviye döneminde ise 28 (648-49) yılında Kıbrıs üzerine düzenlenen seferde 

Müslümanlar Kıbrıs'ın merkezi Konstantia önünde karaya çıkarak şehri kuşattılar. Kuşatma 

sonunda Kıbrıs barış yoluyla ele geçirildi.  

Kıbrıs, XI. yüzyılın sonunda Haçlı seferleri başladığında Bizans ile Haçlılar arasında 

iyi ilişkiler ve yakın temas sağlayan bir rol üstlendi. 1098'de Antakya'yı kuşatan Haçlılar'a 

buradan yiyecek yardımında bulunuldu. XII. yüzyıl başında Antakya Prinkepsi Tankred'in 

Lazkiye'ye saldırısına karşı imparatorluk donanması müdahaleyi Kıbrıs'tan yürüttü. Kudüs 

Haçlı Kralı I. Baudouin'in Beyrut'u zaptı üzerine (13 Mayıs 1110) aralarında şehrin valisinin 

de bulunduğu pek çok kişi Kıbrıs'a sığındı. İlk Mârûnîler muhtemelen bu sıralarda Kıbrıs'a 

yerleştiler. İmparator II. loannes Komnenos, 531'deki (1136-37) Suriye seferinde Tel Hamdûn 

Kalesi'ni zaptettikten sonra halkını Kıbrıs'a göç ettirdi. 1148'de İmparator I. Manuel 

Komnenos. Venedikli-ler'e tanınan ticarî imtiyazların Girit ve Kıbrıs için de geçerli olduğunu 

kabul etti. Bu olay Latinler'in Kıbrıs'a yerleşmesinin başlangıcı oldu. 

1488'de bir Osmanlı filosunun Famagusta (Magosa) önünde görünmesi üzerine adanın 

savunulması bakımından endişeye düşen Venedikliler, Kraliçe Caterina'nın 26 Şubat 1489'da 

tahttan feragat etmesiyle Kıbrıs'ın idaresini ellerine aldılar. Böylece Venedik, Doğu'daki son 

Haçlı devletini ortadan kaldırdı. Venedik'in Kıbrıs'taki hâkimiyeti 1489-1571 yılları arasında 

kargaşa içinde sürdü. Venedik idaresi boyunca Kıbrıs'ı tehdit eden Osmanlılar'ın baskısı 

1546'dan sonra daha da arttı ve nihayet II. Selim zamanında ada fethedildi (1571). Lefkoşe'nin 

fethinin hemen ardından 18 Ekim 1572 tarihinde tamamlanan tahririn ortaya çıkardığı en 

önemli sonuç adanın bir eyalet merkezi için yeterli nüfusa ve gelir düzeyine sahip olmadığı 

idi. Bundan dolayı Anadolu, Karaman, Rum ve Zülkadriye (Dulkadır Maraş) eyaletlerinde 

bulunan kadılara birer ferman yazılmış ve kazalarında arazi sıkıntısı çeken, vergi defterlerinde 

ismi bulunmayan, çift bozan durumunda olan veya ırgat olarak çalışanlarla şehirlerde ve 

köylerde işsiz dolaşanları defterlere yazıp Kıbrıs'a göndermeleri emredilmiştir. XVIII. yüz-

yılın ilk yansına gelindiğinde ada nüfusunun yarıya yakınının Müslüman olduğu söylenebilir. 

XVIII. yüzyılın ikinci yansına ait kayıtlar nüfusun çoğunluğunu Türkler'in oluşturduğunu 

belirtmektedir.  

Doğu Akdeniz'de Mısır ve Hindistan yolunda önemli bir stratejik mevki olan Kıbrıs 

XIX. yüzyılda Batılı devletlerin ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Hindistan yolunu güvenlik 

altına almak isteyen İngiltere Kıbrıs'ı ele geçirme siyaseti izledi. 1877-1878 savaşından 
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mağlûp çıkan Osmanlı Devleti'nin Ruslar'la Ayastefanos'ta yaptığı antlaşma Batılı devletlerin 

tepkisine yol açmış, bunun üzerine Berlin'de bir kongre düzenlenmesi kararlaştırılmış ve 

İngiltere Anadolu'ya yönelik muhtemel bir Rus istilâsına karşı Osmanlı Devleti ile savunma 

ittifakı yapacağı teminatını vererek Kıbrıs'ın bir askerî üs halinde kendisine bırakılmasını 

istemişti. Zor durumdaki Osmanlı hükümeti, 4 Haziran 1878'de İngiltere'nin fiilen adaya 

yerleşmesine zemin hazırlayacak olan anlaşmayı imzaladı. 14 Ağustos 1878'de yeni bir 

düzenlemeyle adanın idaresinde gerekli kanun ve nizamların İngiltere'nin hâkimiyeti boyunca 

kraliçe namına yürütülmesi kabul edildi. I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı 

Devleti'nin savaşa girmesi üzerine İngiltere 5 Kasım 1914'te Kıbrıs'ı resmen ilhak etti. Millî 

Mücadele sonrasında imzalanan Lozan Antlaşması'nın 20. maddesi uyarınca da Kıbrıs'ın 

İngiltere'ye ilhakı kabul edildi (1923). 

19 Şubat 1959 tarihinde Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu ve Türk ve Rum 

tarafları eşit statüye sahip kılındı. Kıbrıs Cumhuriyeti 15-16 Ağustos 1960 gece yarısı resmen 

ilân edilmiş, böylece Kıbrıs'ta egemenlik Kıbrıs Türk ve Rum halkına devredilmiştir. Kıbrıs 

Cumhuriyeti'nin Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere üç garantör devleti olmuştur.  

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde cumhurbaşkanı Rum, yardımcısı Türk, on bakandan üçü Türk, yedisi 

Rum ve temsilciler meclisinin % 30 üyesi Türk, % 70 üyesi Rum olmuştur. 

Makarios’un Türkleri yok edip Kıbrıs’ı elde etme planlarını gerçekleştirmek üzere 

kurulan 20 bin kişilik EOKA, modern silahlarla donatılıp harekete hazır duruma getirilmesi 

ile Türkiye sert tepki göstermiş Kıbrıs Türk halkının imhâ tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu 

belirtmiştir. Garantör devletlerden biri olan Türkiye gelişmeler üzerine, 15 Temmuz 1974’te 

Bakanlar Kurulu kararı ile ülkenin menfaatleri ve güvenliği için her türlü tedbiri almak üzere 

Başbakan Bülent Ecevit’e tam yetki vermiştir. Bütün Kıbrıs’ta sıkıyönetim ilan eden 

darbeciler kısa zamanda Lefkoşe ve Girne’ye hâkim oldular. Türkiye, 1959 yılında imzalanan 

Londra Anlaşması’nın (4.) maddesine istinaden 20 Temmuz 1974 günü tek taraflı olarak 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlattı. Türk kuvvetleri 22 Temmuz’da Girne’yi ele geçirdi. 22 

Temmuz akşamı Türkiye, BM Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararını kabul etti. 16 

Ağustos’ta sona eren üç günlük harekât neticesinde bir taraftan Magosa’ya diğer taraftan 

Lefke’ye varılarak Türk tarafının sınırları çizildi. Kıbrıs Barış Harekâtı’nın çizdiği sınırlar 

Türk tarafına devlet kurma imkânı verdi ve 13 Şubat 1975 tarihinde “Kıbrıs Türk Federe 

Devleti” ilan edildi. 20 Mayıs 1983 tarihinde ise Kıbrıs Türk halkı, Devlet Başkanı Rauf 

Denktaş’a bir muhtıra vererek bağımsızlık ilan edilmesini istedi. Kıbrıs Türk Federe Devleti 

Meclisi de 15 Kasım 1983 tarihinde oybirliğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etti.  
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Siyasi ve İdari Yapı 

KKTC Anayasası bir temsili demokrasiyi öngörür. Egemenlik KKTC yurttaşlarından 

oluşan halkındır ve halk adına görevlendirilen organlar eliyle kullanılır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok partili demokrasi uygulanmaktadır. 

Cumhurbaşkanı, devletin başıdır ve beş yılda bir genel, seçim ile seçilmektedir. Yasama 

yetkisi 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi tarafından yürütülmektedir. Ülkede yürütme yetkisi ise 

Cumhurbaşkanı tarafından atanan Başbakan'ın yönetiminde oluşturulan Bakanlar Kurulu'na 

verilmiştir. Milletvekilliği genel seçimleri beş yılda bir yapılmaktadır. KKTC, ülkenin etkin 

bir şekilde yönetilebilmesi için 5 bölgeye ayrılmıştır; Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne, 

Güzelyurt ve İskele. 

Doğal Kaynaklar ve Çevre  

Su: KKTC'nin su kaynaklarının genel olarak sırasıyla yeraltı, yerüstü ve pınar 

sularından oluştuğunu söylemek mümkündür. Ülkede mevcut olan akiferlerden her yıl 

beslenmeden fazla su çekildiğinden akiferlerdeki su seviyesi sürekli olarak düşmekte buna 

bağlı olarak deniz suyunun yeraltı su kaynaklarına karışması neticesinde suyun kalitesi 

düşmektedir. Üniversiteler ve inşaat sektöründeki gelişmeye paralel olarak su tüketimi 

artmakta ancak kısıtlı kaynaklar sebebiyle sıkıntılar yaşanmaktadır. 

KKTC'nin öncelikli sorunu olan su sorununun çözümü amacıyla Türkiye'den deniz 

altından borularla su getirtilmesi projesinin fizibilite raporunun hazırlık çalışmaları 

tamamlanmıştır. Projenin en kısa sürede başlatılması ve sonuçlandırılması çabaları 

bulunmaktadır. Söz konusu proje ile Türkiye'den Anamur'daki Dragon çayından KKTC'ye 

yılda 75 milyon metreküp su getirilmesi hedeflenmektedir. 

Ülkede doğal kaynaklar oldukça sınırlıdır. Ülkede yeraltı kaynakları ve akarsular 

oldukça yetersizdir. Taş ve toprağa dayalı sanayi hariç bütün sanayi dalları hammadde 

kaynağı bakımından dışa bağımlıdır. Bu yüzden yüksek taşıma masrafları sanayinin 

gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.   

Genel Ekonomik Durum-Ekonomik Yapı 

KKTC 2008 yılı itibariyle 3.995 milyon dolarlık bir Gayrisafi Milli Hasılaya sahiptir. 

2009 yılı tahmini verilerine göre GSYİH içinde tarım sektörü %6.4, sanayi sektörü %10, 

inşaat sektörü %6.5, turizm ve ticaret sektörleri %12.8, ulaştırma ve haberleşme %12.2, 

mali kuruluşlar %7.5, konut sahipliği %3.9, hizmetler sektörü %10.8, kamu hizmetleri 

%22.6 ve ithalat vergileri %7.3 paya sahiptir. 
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GSYİH’nin Sektörlere Göre Dağılımı 

 

Kişi başına düşen milli gelir 2008 yılında 16.158 US Dolardır. Ülke için turizm ve 

eğitim sektörü büyük gelir kaynağıdır. 

Dış ticaret açısından bakıldığında ülke büyük dış ticaret açığına sahiptir. 2009 

yılında 1.3 milyar dolarlık ithalata karşılık, 71 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştır. 

İhraç edilen ürünlerin büyük kısmı tarım, gıda ve içecek sektörü ürünleridir. 

Ülkede sadece belirli sanayi dallarında üretim mevcuttur. 
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Sektörler-Tarım ve Hayvancılık 

Tarım sektörü kendi içerisinde bitkisel üretim, hayvansal üretim, ormancılık ve su 

ürünleri olmak üzere dört alt sektöre ayrılarak incelenmektedir. Tarım sektöründe iklim 

koşullarına bağımlılığın yüksek oluşuna, ülkede mevcut su kaynaklarının sınırlılığı da 

eklenince sektörde istikrarlı bir gelişmenin olması büyük ölçüde engellenmektedir. 2,465,552 

dönümlük (3,298,908 Da) toplam alana sahip olan KKTC'de 1,398,123 dönümlük (1,870,689 

Da) alan tarım arazisi olup bu alan da toplam alanın %56.7'sine eşittir. Ancak mevcut 

koşullarda toplam tarım arazisinin 852,665 dönümü (%60.9'u) ekonomik olarak ekilip 

değerlendirebilmektedir. Sulamada ise ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Ekilebilen %45 verimli 

arazinin %20'si sulanmaktadır. 

Bitkisel Üretim 

KKTC'de, bitkisel üretim ekim alanları; tahıl, yemlik baklagil, yemeklik baklagil, 

sebze, bostan, endüstri bitkileri, meyveler, bağlar ve turunçgillerden oluşmaktadır. Ekilen 

arazinin ürün çeşidine göre dağılımında tahıl arazisi %68,5'lik payla birinci sırada yer alırken 

bunu sırasıyla yemlik baklagil, meyve ve turunçgil alanları takip etmektedir. 

Hayvancılık 

Hayvancılık sektörü sığırcılık, koyunculuk, keçicilik ve kanatlılardan oluşmaktadır. 

Ülkede hayvan miktarı, sayı açısından doyum noktasına yaklaşmış olmakla beraber, hayvan 

başına elde edilen verim hedeflenen düzeye ulaşamamıştır. Bunun başlıca nedenleri olarak; 

pedigrili ve genetik özellikleri yüksek hayvan sürülerinin oluşturulmaması ile çevre faktörleri 

ve bakım-beslenme koşullarının yeterli düzeyde olmaması sayılabilir. 

 

Su Ürünleri 

KKTC'de beslenmedeki yeri ile ithal ikamesi yaratabilecek kapasiteye sahip olması 

bakımından balıkçılığın önemi bulunmakla beraber Karpaz Bölgesi dışındaki kıyılarda balık 
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stoklarının az olması ve açık deniz balıkçılığının yapılamaması nedeniyle bu sektörün milli 

gelire olan katkısı sınırlı bir ölçüde ve beklenen düzeyin altında olmakta, süratli bir gelişim 

gösterememektedir. Bugünkü koşullarda su ürünleri üretiminin 450 ton/yıl civarında olduğu 

tahmin edilmektedir. 

Sanayi 

Sanayi Sektörünün GSYİH içindeki payı, 2008 yılında %10,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Alt sektörler ele alındığında elektrik-su sektörünün GSYİH içindeki payı %5.9, imalat 

sanayinin %4 ve taşocakçılığı sektörünün %0.8 olmuştur. 

Sanayi sektörü yatırımlarını oluşturan kamu ve özel sektör yatırımları incelendiğinde, 

özel sektör yatırımlarında 2008 yılında 2007 yılına göre %18.9 oranında azalma yaşandığı 

görülmektedir. Kamu yatırımlarını yine ayni dönemler için incelersek 2008 yılında 2007 

yılına göre %3.4 oranında büyüme olduğu görülmektedir. 

İmalat Sanayii 

2008 yılı hane halkı anketine göre çalışan nüfusun %7.9'u imalat sanayinde istihdam 

edilmektedir. DPÖ'nün 2008 yılı için yaptığı tahminlere göre GSYİH'nin %3.8'ini bu sektör 

sağlamaktadır. 2008 yılında imalat sanayi üretiminde ve özel sektör yatırımlarında daralma 

gözlenmiştir.  

KKTC'de 5 Organize Sanayi Bölgesi vardır. Bunlar; 

-Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 

-Gazi Mağusa Küçük Sanayi Sitesi 

-Gazi Mağusa Sanayi Bölgesi 

-Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesi 

-Haspolat Sanayi Bölgesi'dir. 

Organize sanayi bölgeleri, yatırım yapacak sanayici, küçük esnaf ve sanatkara uygun 

koşullarda, altyapısı hazır, yatırım yapmaya elverişli arazi tahsisi yapmak, mevcut ve yeni 

kurulacak işletmelerin bir yerde toplanmasını sağlamak ve sanayici, küçük esnaf ve sanatkarı 

daha sağlıklı çalışma koşulları içerisinde gelişmeye özendirmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Organize Sanayi Bölgelerinde altyapısı hazır araziler uzun vadeli ve düşük kira bedelleri ile 

yatırımcılara kiralanmaktadır. Kiralama süresi en çok 33 yıl olup bu süre bir ya da azami iki 

süre daha uzatılmaktadır. Parsel kira bedelleri ve ortak giderlere katkı tüzükle 

belirlenmektedir. 
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Madencilik 

Taşocakçılığı 

Ülkede doğal kaynaklar çok sınırlıdır ve çeşitlilik arz etmemektedir. Taşocakçılığı alt 

sektöründe sadece iç piyasanın ihtiyacını karşılayabilecek oranda kum-çakıl üretimi 

yapılmaktadır. KKTC'de kum-çakıl, kireç, taşkırma-eleme, alçı, mozaik taşı, kil ve yapı taşı 

üretimi ile ilgili olarak 2008 yılında toplam 38 adet tesis bulunduğu ve bu tesislerden 31 

adetinin faaliyetlerini fiilen sürdürmekte olduğu belirlenmiştir.  

İnşaat 

Hane halkı işgücü anketine göre 2008 yılı itibariyle çalışan nüfusun yaklaşık %12'si, 

bu sektörde istihdam edilmektedir. DPÖ'nün 2008 yılı tahminlerine göre inşaat sektörünün 

GSYİH içindeki payı %8 civarındadır. 2007 yılında toplam yapı inşaatı 639.458 m2 olup 

konut inşaatlarının payı %74'dür. KKTC'de son yıllarda önemli bir büyüme yaşanan inşaat 

sektöründe faaliyet gösteren kaçak ve kayıtsız müteahhit sayısının artması ve bunların kayıt 

altında alınmasında yaşanan sıkıntılar inşaat sektöründe ciddi sorunlar yaratmaktadır. İnşaat 

piyasasında mevcut olan bitmiş fakat değerlendirilmeyen yapılar ve yarım inşaatlar, sektörün 

en önemli sorunlarından biridir. 

Turizm 

2007 yılında KKTC'ye gelen yolcu sayısı 2006 yılına göre %10.5 oranında artarak 

791,036'ya yükselmiştir. 2008 yılında ise KKTC'ye gelen yolcu sayısı 2007 yılına göre %2.2 

oranında artarak 808,682'ye yükselmiştir. Bu rakamın 650,405'ini Türkiye'den gelen ve 

158,277'sini ise diğer ülkelerden gelen turistler oluşmaktadır. 

KKTC'ye gelen yolcuların uyruklarına göre dağılımına bakıldığında; 2008 yılında 

birinci sırada bulunan Türkiye'yi sırasıyla İngiltere, Almanya, İran ve Rusya takip etmektedir. 

Türkiye uyruklu yolcu sayısında yıllar itibarıyla artış görülmektedir. 2008 yılında Türkiye 

uyruklu yolcu sayısı 2006 yılına göre %13.6 ve 2007 yılına göre %2.5 artış göstermiştir. 

Bununla birlikte, 2006 yılında İngiliz uyruklu yolcu sayısı ise 67,124 iken, bu sayı %16.9 

azalarak 2008 yılında 55,780 olarak gerçekleşmiştir.  

2008 yılında net turizm gelirleri 383 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Net turizm 

gelirlerinin toplam döviz gelirleri içindeki payı %29.6 olmuştur. 2008 yılı verilerine göre 

KKTC'de mevcut 15.784 yatağın 6.530'una 5 yıldızlı oteller, 2.225'ine 3 yıldızlı oteller, 

1.892'sine turistik bungalovlar, 1.536'sına 4 yıldızlı oteller, 1.005'ine 2. sınıf tatil köyleri,  

573'üne 1 yıldızlı oteller, 396'sına apart oteller ve 344'üne pansiyon/misafirhaneler sahiptir.  
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Ulaştırma ve Telekomünikasyon Altyapısı 

Karayolu Ulaştırması 

KKTC yurtiçi ulaşımının tamamen karayolu taşımacılığına dayanıyor olması, karayolu 

alt sektörünün ekonomi içindeki önemini artırmaktadır. Ülkede toplam karayolu uzunluğu, 

1500 km.'si asfalt kaplamalı ve 900 km'si stabilize yol olmak üzere 2400 km'dir. Bir kısım 

köy yolları stabilize olmakla beraber her köyün şehirler ve kasabalarla bağlantısını sağlayan 

en az bir asfalt yolu mevcuttur. Sınırlar içinde kalan yol ağının km2'ye düşen miktarı yaklaşık 

750 m olup, bir rakam dünya standartlarına göre oldukça iyi bir karayolu ağına sahip 

olunduğunu göstermektedir. 

Havayolu Ulaştırması 

Ülkenin dış dünyaya açılan en önemli havalimanı konumunda bulunan Ercan 

Havaalanı hızla büyüyen havayolu ulaşımına cevap verebilmek ve çağdaş bir görünüm 

kazanmak için, pisti, apronu, terminal binası ve bekleme salonlarının tadilatı ile ek bina 

inşaatı Mayıs 2004'te tamamlanarak yeniden hizmete açılmıştır. 

Havayolu yük ve yolcu taşımacılığında tarifeli hizmet veren hava yolu şirketleri 

KTHY, THY, Atlas Jet ve Pegasus olarak sıralanabilir. Bunun yanında charter seferi yapan 

havayolu şirketleri de mevcuttur. 

Havayolu taşımacılığının toplam yurt dışı taşımacılık içindeki payına bakıldığında 

2007 yılında %86.5 olan yolcu taşıma payının 2008'de %87.5'e yükselmiş olduğu ve %0.2 

olan yük taşıma oranının ise yine %0.2 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 

Denizyolu Ulaştırması 

Ülkenin belli başlı limanları şunlardır: 

-Gazimağusa Limanı 

-Girne Turizm Limanı 

-Gemikonağı Limanı 

KKTC yük taşımacılığında Gazimağusa Limanı, yolcu taşımacılığında da Girne 

Limanı en önemli limanlardır. Bunlar dışında denetim ve teknik hizmetler yönünden 

Gazimağusa Limanı'na bağlı, -Kalecik Akaryakıt Dolum, Tesisleri -Kalecik Alçı ve Çimento 

İskelesi Girne Limanına bağlı, 

-Teknecik Elektrik Santralı Akaryakıt Dolum Tesisi  

-Girne Yat Limanı mevcuttur. 
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2008 yılında KKTC'ye denizyolu ile 2,276,086 ton yük ve 263,293 adet yolcu 

taşınmıştır. KKTC gemi siciline 2008 yılı sonu itibarıyla, 33 adet gemi kayıtlı bulunmaktadır. 

Haberleşme 

Telekomünikasyon Hizmetleri 

KKTC'deki telekomünikasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 

çalışmaları, her yıl yapılan yeni yatırımlar ile devam etmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi 

KKTC'de de iletişimin önem kazanması sonucunda eski analog sistemler sayısal sistemlerle 

kablo ve havai hatlar ise fiber optik kablolarla değiştirilmiştir. Lefkoşa'da 1 ana merkez 

santralı ve buna bağlı 21 kırsal alan santralı, Gazimağusa'da 2 ana merkez santralı ve buna 

bağlı 24 kırsal alan santralı, Girne'de 1 ana merkez santralı ve buna bağlı 10 kırsal olan 

santralı ve Güzelyurt'ta 1 ana merkez santralı ve buna bağlı 9 kırsal alan santralı 

bulunmaktadır. Tüm bölgelerde mevcut santral kapasite kullanım oranı 2008 yılı sonu 

itibarıyla %83 olarak tespit edilmiştir. 

GSM mobil telekomünikasyon hizmetleri, Rumeli Telekom A.Ş. (KKTC Telsim) ve 

Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Ltd. (KKTCELL) tarafından gelir paylaşımı esasına göre 

verilmektedir. 

Elektrik Enerjisi 

KKTC sınırları içerisinde elektrik enerjisi üretmek ve dağıtımını gerçekleştirmek gibi 

hizmetleri yerine sağlamakla yükümlü olan kuruluş Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'dur. 

KIBTEK, söz konusu faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla 1975 yılında kurulmuştur. 

Dikmen ve Teknecik bölgelerinde gaz türbinli santralların kurulması ve işletmesinin 

sağlanması görevlerini üstlenen KIBTEK 1975-1994 yılları arasında ülke enerji ihtiyacının 

ancak %10-%20 oranındaki kısmını üretirken, Teknecik bölgesinde kurulan ve kuruluşu 1996 

Mart sonunda tamamlanan 2X60 mw gücünde ve 780 milyon kws/yıl kapasiteli fuel oille 

üretim yapan buhar türbinli iki adet santralın devreye girmesi ile ilk olarak 1995 Nisan sonu 

itibarıyla enerji ihtiyacının %85'inin, bilahare 1996 yılı içerisinde ülkenin elektrik enerjisi 

ihtiyacının neredeyse tamamının KKTC sınırları içerisinde üretilmesi mümkün olmuştur.  

KKTC'de kurulu bulunan santrallarda gerçekleştirilen enerji üretim miktarları 2008 

yılı itibarıyla sırasıyla; Dikmen gaz türbinli santralda 0.77 milyon kws, Teknecik gaz türbinli 

santralda 1.57 milyon kws, Teknecik buhar türbinli santralda toplam 690.6 milyon kws ve 

Kalecik'teki santralda ise 336.30 milyon kws olmak üzere toplam 1,224.9 milyon kws'dir. Söz 

konusu üretim KKTC enerji ihtiyacının %99.58'ine tekabül etmektedir. Güney Kıbrıs'tan 
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2008 yılı içerisinde 5.08 milyon kws'lik enerji satın alınmıştır. 2008 yılında tüketilen toplam 

enerji miktarı içerisinde sanayi sektörünün kullandığı enerjinin payı %7.45 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Bankacılık 

KKTC'de resmi para birimi Türk Lirası'dır (TL). Ülkedeki resmi işlemlerde esas 

alınacak kurlar Merkez Bankası'nca günlük olarak belirlenmekte ve Resmi Gazete'de 

yayımlanmak suretiyle ilan edilmektedir. Bankalar, döviz büroları ve Merkez Bankası, kendi 

işlemleri maksadıyla döviz alış ve satış kurlarını serbestçe belirlemektedir. 

KKTC'de gelişmiş bir bankacılık sistemi vardır. Merkez Bankası ve Kalkınma 

Bankası'na ek olarak 24 tane ticari banka 14 tane de off-shore banka vardır. Bankalar, döviz 

bulundurmak, ithalat ve ihracat işlemlerinde aracı kurum olarak faaliyet göstermek, döviz 

mevduatı kabul etmek, döviz alım-satımı yapmak, döviz ödemeli bono satışında aracılık 

yapmak, döviz olarak kredi vermek, para ve döviz piyasalarına aktif olarak katılmak, 

uluslararası bankacılık kurallarına uygun her türlü işlemi döviz ile yapmakta serbesttirler. 

Dış Ticaret Genel Durum 

KKTC'nin ithalatı 2008 yılında 1.6 milyar Dolar, 2009 yılında ise 1.3 milyar dolar 

olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık ihracat 2008'de 83.6 milyon dolar, 2009'da ise 71 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

İhracatında Başlıca Ürünler 

KKTC'nin ihraç ettiği başlıca ürünler; süt ürünleri, narenciye, rakı, demir, alüminyum 

ve bakır döküntü ve hurdaları, alçı taşı, konfeksiyon, narenciye konsantresi, piliç eti, patates, 

sebzeler, sigara, ilaç, büyük baş ve küçük baş hayvan derisi (tuzlanmış), keçi boynuzu, tütün, 

votka ve narenciye esans yağıdır. 
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İthal Ettiği Başlıca Ürünler (Dolar) 

 



13 

 

 

 

 

Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti 

KKTC'nin ithalatında en büyük pazar payına sahip ülke Türkiye'dir. 2009 yılında 

gerçekleştirilen ithalatın %69.6'sı Türkiye'den, %15.5'i AB ülkelerinden, %6.6'sı Uzakdoğu 

ülkelerinden, %3.9'u Ortadoğu ülkelerinden, geri kalan kısmı diğer Avrupa ülkelerinden ve 

diğer ülkelerden yapılmıştır. KKTC'nin ithalatında Türkiye'den sonra en önemli paya sahip 
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ülkeler; İngiltere, Almanya, Japonya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, İsrail, Çin, İtalya, 

İspanya, Hollanda, Fransa, A.B.D. ve Romanya'dır. 

KKTC'nin ihracatı 2008 yılında 83 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 2009 

yılında 71 milyon dolara düşmüştür. KKTC'nin ihracatında da en önemli paya sahip ülke 

Türkiye'dir. KKTC'nin ihracatında Türkiye'nin payı 2008 yılında yaklaşık %50 civarında, 

2009 yılında ise %54 civarında olmuştur. 

 

İhracat Potansiyeli Olan Başlıca Sektörler 

Tarım ve gıda sanayi sektörleri açısından bakıldığında KKTC pazarında Türkiye'nin 

ihracat potansiyeline sahip olduğu başlıca ürünler gıda sanayi ürünleridir. Bu ürünler; 

• Bisküvi, gofret vb. 

• Süt Ürünleri: Beyaz peynir, eritme peynir 

• Çikolata ve kakao içeren gıdalar 

• Şekerlemeler 

• Konserve sebzelerdir. 

KKTC bisküvi, gofret vb., ürünleri ithal eden bir ülke durumundadır. Pazarda Türk 

firmaları hakimdir. Pazarda az miktarda da İngiltere ve diğer AB ülkelerinden ithal edilen 

ürünler vardır. 
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İşlenmiş süt ürünleri KKTC sanayi içinde çok önemli paya sahip olmakla ve 

KKTC'nin başlıca ihraç ürünlerinden biri olmakla birlikte, KKTC bu ürünlerde ithalat da 

gerçekleştirmektedir. KKTC'de üretilen ürünlerin başında KKTC'ye özgü hellim peyniri 

gelmektedir. Yine nor olarak adlandırılan bir peynir türü, kaşar peyniri ve lor önemli 

ürünlerdendir. Türkiye'de üretilen beyaz peynire tam anlamıyla benzeyen beyaz peynir 

üretimi yoktur ve bu ürün Türkiye'den ithal edilmektedir. Eritme peynir ve kaşar peyniri de 

Türkiye'den ithal edilen ürünler arasındadır. 

Çikolata ve kakao içeren gıdalarda ve şekerlemelerde de KKTC dışa bağımlı bir ülke 

olup bu ürünlerde Türkiye'den önemli miktarda alım yapılmaktadır. Pazarda ayrıca AB 

ülkelerinden ithal edilen ürünler de mevcuttur. 

Sanayi Ürünleri 

KKTC'ye ihraç potansiyelimiz olan başlıca sanayi ürünleri: 

• Şampuan vb. saç müstahzarları 

• Sabun ve deterjanlar 

• Tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, hijyenik ped, çocuk bezleri 

• Ev tekstil ürünleri 

• Zirai makinalar ve aksamlarıdır. 
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Genel Değerlendirme  

KKTC büyük bir nüfusa sahip olmamakla birlikte, KKTC vatandaşlarının gelir düzeyi 

ve alım gücü yüksektir. Ülkede ayrıca büyük bir turizm potansiyeli vardır ve ülkeye 

Türkiye'den ve diğer ülkelerden yılda yaklaşık 800 bin turist gelmektedir. 

Ülkede hammadde kaynaklarının yetersiz olması, üretim maliyetlerinin yüksek olması 

ve pazarlamada yetersiz olunması sonucunda üretim hacmi istenen düzeye gelememiştir. 

Ülkede iç talebin karşılanmasında ithalatın önemi büyüktür. 2009 yılında ithalat rakamı 1.3 

milyar dolar olmuştur. Buna karşılık ülkenin ihracatı sadece 71 milyon dolardır. 

Ülkede Türk firmaları için turizm alanında yatırım imkanları mevcuttur. Turizm 

sektörü ayrıca Türkiye'deki ihracatçı firmalar için de fırsat sunmaktadır. Turizm sektöründe 

kullanılabilecek tekstil ürünleri, gıda sanayi ürünleri, kağıt ürünler, temizlik mamulleri, 

mutfak ve sofra eşyası vb. ürünler ve turistlere satılabilecek ürünlerden olan altın mücevherat 

ve hediyelik eşyalar bu pazar için potansiyel arz eden ürünlerdir. 

Son yıllarda dünyada yaşanan krizin etkisiyle, KKTC'nin ithalatı düşüş kaydetmiş 

olmakla birlikte, 2010 yılı verileri pazarda canlanma olduğunu göstermektedir. 

KKTC'nin ithalatının büyük bir kısmı Türkiye'den karşılanmaktadır. Türkiye'den ithal 

edilen ürünler pazarda kaliteli ürün imajına sahiptir. Daha ucuz ve düşük kaliteli ürünlerde 

Uzakdoğu ülkelerinden gelen ürünler pazarda yer almaktadır. 
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