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ÖNSÖZ 

 

Özgürlükçü sosyalist bir parti olan CTP-BG ülkemizin içinde bulunduğu siyasi, demokratik, ekonomik 

ve sosyal sıkıntıların ancak bu alanlarda hayata geçirilecek köklü reformlarla aşılabileceğini 

öngörmektedir.  

Partimiz söz konusu köklü reformların iç dinamiklerimizin yol göstericiliğinde, kolektif bir bilinçle ve 

katılımcı, demokratik süreçler sonucunda hayata geçirilmesi konusunda hassastır. Köklü reformlar 

eliyle toplumumuza yaraşır, çağın gereklerine cevap verebilecek bir yapılanmaya gidilirken 

uluslararası pozitif ilişkilerin de bu sürece katacağı ivmeyi partimiz göz önünde bulundurmaktadır. 

Gerek Federal Çözüm ve Kıbrıs’ta barış idealimize bağlı olarak Kıbrıslı Rumlarla, gerek Avrupa Birliği ile 

gerekse de Türkiye ve tüm diğer ülkelerle ilişkilerimizde yapıcı, sorunları derinleştiren değil eşitlik ve 

saygı çerçevesinde sağlıklı ilişkiler kurulmasını gözeten bir yaklaşıma sahiptir. Tüm bu ilişkilerde 

partimizin öngördüğü yegâne hedef, toplumsal vizyonumuzu hayata geçirmek, programımızın eksiksiz 

uygulanabilmesine dönük müsait koşulları oluşturmaktır. 

Dünya, küresel rekabetin arttığı, fırsat ve tehditlerin eskisinden çok daha süratle gündeme geldiği, 

güç dengelerinin değiştiği yeni bir döneme girmiş bulunmaktadır. Teknoloji ve iletişim alanlarında 

meydana gelen gelişmeler, ekonomi ve insan, toplum ve devlet ilişkilerinde farklılaşmalara sebep 

olmuştur. 21. yüzyıl koşullarında ekonomide, siyasal yaşamda ve demokratik ilişkilerde birey, 

özgürlük ve sorumluluk kavramları farklı şekillerde ele alınmaktadır. Buna göre emeğin yanı sıra 

bilgiye dayalı düşünce sistemlerini de bir değer olarak ele almakta, üretim ortamlarında lokomotif güç 

olan emek ve düşünce sistemlerinin yok sayılması ve sömürülmesine karşı çıkmaktayız. Bu son derece 

değişken ortamda yeni fırsatları değerlendirip yeni tehditleri aşarak toplumsal kimliğimizi koruyup 

geliştirmeli, çevremizi nitelikli ve sürdürülebilir büyüme olgusu temelinde korumalı ve 2004-2008 

döneminde gerçekleşen büyüme süreçlerini de aşarak ekonomimizi olabildiğince hızlı bir atılım 

sürecine sokmalı, bunu yaparken de demokrasiyi ve özgürlükleri genişletip sosyal devlet anlayışı ile 

her vatandaşımızın bu gelişimden adil ve demokratik güvence içinde faydalanmasını sağlarken sosyal 

ve kültürel değerlerimize sahip çıkmalıyız. Bu anlayışla örneğin çalışma hayatının düzenlenmesinde 

ILO sözleşmelerinin tam ve eksiksiz uygulanabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya, gerek özel 

sektörde gerekse kamuda sendikalaşmanın özendirilmesi yoluyla çalışanlar arasındaki sosyoekonomik 

hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesine partimiz büyük önem vermektedir. 

Kıbrıs sorunu Kıbrıslı Türkleri uzun süreden beri olağan dışı bir ortamda yaşamak zorunda bırakmıştır. 

Bu durum ve bugüne dek uygulanan birçok politika ekonomimizi Türkiye’den gelen maddi yardımlara 

aşırı bağımlı hale getirmiştir. Yaratılan bağımlılık ekonomik alanın ötesinde sonuçlar üretmiş ve 
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ülkemizdeki demokratik yapı yanında irademiz ve sosyal yapımızda da önemli sorunlar ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. Gelinen aşamada yok olma, özne olamama ve gelecek kaygıları 

toplumumuzun ana endişesi halini almıştır.  

Bu durum tespiti ile Toplumsal Vizyonumuz & Sosyal ve Ekonomik Programımız belgesini hazırlayan 

CTP-BG, ülke ekonomisi için azami düzeyde kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayabilecek bir 

yapılanmaya gidilmesini ve bu şekilde mevcut ekonomik yardımlara bağımlılığın ve bunun sosyal, 

kültürel ve siyasal sonuçlarının ortadan kaldırılmasını hedef almaktadır. Bu minvalde ekonominin 

kayıt altına alınmasını, aynı zamanda çalışma yaşamında kaçağın ve kayıt dışılığın önlenmesini ve 

vatandaşlık mekanizmasının siyasal tezlerimizde de detaylı bir biçimde ele alındığı şekliyle gözden 

geçirilerek keyfiliğin ortadan kaldırılmasını ekonomik ve sosyal gelişmenin birer unsuru olarak ele 

almaktayız. Yeni vatandaşlık mekanizması çerçevesinde doğal nüfus artışı göz önünde 

bulundurularak yasal bir kota belirlenmesi, evlilikler dışındaki koşullarda yasal olarak 5 yıl aralıksız 

KKTC’de ikamet edenlere beyaz kimlik alma hakkı verilmesi, beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl aralıksız 

KKTC’de ikamet etmesi halinde vatandaşlığa başvurma hakkının tanınması ve özel durumlarda 

verilecek vatandaşlıklar için ise Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar üreteceği bir mekanizmanın 

oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca yeni vatandaş olanların ilk Genel Milletvekilliği ve 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmayacağı bir düzenlemeye gidilecektir. 

Yeni dönemin sağlam temeller üzerine kurgulanması ve mevcut yapıyı değiştirmek için atılması 

gereken adımların doğru tespiti yerleşik sürdürülemez yapının sağlıklı analizinin yapılmasını 

gerektirmektedir. Mevcut yapı hakkındaki tespitlerin ilgili tüm paydaşlarla paylaşılmasına büyük 

önem atfeden partimiz, demokratik yapımız, hukuk düzenimiz, sosyal yaşamımız ile ekonomi ve kamu 

maliyesi ile ilgili kararların “diyalog ve katılımcılık” ilkemize sadık kalarak alınmasını da en sağlıklı 

yöntem olarak görmektedir.  

Bu noktadan hareketle, CTP-BG iktidarı bilhassa ekonomik alanda programlara bağlı ilerlemelerin 

gözetilmesine, alınan sonuçların düzenli, tarafsız ve bütünlüklü şekilde gözden geçirilmesine ve 

gerekli tavsiyelerin yapılmasına katkı koyacak, tüm ilgili sosyal paydaşları kapsayan, her alanda 

bağımsız komisyonlar oluşturacaktır. Oluşturulacak bu bağımsız komisyonlar ekonomik örgütler ve 

diğer sivil toplum örgütlerinin katılımcılığını sürekli hale getirmiş olacak ve ekonomik konularda 

ülkemizde sağlıklı bir diyalog ortamı oluşmasını sağlayacaktır. Söz konusu komisyonlar, ülkede 

yürütülecek ekonomik programların hazırlanması ve izlenmesi süreçlerinde istişare mekanizmasında 

yer alacaktır. Demokratik, siyasi ve toplumsal yeni yapılanmalarda da kamunun ve özel alanların 

yeniden düzenlenmesinde, kamusal ve özel alanlardaki tüm paydaşlarla diyalog ve katılımcılık ilkesi 

doğrultusunda adımlar atılacaktır. 
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CTP-BG, etkili bir kamu ve ekonomi yönetimi için bürokratik işlemlerin azaltılmasına, verimli bir kamu 

yönetimi oluşturulmasına, liyakate ve bilgiye dayalı bir anlayışla bürokraside ve tüm kamu 

kuruluşlarında nitelikli kadroların görevlendirilmesine büyük önem atfetmektedir. Bu süreçte, nitelikli 

kadrolarla ve hizmet içi eğitimle güçlendirilecek, verimli ve bürokratik engellerden arınmış, inisiyatif 

yüklenen, çalışanların huzurlu olacağı, stratejik kalkınma planları ve yıllık gözden geçirme çalışmaları 

ile güçlendirilmiş, hizmet odaklı bir kamu yönetimi oluşturulacaktır. Güzelyurt ve Karpaz için 

kalkınma bölge planları oluşturulacak ve hayata geçirilecektir. Kamuda tüm geçici istihdamların 

durdurulması için ivedi olarak yasal düzenleme yapılacak ve program uygulanırken hiçbir siyasi çıkar 

amaçlı istihdam gerçekleştirilmeyecektir.  

Kıbrıs’ın, Liderlerin 23 Mayıs ve 1 Temmuz 2008 açıklamalarında belirtildiği şekilde birleşmesi ve AB 

içinde hak ettiğimiz yeri almamız partimizin şaşmaz hedefidir. Vizyon & Program, bu öngörü ile tutarlı 

olacak biçimde hazırlanmıştır. Federasyon bünyesinde Kıbrıs Türk Devleti’ni bekleyecek fırsat ve 

tehditler çerçevesinde halkımızı çözümsüzlük şartlarında da her açıdan AB standartlarına taşımak, 

çözümü zorlamak ve toplumsal varlığımızı geliştirmek adına bu vizyonu hazırlamış bulunuyoruz. 

Halkımızı ve ekonomimizi dünya ile buluşturmak, AB normlarını ülkemizde hayata geçirmek, çözüm 

şartlarını hazırlamak ve çözümde etken taraf olmak için geleceğimizi AB bütünlüğü içerisinde 

şekillendirmek öngörülmüştür. Bu nedenle, vizyonumuzun tüm unsurları Kıbrıs Sorunu’nun çözümü 

esası üzerinden olgunlaştırılmıştır. 

Vizyon ve Program’ın odağında, iki 5 yıllık dönemde her yıl nitelikli ve istikrarlı ekonomik büyümeyi 

öngörüp 10 yılın sonunda AB ülkelerindeki ortalama büyüme oranını aşma hedefi bulunmaktadır. 

1998 yılında gerçekleştirilen seçimlerde göreve gelen UBP iktidarı kişi başına düşen GSMH’yi 10 bin 

dolara çıkarma sözü verdiği halde, 2003 yılına kadar geçen beş yılın sonunda kişi başına düşen GSMH 

5 bin 949 dolar olarak gerçekleşmişti. 2004 itibarı ile görevi devralan partimiz, kişi başına düşen 

GSMH’yi 2008 sonu itibarı ile 16 bin 158 dolara çıkarmıştır. 2009’dan günümüze geçen sürede ise kişi 

başına düşen GSMH 2009’da 13 bin dolar, 2010’da 14 bin dolar ve 2011’de ise 15 bin dolar olarak 

gerçekleşerek yakın ilişkide olduğumuz Türkiye ekonomisindeki olumlu seyre rağmen 2008’deki 

düzeye ulaşamamıştır. 2012’de de kişi başına düşen GSMH’nin 15 bin dolar civarı olacağı 

öngörülmektedir.  
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Grafik 1: Kişi başına düşen GSMH ($) 

 

Bu tespitler Vizyon & Program hedefleri arasında ifade ettiğimiz her yıl nitelikli ve istikrarlı ekonomik 

büyümeyi öngörüp 10 yılın sonunda AB ülkelerindeki ortalama büyüme oranını aşma hedefinin 

gerçekleştirilebilir olduğunu göstermekte, bu hedefi kararlılıkla yerine getirebileceğimizi işaret 

etmektedir.  

CTP-BG halkımızı bugünkü çarpık düzenden kurtarıp AB’nin en ileri ülkelerinin sahip olduğu normlara 

uygun bir ülkede yaşatmayı hedeflemektedir. Vizyon & Program, en genelde bu hedefe ulaşmak 

amacıyla ortaya konan mevcut durum tespitlerini ve bu hedeflere nasıl ulaşacağımızı anlatan 

politikaları içermektedir. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ! SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI! 
 
 

CTP-BG, önümüzdeki dönemde ülkemizin ve toplumumuzun gerek Kıbrıs sorunu gerekse de 

Kuzey’deki sistemin çözüme hazırlanması bağlamında çok önemli gelişmelerin kaydedileceği bir 

sürece girileceğini tespit etmektedir. 

40. Yıl Tezlerimiz’de vurgulandığı üzere dünya pratiği göstermiştir ki üretim araçlarının 

toplumsallaştırılmasını devletleştirme şeklinde algılama ekonomik bir iflasa neden olmuştur ama öte 

yandan, Sovyet Sistemi’nin çöküşünden sonra tek ve alternatifsiz ekonomi politikası olarak takdim 

edilen katıksız serbest piyasa ekonomisine dayandırılmış çok kutuplu dünya düzeninde yoksulluk 

artmış, sınıflar ve katmanlar arasındaki gelir dağılımı eşitsizlikleri kabul edilemez boyutlara ulaşmış, 

çevre kirlenmiş, doğal kaynaklar tüketilmiş ve dünya büyük bir finans krizine girmiştir. 1929 Büyük 

Bunalımı’nın ancak II. Dünya Paylaşım Savaşı ile ortadan kalktığı tarihsel bir gerçektir. Özünde sömürü 

olan ekonomi politikalarının yarattığı tahribatı ancak savaş ekonomisi ortadan kaldırabilmiştir. Bu 

bağlamda CTP-BG insanlık tarihinin gelinen aşamasında piyasa dinamiğinin ekonomide yarattığı 

tetikleyici etkiyi görmezden gelmenin mümkün olmadığının bilinciyle, bunun sosyal devlet 

uygulamaları, devletin ve bağımsız düzenleyici kurumların düzenleyicilik ve denetleyicilik misyonuna 

saygı temelinde ekonomiye kamu yararı amaçlı müdahalesi, anti-tekel uygulamalar, sosyoekonomik 

hak ve özgürlükler, özerklik, özyönetim, kooperatifçilik ve ekonomik demokrasi gibi uygulamalar 

aracılığıyla insanileştirilmiş, olabildiğince sosyalleştirilmiş, adil gelir dağılımı ve piyasada serbestlik 

olgusunu fetiş haline getirmeyen bir biçimini savunmaktadır. Kıbrıs sorununun federal esasta çözümü 

hedefiyle sürece pozitif katkının, Kıbrıs Türk halkının demokratik gelişimi ve ekonomik olarak 

bağımlılığın azaltılarak kendi ayakları üzerinde durma hedefi ile bağını politik bir bütün olarak gören 

CTP, bu anlayışla siyasi hareketini sürdürecek ve bu genel dünya görüşü ışığında Kıbrıs Türk halkının 

geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi için nitelikli ve kendi kendine yeten bir topluma dönüşerek 

adil, demokratik ve kalıcı barışa hizmet edecek bir sistem yaratmak adına siyaset üretecektir. 

Vizyon & Program belgesi, toplumumuzu geleceğe hazırlayacak politikaları ve uygulamaları içeren 

önemli bir belge niteliğindedir. Bu bildirge oluşturulurken sosyal devlet anlayışımız çerçevesinde her 

bir vatandaşın eşit fırsatlarla donatılması hedefimizin yanı sıra devletin piyasadaki düzenleyicilik ve 

denetleyicilik misyonunu etkin şekilde yerine getirmesi ihtiyacı da göz önünde tutulmuştur. Kamu 

kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi ile kamu kurumlarının verimli, üretken kurumlara 

dönüştürülmesi, sosyoekonomik hak ve özgürlüklere sahip çıkılması, özerklik, özyönetim, 

kooperatifçilik ve ekonomik demokrasi gibi uygulamaların yanında etkin ve verimli bir özel sektör ile 

adil gelir dağılımı gibi ileri sosyal yaklaşımlara da yer verilmiştir. Her hâl ve şartta tekelleşme 
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olgusunun ekonomimizde ve demokrasimizde açacağı yaraların farkında olan partimiz öngörülen 

programı uygularken bu konudaki yanlış uygulamalara geçit vermeyecektir. Hali hazırda özel sektörde 

sözleşmesiz istihdamları ve çalışanların iradesine bağlı örgütlenme ihtiyacının yeterince dikkate 

alınmamasını sosyal adalet ilkemiz ve AB normları ile bağdaşmayan unsurlar olarak ele almaktayız. 

Ekonomik büyüme ve istikrarlı bir ekonomi ile birlikte vizyon ve programımıza bağlı olarak grev, 

sosyal güvenlik hakkı, sekiz saatlik çalışma süresi ve tüm sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklerin 

güvence altına alınacağı, vergi mükellefiyetinin bilincinde bir özel sektörün şekillenmesi temel 

öngörülerimiz arasında yer almaktadır. Çalışma yaşamında esnek çalışma saatlerinin tüm dünyada 

yaygınlaştığı göz önüne alınarak, bu gibi yeni uygulamaların dileyen kadınlar, üniversite öğrencileri ve 

benzeri toplum kesimlerinin ekonomik yaşama katılımını kolaylaştırıcı, çalışanın aleyhine olmayacak 

düzenlemelerle yaşam bulması partimizce önemsenmektedir. Ayrıca, vasıflı işçiliğin ve bilgi işçiliğinin 

öneminden hareketle üretkenliğe dayalı bir eşitlik anlayışının göz ardı edilmeyeceği, eşit işe eşit ücret 

prensibinin günün gerçekleri ışığında hayata geçirilebileceği bir özel sektör yapılanması için devletin 

diğer paydaşlarla birlikte gerekli düzenlemeleri gündeme getirmesi gerekmektedir. Bütün bunların 

açık, şeffaf, demokratik ve hukuk devleti ilkelerine bağlı özgür bir ortamda gelişeceği bilinci ile de 

demokrasi ve özgürlüklerin gelişmesi ve geri dönülmez kılınmasını, vesayetin her alanda ortadan 

kaldırılması için uğraşıyı da bu bütünün parçası olarak alıyoruz.   

 

Vizyon & Program’da öngörülen hedefler için çalışırken 1970’ten günümüze oluşan tarihsel 

birikimlerimiz ışığında sürekli gelişen TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ tüm politika ve 

uygulamalarımızın çerçevesini belirlemektedir: 

 

CTP-BG, DEMOKRASİ ve HUKUK DÜZENİ bağlamında; 

 Anayasa’nın 1. maddesinde Cumhuriyet’in temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi ve 

hukukun üstünlüğü ilkelerini hakiki anlamıyla hayata geçirmeyi öngörür. 

 Anayasa’da gerekli değişikliklere gidilerek Anayasa’nın Meclis’teki milletvekillerinin 4/5’ünün 

oyuyla değiştirilebilmesini olanaklı kılmaya öncelik verir. 

 Demokrasinin birinci koşulunun, Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları, 

herhangi bir müdahale olmaksızın, özgür iradesiyle vermesi olduğunun altını çizer. 

 Ülkede vatandaşlıkların, istihdamların, ihalelerin, devlet yardımlarının ve arazilerin siyasi parti 

çıkarları gözetilerek dağıtılmasını engelleyecek, şeffaflık ve hesap sorulabilirlik ilkeleri 

gözetilerek oluşturulmuş mekanizmaları iktidara gelir gelmez oluşturmayı taahhüt eder.  
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 Ülkede demokrasinin gerçekleşebilmesi için öncelikle siyasi partilerde parti içi demokrasinin 

ve tam bir şeffaflığın temel ilke olarak benimsenmesi gerektiğini vurgular. Bu amaçla, siyasi 

partilerin tüm işlem ve hesaplarının Sayıştay’ın ve Anayasa Mahkemesi’nin denetimine 

açılması için gerekli düzenlemeleri ve uygulamaları yapmayı taahhüt eder. 

 Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda yer alan ve feodal ilişkilerin, bölgeciliğin ve patronajın 

etkilerini artıran düzenlemelerin kaldırılması için gerekli adımların atılacağının ve iktidara gelir 

gelmez “tek liste” çerçevesinde düzenlemeler yapılacağının sözünü verir. 

 Toplum nezdinde siyasetin ve siyasetçinin yıpranmasına yol açan “milletvekili transferi” 

olgusunu özendiren olanaklar ortadan kaldırılacaktır. Mevzuatta yapılacak değişikliklerle, 

seçildiği partiden istifa eden milletvekilinin başka bir siyasi partiye geçmesi, bakan ya da 

meclis komitesi başkanı olması yasaklanacak ve bağımsız milletvekili olarak kalması 

sağlanacaktır.  

 Demokrasiyi yurttaşların seçimden seçime oy vermesinden ibaret sayan anlayışı reddeder. 

Katılımcı demokrasi ilkesini hayata geçirmeyi hedefler ve yurttaşların yönetime katılımını 

sürekli kılan araç ve yöntemlere ilişkin düzenlemeleri yapmayı taahhüt eder. 

 Anayasa’da yer alan, insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti açısından yetersiz olan 

hükümleri değiştirmek için çalışma başlatmayı taahhüt eder. 

 Etkili bir biçimde çalışacak bir Cumhuriyet Meclisi hedefinin hayata geçirilebilmesi için, 

Anayasa’daki ilgili hükümleri değiştirmeyi ve Meclis’in 17 milletvekili ile toplanıp 13 

milletvekili ile karar alabilmesini sağlamayı öngörürken, bütçe, uluslararası anlaşmalar, 

hükümet programlarına güven oylamaları, güvensizlik oylamaları ve seçimle ilgili kararlarda 

gidilecek oylamalarda salt çoğunluk uygulamasının devamını önemser.  

 Buna ek olarak, muhalefetin demokrasinin vazgeçilmezi olduğunun bilinciyle, içtüzükte 

yapılacak değişikliklerle, Meclis’teki muhalefet partilerinin daimi ve ad hoc komitelerdeki 

etkisini artıracak düzenlemeler yapmayı hedefler. Bu amaçla, özellikle yürütmenin ve 

idarenin denetlenmesi açısından son derece önemli olan Ombudsman ve Sayıştay raporlarını 

değerlendirecek yeni bir sürekli komite kurulmasını ve bu komitede, Meclis’te temsil edilen 

tüm siyasi parti gruplarının eşit oranda temsil edilmesini, komitenin başkanının ana 

muhalefet partisinden olmasını öngörür.  

 Hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirilebilmesi için, idareyi denetleyen mekanizmaların 

güçlendirilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu vurgular. 

 Bu amaçla, idarenin yargısal denetiminin aracı olan Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava 

açılmasını ve bu davalar sonucunda hukuka aykırı işlem ve ihmallerin hukuk âleminden 

silinmesini güçleştiren düzenlemelerin kaldırılmasını, iş yükü her gün artan Yüksek İdare 
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Mahkemesi’nin çalışmalarını kolaylaştırmak için Anayasa’da idare mahkemelerinin 

kurulmasını olanaklı kılacak düzenlemeler yapılması için çalışma başlatmayı taahhüt eder. 

 Sayıştay’ın ve Ombudsman’ın bağımsızlıklarının güvence altına alınması ve bu kurumların 

raporlarının etkililiğinin sağlanması için gerekli anayasal ve yasal değişikliklerin yapılması 

amacıyla çalışma başlatmayı öngörür. 

 İş uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklar konusunda faaliyet gösterecek uzman mahkemelerin 

bir an önce kurulması için çalışma başlatmayı taahhüt eder.  

 Yüksek Mahkeme Başkanlığı ve Hukuk Dairesi ile diyalog kurarak davaların makul sürede 

sonuçlandırılması için gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasını öngörür. 

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının iç 

hukukumuzda daha da etkili kılınabilmesi için gerekli mevzuat değişikliklerini yapmayı ve 

eğitim çalışmalarını başlatmayı amaçlar. 

 Temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini iddia eden yurttaşların, Anayasa Mahkemesi’ne 

bireysel başvuruda bulunabilmesi için gerekli anayasal değişikliklerin yapılması amacıyla 

çalışma başlatmayı taahhüt eder. 

 Toplantı ve gösteri yürüyüşleri özgürlüğünü demokrasinin vazgeçilmezi ve düşünceyi 

açıklama özgürlüğünün doğal bir uzantısı olarak kabul eder. Yurttaşların bu özgürlüklerini 

kullandıkları gerekçesiyle şiddete maruz kalmasını ve yargılanmasını reddeder. Bu 

özgürlükleri kullananlara yönelik orantısız şiddet kullanımını önlemek ve gerçekleşmesi 

halinde cezalandırmak için gerekli yasal düzenlemeleri yapmayı ve kolluk güçlerini bu konuda 

eğitmeyi taahhüt eder.  

 Sendikalaşma ve grev haklarının zayıflatılmasına yönelik girişimleri reddeder. Bu hakların özel 

sektörde çalışanlar tarafından da kullanılabilmesi için teşvik edici düzenlemeler yapmayı 

öngörür. 

 Kamu çalışanlarına siyaset yasağının kaldırılmasını hedefler. 

 Sivil toplum kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları, vb) mali açıdan 

denetlenmesini önemser. 

 Ülkemizde her gün daha da ciddi bir sorun haline gelen çevreyle ilgili konularda gerekli 

mevzuat değişikliklerini yaparak, çevrenin kirletilmesini önleyecek ve çevrenin 

kirletilmesinden sorumlu olanları adil biçimde yargılayıp cezalandıracak mekanizmaları 

oluşturmayı öngörür. 

 Kadına karşı şiddetin, LGBTT bireylere karşı ayrımcılığın, çocuklara yönelik her türlü suçların 

önlenmesi ve ağır biçimde cezalandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını taahhüt 

eder.  
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 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları dâhil olmak üzere gerekli 

düzenlemelerin yapılmasını ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için 

gerekli çalışmaların başlatılmasını öngörür. 

 Engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamaların ortadan kaldırılması için 

gerekli girişimleri iktidara gelir gelmez başlatmayı taahhüt eder. 

 Ülkede yaşayan insanlar arasında, din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, doğum 

yeri ve benzeri temellerden hareketle ayrımcılık yapılmasına olanak tanıyan her türlü 

düzenlemeyi kaldırmayı ve bu yöndeki uygulamalarla mücadele etmeyi taahhüt eder. 

Ülkedeki göçmenlerin sorunlarını görmezden gelmeyi reddeder. 

 Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kaçak işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve 

bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedefler. Buna karşın, 

ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi ve yabancı 

işçilerin insan haklarına aykırı, gayriinsanî koşullarda çalıştırılmasını engellemeyi başlıca 

görevleri arasında görür.  

 KKTC’de idare ile yurttaşların ilişkilerinin iyileştirilmesini, yurttaşların idare karşısında 

korunmasını ve yurttaşların idarenin denetlenmesine katılımını kolaylaştırmak amacıyla, 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye ülkelere yönelik 2007 tarihli tavsiye kararının 

ekinde yer alan “İyi İdare Yasası”nı, KKTC hukuk sistemine uyarlayarak yürürlüğe koymayı 

öngörür. 

 Geride bırakılan hükümet döneminde yapılan işlemlerden hukuka aykırı olanlar tespit 

edilerek bunların geri alınması için gerekli hukuki girişimler başlatılacaktır. Bunların yanında, 

taraf olunan sözleşmelerden hukuka aykırı olanların feshedilmesi, hukuka aykırı unsurlar 

içerenlerin hukuka uygun bir biçimde değiştirilmesi için mevzuat ve sözleşme hükümleri 

çerçevesinde çalışma yapılacaktır.                  

 

CTP-BG, KIBRIS SORUNU bağlamında; 

 BM Güvenlik Konseyi kararları, 1977-79 üst düzey anlaşmaları ve 23 Mayıs ve 1 Temmuz 

anlaşmaları ışığında, siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmayı hedefler. 

 “Çözüm ve AB hedefi”  ile “üretken, kendi kendini yöneten, demokratik bir yapı ve sosyal 

adalete dayalı toplum düzeni mücadelesinin” birbiri ile bağını gözetir. 

 Toplumumuzun her koşulda Kıbrıs’ın geleceğinde söz ve karar sahibi olacağı ve Kıbrıs’ta 

egemenliği Kıbrıslı Rumlarla siyasi eşitlik temelinde paylaşacağı bir düzen için çalışır. 
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 Kıbrıs’ta federal kültürle iki toplum arasındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisini güçlendirme 

maksadı ile ortak yurtta ortak sorumluluk ve saygı temelinde sosyal, kültürel ve ekonomik 

işbirliğini savunur ve bunun gereğini yapar. 

 

CTP-BG, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER bağlamında; 

 Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkileri önemser; Mali Yardım Tüzüğü’nün 

gelişerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün 

hayata geçirilmesi, İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin 

geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin 

kurulması için gerekeni yapar. 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı finansman yardımlarının Yardım Heyeti Modeli yerine 

Altyapı Yatırımları, Mali Destek ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

Programları ile proje bazlı ve denetim ayağının geliştirileceği bir yapıda yaşam bulmasını 

gözetir.  

 Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluş ile her alanda sağlıklı ilişkileri ve 

toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımları önemser. 

 

CTP-BG, SİYASAL YAŞAM bağlamında; 

 Siyasi ahlâka, açıklığa, şeffaflığa, demokratikliğe, hukukun üstünlüğüne, düşünce, inanç 

özgürlüklerine ve tüm özgürlüklere, toplumsal dayanışma ve farklılıklara saygıya önem verir. 

 Siyasal ve bürokratik düzeni Kıbrıs Türk halkını ileri götürecek şekilde yeniden yapılandırmayı 

öngörür.  

 Toplumsal yönetişime, buna bağlı olarak sivil toplum yaşamının engelsiz gelişmesine ve 

medyanın özgür bir biçimde faaliyetlerini sürdürmesine önem veren bir siyaseti benimser. 

 

CTP-BG, NÜFUS POLİTİKASI bağlamında; 

 Katılımcı bir anlayışla somut bir nüfus politikası oluşturulmasını öngörür. 

 Yeni vatandaşlıkların verilmesini keyfilikten çıkarmayı öncelikli olarak ele alır. 

 Yeni vatandaş olanların ilk Genel Milletvekilliği Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy 

kullanamaması için gerekli düzenlemeleri öngörür.  

 Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlık verilmesi yerine Cumhuriyet Meclisi’nin şeffaf bir 

biçimde bu görevi yürütmesini öngörür. 
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 Beyaz Kimlik uygulamasına geçişi ve Kıbrıs’ta yasal olarak ikamet etme koşuluyla en az 5 yıl 

sonra beyaz kimlik alma hakkını, beyaz kimlik sahiplerinin de 5 yıl yasal ve kesintisiz ikametin 

ardından vatandaşlığa müracaat etmelerini mümkün kılacak düzenlemeleri benimser. 

Vatandaşlığa müracaat hakkı sahiplerinin bu müracaatlarının, evlilikler dışındaki durumlarda, 

doğal nüfus artışı gözetilerek, yasada belirlenen kota çerçevesinde ve eşitlik ilkesine uygun 

olarak, en uzun süre yasal ikamet etmiş olanın öncelik hakkının olacağı bir sistemle 

değerlendirilmesine yönelik yasal düzenlemeleri yapmayı öngörür.    

 

CTP-BG, SOSYAL ADALET VE SOSYAL DEVLET bağlamında; 

 Yaratıcı, etkin, özgüveni yüksek, karşılıklı saygıyı ve doğaya saygıyı esas almış, siyasi karar 

alma süreçlerine katılan bireylerden oluşmuş bir toplumu öngörür. 

 Her türlü ırkçı ve dar milliyetçi anlayışı reddeder; insan sevgisi ile şekillenmiş, halkların 

dostluğuna inanan, yurttaşları arasında din, dil, kültür, siyasi görüş, inanç, renk, doğum yeri 

ve köken farkı gözetmeksizin Anayasal yurttaşlık ilkesini yaşama geçirir. 

 Sivil topluma önem verir ve sosyal, dayanışmacı ve üretken toplumu gözetir. 

 İnsan haklarına önem verir. 

 Kıbrıs Türk Toplumu’nu oluşturan her bireyin nitelikli ve mutlu bir yaşam süreceği bir mesleğe 

sahip olmasının ortamlarını hazırlayacak insan yetiştirme ve eğitim politikalarını benimser. 

 Çalışma yaşamının demokratik olarak tüm paydaşlarınca değerlendirileceği, kayıt altında 

çalışmanın özendirileceği, kayıt dışı ve kaçak çalışmanın engelleneceği, çalışanların iş 

güvenliği ve çalışma yaşamında güvenlik ve sağlığını temel alan bir anlayışla şekillendirileceği, 

çocuk ve kadın emeğinin istismarına fırsat vermeyen bir anlayışın geliştirileceği, sosyal 

güvenlik sisteminin çağdaşlaştırılacağı ve ekonomik sıkıntıdan kurtarılacağı, iş disiplini ve 

sendikal hak ve özgürlüklerin ILO konvansiyonları ve AB normları çerçevesinde şekilleneceği 

bir yaklaşımı benimser. 

 Tüm sosyal dışlama sorunlarının tespitini ve ortadan kaldırılmasını gözetirken, engelli 

yurttaşların ve insanların sorunlarını çözümleyen ve onların toplum içinde engelsiz 

yaşamalarını sağlayan, kadınlara dönük ayrımcılığa karşı yasal tüm değişimleri yerine 

getirirken bu konuyu yaşamın bir düşünce temeli yapan ayrıca kadın haklarını geliştiren, 

gençlerin sorunlarını çözümleyen ve LGBTT bireylerin haklarını ele alan bir anlayışla toplumu 

şekillendirmeyi önemser. 

 Basın özgürlüğünü ve basın emekçilerinin özgürlükleri ile özgür habercilikten ve yayıncılıktan 

onları uzaklaştırabilecek her türlü baskıyı ortadan kaldırmayı ve basın organlarının kamu 
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kaynaklarına erişiminde eşit ve adil bir ortamı gözetir; kamu yayıncılığının objektif ve 

partizanlıktan uzak bir hale dönüştürülmesini önemser. 

 Sosyal adalet ve eşitlik için toplumda dışlanan tüm kesimlerin fırsat eşitliği temelinde 

topluma entegrasyonuna ve tüm diğer yurttaşlarla eşit biçimde her türlü haktan 

faydalanabilmesine önem verir. 

 Sendikaları, kendi kendine yeten bir ekonominin kurulmasında, üretimin artırılmasında ve 

adil gelir dağılımının gerçekleştirilmesinde katkıda bulunacak paydaşlar olarak görür. Bu 

anlayışla, kamuda ve özel sektörde sendikalaşmayı teşvik eder. Bunun için gerekli olan 

düzenlemeleri yapar.  

 Çalışanların insan onuruna yaraşır çalışma koşullarına sahip olmasının, toplu sözleşme, grev, 

dinlenme, sosyal güvenlik, iş güvencesi ve diğer sosyal ve ekonomik haklardan 

yararlanmasının vazgeçilmez insan hakları olduğunu vurgular ve bu bağlamda sendikaların 

sosyal rolüne önem verir. CTP-BG çalışanların sosyal yatırımlarının düzenli ve eksiksiz bir 

biçimde yatırılması için çalışır, bu konuda yasal düzenlemeleri AB ile uyumu gözeterek 

düzenlemeyi öngörür. 

 

CTP-BG, KAMU YÖNETİMİ bağlamında; 

 Hukukun üstünlüğü ilkesini gözetir. 

 AB standartlarının hayatın her alanı için etkin kılınmasını öngörür. 

 Kamu kaynaklarının adil vergi sistemi ile geliştirilmesini gözetir. 

 Kamu kaynaklarının verimli, şeffaf ve partizanlıktan uzak değerlendirilmesine önem verir. 

 Kamu kaynaklarını kullanan veya kamu hizmeti veren ekonomik kuruluşların hesap verebilir, 

verimli, rekabet edebilir ve özerk bir yapıya dönüştürülmesi anlayışını benimser. 

 “Devlet vatandaş için vardır” ilkesini gözetir; insana ve topluma hizmeti öne alan, teknik ve 

bürokratik hantallıktan arındırılmış, kamu görevlilerinin inisiyatif ve yetki kullandığı, 

denetimin gerçekleştiği ve e-devlet yoluyla verimin artırıldığı bir kamu yönetimini önemser.  

 Partizanlığın ve adam kayırmacılığın değil şeffaf, kriterleri önceden belirlenmiş ve herkese 

hizmeti hedef alan bir anlayışı gözetir. 

 Kamu Hizmeti Komisyonu’nu etkin ve güvenilir kılmayı kamuya istihdamda açıklık ve 

objektifliği esas alır. 

 Yerinden yönetim ilkesine bağlı olarak yerel yönetimlerin güçlendirilerek katılımcı ve 

demokratik yapıya kavuşturulmalarını önemser. Yerel yönetimlerin, merkezi yönetime bağlı 
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icraat alanlarının yerel düzeydeki idari sorumluluğuna özel önem vererek, buna yönelmenin 

çağdaşlığın bir gereği olduğunu belirtir. 

 Adaletin tecellisi sürecinde yargı organlarında gecikmelere sebebiyet veren tüm sebeplerin 

ortadan kaldırılmasını, yargı bağımsızlığı, yargıç güvencesi ve tarafsızlığı ilkesinin 

geliştirilmesini önemser. 

 Anayasa’nın baskıcı ve gerici yapıdan uzaklaşması için demokratik değişiklikleri hedeflerken 

ayni zamanda seçim ve halk oylaması yasasında ve siyasal partiler yasasında acilen değişikliğe 

gidilmesini, siyasetin finansmanını açık ve hesap verebilir kılmayı, Meclis ve diğer halkoyu ile 

seçilmiş kurumların etkinlik ve denetiminin artırılmasını, Sayıştay ve diğer denetim 

organlarının hızlı ve etkili denetim yapabilecek şekilde yeniden yapılandırılmasını ve 

güçlendirilmesini önemser. 

 Merkez Bankası’nın yönetiminde Kıbrıs Türk halkının belirleyici görev almasını öngörür. 

Başkanlığın Kıbrıslı Türklerde olmasını stratejik anlamda gerekli bulur. 

 Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla adanın silahsızlanması gerçekleşene 

kadar Anayasal değişiklikle Yürütme Organı’nın yer alacağı Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun 

yaşama geçmesini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının KKTC yurttaşlarında olmasını ve 

polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesini öngörür. 

 İktidar deneyimleri ışığında geçmişte yaşanan sorunları da göz önünde bulundurarak polis 

nakil tüzüğünün gözden geçirilmesini ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurlarını gözeterek Polis 

Yasası’nın yeniden düzenlenmesini öngörür. 

 

CTP-BG, KAYITDIŞILIKLA MÜCADELE bağlamında; 

 Toplumsal uzlaşıya önem verir. 

 Ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda eğitime yön vermeyi öngörür. 

 Kayıtlı yaşamın özendirilmesini savunur. 

 Denetim kapasitesinin artırılmasını ve caydırıcılığın sağlanmasını öngörür. 

 Bu konuda güncel, geçerli ve güvenilir veriye dayalı olarak çalışmaların yürütülebilmesi için 

istatistikte AB standartlarına ulaşılmasını gözetir. 

 

CTP-BG, EKONOMİK KALKINMA bağlamında; 
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 Kamu borç yükünün azaltılıp sürdürülebilir kılınacağı ve yeni borçlanmaların hizmet ve yatırım 

için olacağı, popülist anlayışlarla gelecek kuşakların yaşamlarından çalmayan bir anlayışı 

gözetir. 

 Kamu yararı gözetilerek sosyal ve ekonomik adaletin sağlanmasını öngörür. 

 Ülkenin ve halkımızın rekabet olanaklarını artırmaya odaklanarak yerel yatırımcının önünü 

açan, yabancı sermayenin uygun alanlarda, hukuki temelde ve yerel yatırımcılar göz ardı 

edilmeksizin– ortaklıklar özendirilerek teşvik edileceği bir anlayışı benimser. 

 Yatırım iklimini bozan her türlü zaman kaybını giderici düzenlemeleri benimser. 

 Ülkede biriken tasarrufların yatırıma kanalize edilmesini sağlayacak uygun destek ve faiz 

politikalarının devreye girmesini gözetir. 

 Her bir yurttaşın iş yapma veya hayatına yön verme imkânlarını artırmak adına kredi 

imkânlarına rahatlıkla ulaşabileceği evrensel normlarda faiz politikalarının geliştirilmesini 

gözetir. 

 Sürekli ve kaliteli enerjiyi ülkeye sunarken, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını da 

göz ardı etmeyen ve bu alanda kamunun etkinliğini azaltan ve ortadan kaldıran değil ilgili 

kurumun özerkleştirilip gelişmesini sağlayarak enerji kaynaklarının ucuz ve kaliteli olarak 

gelişmesini sağlar. 

 Hizmetler sektörünün (turizm, eğitim, vd) gelişmesini hedeflerken üniversite sektörünün 

ekonomik, bilimsel, özerk ve demokratik gelişimini ve bu sektörler üzerinden yerelliğin 

evrensellikle buluşturulmasını öngörür. 

 Hava ve deniz taşımacılığında bir ada olan ülkemizde günümüzdeki fiyat tekelciliğini kıran ve 

ucuz ulaşım imkânlarını geliştiren, haberleşmede pahalılığı azaltan ve kamu gücünü özel 

sektör paydaşları ile ele alarak tekelciliği ortadan kaldıran bir anlayışla düzenler.  

 Karayolu ulaşımında kamu ulaşımını teşvik eden, sağlıklı ulaşım imkânlarını ve trafik 

güvenliğini artıran anlayış ve düzenlemeleri öngörür. 

 KOBİ’leri destekleyen, küçük esnaf ve zanaatkârı geliştiren, genç yatırımcıların küçük 

işletmelerle mesleki eğitimleri doğrultusunda yatırım yapmasını özendiren ve teşvik eden bir 

yaklaşımı benimser. 

 Kooperatifçiliğin desteklenmesini ve gelişmesini amaçlarken özel girişimciliğin de tekelcilik 

çıkmazından kurtarılmasını öngörür. 

 Ekonominin ihtiyacı olan iç ve dış finans kaynakları ile maliye ve para politikasına bağlı ülke 

ekonomisinin ihtiyacı olan tüm enstrümanların devrede olacağı bir Merkez Bankası 

politikasını takip eder. 
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 Halkımızın sağlıklı ve yeterli gıda ihtiyacının üretimini hayata geçirmek ve aynı zamanda ülke 

ekonomisine ihracat dâhil gerekli katma değeri sağlamak için bitkisel ve hayvansal üretimin 

geliştirilmesini ve bu alanlarda verimliliğinin artırılmasını öngörür. 

 

Vizyon & Program belgesini, Temel Değer ve İlkelerimiz ışığında gelişmiş nitelikli ve kendi kendine 

yeten bir topluma dönüşerek adil ve kalıcı barışa hizmet edecek bir sistem yaratmak için 

yürütülecek çalışmalarımızın esası olarak görmekteyiz. Bu esas ışığında seçimin hemen sonrasında 

toplumun tüm kesimleri ile birlikte Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’nı ele alarak katılımcılık 

ilkesi çerçevesinde geliştirmeyi öngörmekteyiz. Gerçekleştirilecek seçimin ardından 

uygulamalarımızın sonuçlarının sağlıklı bir diyalog ortamında düzenli, tarafsız ve bütünlüklü şekilde 

gözden geçirilmesine ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı koyacak, tüm ilgili sosyal paydaşları 

kapsayan bağımsız bir komisyon oluşturulacaktır. Böylelikle tabuları sarsarak sürekli değişim ve 

gelişmeyi gündemde tutmayı amaçlamaktayız. 

CTP-BG, Kıbrıs Türk halkının gerek siyasal kurumları gerekse de sivil alandaki tüm paydaşların 

katkılarıyla kendi kendini yönetme ve kendi toplumsal vizyonu doğrultusunda geleceğe yol alabilme 

kapasitesine sahip olduğuna inanmaktadır. Merkez Yürütme Kurulu’nun koordinasyonu, başta 

Ekonomi Komitesi olmak üzere ilgili tüm Parti Komiteleri’nin aktif katkısı ve Parti Meclisi’nin izleme, 

değerlendirme ve onayıyla oluşan Vizyon & Program, mevcut durum analizine bağlı olarak politika 

önceliklerimizi ve yürütülecek programa bağlı ekonomik, demokratik ve sosyal yapılanmayı 

içermektedir.  
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1. TOPLUMSAL VİZYONUMUZ 

 

 

 Nüfus, sosyal kimlik ve çevrenin korunarak niteliklerinin gelişmesine katkı 

sağlayıp toplumsal varlığı geliştiren; toplumda farklı kimlik ve yaşam 

tarzlarına saygı duyan;  

 Sosyal devlet anlayışıyla, fırsat eşitliği ilkesiyle, vatandaşlar arasında gelir 

uçurumunu yaratmayacak uygulamalarla, demokrasi, özgürlük ve 

hukukun üstünlüğü temellerinde, yerelde özne olup küresel düzeyde 

etkin olmayı başaran, devletin  toplumsal kaynakların yaşamın her 

alanında etkin ve verimli kullanımı konusunda düzenleyici ve denetleyici 

olacağı bir devlet ve yönetim anlayışına dayandırılmış; 

 Kamu hizmetlerinin verimlilik ve üretkenlik temelinde halka hizmet 

sunmasını öngören, üst seviyede katma değer yaratacak biçimde 

istihdam yapısını geliştiren; mali yardımlara bağlı olmadan ekonomik ve 

sosyal yaşam programlarını gerçekleştiren; 

 Ekonomide ve çalışma yaşamında rekabete açık  girişimciliğin, kamu 

kaynaklarının özel sektör, KOBİ’ler ve kooperatiflerin dinamiği olacağı ve 

üretkenlik ile verimliliğin esas olduğu; iş güvencesi ve sendikal haklar 

dâhil tüm alanlarda ileri yaşam kalitesi öngören; 

 Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ve barışa hizmet 

edecek; 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPI YARATMAK! 
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1.1. Toplumsal Vizyonumuzun Hedefleri 
 

Toplumsal vizyonumuz refahı artırma temel amacı doğrultusunda ülkemizde her yıl nitelikli ve 

istikrarlı ekonomik büyümeyi öngörüp 10 yılın sonunda AB ülkelerindeki ortalama büyüme oranını 

aşmak gibi iddialı bir hedefe sahiptir. Bunu yaparken kaliteli yaşam endeksi faktörlerini gözeterek 

sosyal adaleti sağlama ve demokratik hukuk devleti ilkelerini de aynı paralelde geliştirme hedefine 

sahiptir. 

 Devlet bütçesinde cari giderleri karşılamak üzere kamu maliyesine Türkiye 

Cumhuriyeti’nden veyahut başka herhangi bir dış kaynaktan destek ödeneği temini 

ihtiyacını ortadan kaldırma hedefi ile hareket edilecektir. 

 Altyapı yatırımlarında dış kaynak temininin proje bazında gerçekleştirilmesi süreci 

başlatılacak ve sürekli hale getirilecektir. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra 

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer evrensel kurum ve kuruluşlarla bağlarımızın 

geliştirilmesi hedeflenecektir. 

 

Eğitim sistemimizin çalışma yaşamında başarılı olabilmek için gereken bilgi ve becerileri 

vermemesinden dolayı ülkemizde özel sektör tarafından yaratılan orta ve üst düzey istihdamlar için 

bile artık KKTC vatandaşları tercih edilememektedir. Aynı zamanda iyi eğitim alan insanlarımız ise 

yurtdışında yaşamayı tercih etmekte, beyin göçü önemli bir soruna dönüşmektedir. Yıllarca KKTC’de 

bu sorunların üstesinden gelmek adına Türkiye’den gelen maddi kaynakları dağıtılıp vatandaşlara 

devlette istihdam olanağı sağlanması yolu seçilmiştir. Bu kaynaklar verimsiz destek programları için 

de kullanılmış, sonuç olarak devlet desteğine bağımlı bir özel sektör oluşmuştur. Bu durum ülkeyi 

personel giderleri ve transfer harcamaları aşırı derecede artmış bir kamu sektörü ile baş başa 

bırakmıştır. Türkiye’den gelen mali kaynaklarla bu durumun gelecekte de devam ettirilmesi mümkün 

değildir.  

Mevcut dengesiz durumu çözmenin ve istihdam kalitesini artırmanın en güvenli sürdürülebilir yolu, 

ekonomimizi verimlilik ilkesi doğrultusunda örgütlenmiş, kamu kaynaklarını kullanan veya kamu 

hizmeti veren ekonomik kuruluşların hesap verebilir, verimli, rekabet edebilir ve özerk bir yapıya 

dönüştürüleceği kamu sektörünün desteğinde, KOBİ’ler, kooperatifler ve özel sektörün kullanıldığı ve 

yüksek katma değer üreten verimli işletmelerin uygun yeteneklere sahip vatandaşlarımıza istihdam 

olanakları sağladığı bir ekonomiye dönüştürmektir.  

Oluşturulacak bu yeni ekonomik yapıda kamu sektörü de kendine ayrılan kaynağı verimli kullanacak, 

kooperatifçilik ile çok sayıda üreticinin rekabet ortamında ayakta kalması sağlanacak, stratejik öneme 
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sahip olduğundan ve tekelciliğin gelişmesi riskini taşıdığından ötürü kamunun yer almasının zorunlu 

olduğu alanlarda özerkliğe dayalı işletme modelleri üzerinde durulacaktır.  

 

Bu hedeflere ulaşmak için yapılması gerekenler: 

 Ekonomik teşvikler, komşu ve rakip ülkelerle rekabeti sağlamanın yanı sıra hizmet sektörünün 

geliştirilmesi, bu sektörün ihtiyaçlarını kalite ve fiyat bakımından cazip biçimde yerel katkı ile 

karşılaması beklenen reel sektörümüze destek olacak şekilde düzenlenecektir. 

 Bir yandan kamu gelirlerini artırmak amacıyla vergi kaçağının önlenmesini, diğer yandan da 

özel sektörün geliştirilmesini sağlayacak gelir ve kurumlar vergisi düzenlemelerine 

gidilecektir. 

 Özel sektör ve bireylerin ödediği dolaylı vergiler asgari seviyede tutulacak, fon ve stopaj 

uygulamaları katma değeri yüksek ürünlerde standart güvenliği ve rekabet edebilirlik dikkate 

alınarak tedrici şekilde kaldırılacak, yerli üreticinin gelişerek varlığını sürdürebilmesi 

sağlanacak ve rekabet içinde üretim maliyetleri düşürülerek mümkün olan en ucuz piyasa 

koşulları yaratılacaktır.  

 Ülke ekonomisi kayıt altına alınacak, kayıt dışılık önlenecek, vergi kaçırmak ahlâken ve yasal 

olarak kabul edilemez bir duruma dönüştürülecektir.  

 Açık ve demokratik bir toplum modeline geçilecek, hukukun üstünlüğü, şeffaflık ve hesap 

verilebilirlik Avrupa Birliği normlarında sağlanacaktır.  

 Ülkemize gelen yatırımlara güvenli ve istikrarlı bir ortam yaratılacaktır. Yabancı yatırımcıya 

tekelleşmenin olmaması, yurttaşların istihdam edilmesi, istihdam edilenlerin sosyal ve 

ekonomik hak ve özgürlüklerden yararlanması ve vergi ödenmesi çerçevesinde izin verilmesi 

güvence altına alınacaktır.   
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1.2. Toplumsal Vizyonumuza Yön Veren İlkeler 

 

Bir vizyona sahip olmak, tutulacak yol hakkında oluşturulan fikir birliğini ortaya koyar ve halkın 

geleceğini bu fikir doğrultusunda belirlemek için bir araya gelmesini sağlar. Bir ülkenin ekonomik 

vizyonu o ülkede ekonomi, hükümet ve toplum seviyesinde refah yaratan demokratik unsurlar 

hakkında sağlıklı bilgiye sahip olmayı gerektirir.  

Bu amaçla ülkemiz ekonomisi için vizyon oluştururken altı ana ilkenin gözetilmesi gerekir: 

 

 Sürdürülebilirlik 

 Adalet 

 Rekabetçilik 

 İnsan Merkezlilik 

 Ekolojik Duyarlılık 

 Eşitlikçilik ve Özgürlükçülük 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Ekonomimiz bugüne kadar Türkiye’den gönderilen kaynaklara aşırı bağımlı bir şekilde yönetilmiştir. 

Bu aşırı bağımlılığın yaşamımızın her alanında yarattığı sakıncalar ortadadır. Buna Kıbrıs sorununun 

çözümü ve küresel rekabet ortamına ayak uydurma gerekliliği de eklenince ülkemizde artık köklü bir 

değişime gidilmesi şarttır. Toplumsal vizyonumuzun hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizde verimlilik 

esaslarına göre örgütlenmiş kamu sektörü, hesap verebilir, rekabet edebilir ve özerk yapılara sahip 

olacak kamu hizmeti veren ekonomik kuruluşlar ve özel sektörden oluşan ekonomimiz bu 

bağımlılıktan kurtulmuş şekilde ekonomik büyümenin gücü konumuna gelmiş olacaktır. 

Vizyonumuz, ekonomik refahımızın sağlam temeller üzerine oturtulmasını sağlayacaktır. Devlet 

kaynaklı teşvikler sürdürülebilirlik ilkesine sadık kalınarak, istikrarlı ve geleceğe dair öngörüler ile 

şekillendirilecektir. Ülkemizin kaynakları özellikle hizmet ve bilişim teknolojilerine, hizmet sektörüne 

kaliteli ve ucuz ürünleri sunacak olan alanlara, tarım ile sanayiye, akademik ve uygulamalı eğitim 

yolları ile insan kaynağımızın daha üstün niteliğe ulaşması için sevk edilecektir. 

Modern teknoloji ve yeni rakiplerin sürekli şekilde arttığı dünyamızda, kamu denetimi altında tutulan 

ve mevzuatla düzenlenen çerçevede faaliyet gösteren, yaratıcılığı güçlü yenilikçi özel girişimcilik, 
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istikrarlı gelişimimizi teminat altına alacaktır. Ancak, ekonomik gelişme çevre ve halkımızın uzun 

vadeli yaşam kalitesi pahasına olmamalıdır. Çevremizin, kültürel yapı ve mirasımızın korunması için 

hiçbir çaba esirgenmeyecektir.  

 

Adalet 

 

Adil bir ekonomik yapı için gerek kamu, gerekse özel sektör eli ile yapılan işlemlerde şeffaflık 

sağlanmalıdır. Bir ihalenin sonucu, kamu arazisinin satımı, kamuya istihdam sağlanması, ayrıca 

şirketlerin bilançoları, kâr ve zararları vb. tüm konularda şeffaflık sağlanacak ve böylelikle adil rekabet 

ortamı yaratılacaktır. Hükümetin rolü, kamu sektöründe partizanlığı ortadan kaldıracak, özel 

sektörde, tekelleşmeyi önleyecek, tüketicinin ve çalışanların sosyal ve ekonomik hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını sağlayacak ve yabancı işletmeler dâhil tüm işletmelere rekabetçi, adaletli 

bir ortam sunulmasını temin edecek, vergi toplanmasını ve gelirin adil bir biçimde paylaşılmasını 

olanaklı kılacak yasa ve tüzükleri oluşturup hayata geçirmektir. Bu, kayırmacılığın kökünü kazımak ve 

yasaların adil şekilde uygulanmasını temin etmek anlamı taşımaktadır.  

Adil yaklaşım her bireye yasalar önünde eşit davranılması, sosyal adaletin ve dengeli gelir dağılımının 

sağlanması, uluslararası insan haklarına uyulması ve her bireyin eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit 

erişiminin sağlanması ile ihtiyaç duyanların yeterli düzeyde mesleki eğitim ve odaklanmış sosyal 

güvenlik ağı ile desteklenmesi anlamı taşımaktadır.  

 

Rekabetçilik 

 

Vizyonumuz, yerelde özne olmayı öngörürken mukayeseli avantajlarımızın bulunduğu alanlarda 

küresel ekonomide yüksek rekabetçi bir yapıya kavuşmaktır. Ülkede üretimin artması doğal olarak 

emeğin değerini de artıracak, çalışanların insan onuruna yaraşır ücretler almasını teminat altına 

alacaktır. 

Yüksek üretkenlik ekonominin her noktasında çok yönlü becerilere sahip olanların istihdam 

edilmesini gerektirir. Bu becerilerin insanımıza kazandırılması ise eğitim başta olmak üzere sosyal 

politikaların kalitesine bağlıdır. Mukayeseli avantajlı olduğu alanlarda rekabet edebilen ülkeler 

halklarının eğitimine, kalifiye çalışanların ülke içinde istihdam edilmesine ve ülke içinde eksik olan 

becerilere sahip yabancıların ve yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin ülkeye çekilmesine önem verirler.  
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Hedef Kuzey Kıbrıs’ı hem yerli hem de yabancı firmaların yatırım yapması için son derece cazip hale 

getirmektir. Emek ve sermayenin doğru kullanıldığı, işveren ve işçinin demokratik sorumluluklarının 

bilinci içinde hareket ettikleri, çalışana insanca davranılan ve bu sayede çalışma barışının süreklilik 

gösterdiği bir ekonomik yapı bu hedefe ulaşmak için şarttır. 

 

Yüksek katma değerli yatırımların çekilebilmesi için yukarda ifade edilen ana ilkelerin yanında birçok 

unsurun da bir araya gelmesi gerekir: 

 Üstün kaliteli bir kamu hizmeti 

 Modern bir altyapı 

 Cazip bir yaşam alanı 

 Demokratik ve uyuşmazlıkların makul süre içerisinde ve adilane bir biçimde 

çözümlenmesine olanak tanıyan bir hukuk düzeni 

bu faktörler arasında yaşamsal olanlarıdır. Ekonomimizin bunların hepsini sunması gerekmektedir. 

 

İnsan Merkezlilik 

 

Toplumsal ekonomik vizyonumuzun odağında insan vardır. Vizyonumuzda, İnsan özgür, demokratik, 

yaratıcı birey olarak ön plana çıkaracak siyasi, ekonomik ve sosyal süreçler yer almaktadır. İnsanların 

sosyal ve beşeri yönlerden gelişen, zenginleşen, desteklenen ve etkin kılınan, fırsat eşitliği ile 

donatılan ve bu sayede ekonomik ve sosyal kazancını azamileştirilen bir ülkede yaşayabilmesi 

öngörülmektedir. İnanıyoruz ki partimizin insana verdiği değerle tüm insanlarımızın demokratik ve 

ekonomik bakımdan zenginleşmesi, ülkemizin sosyal anlamda gelişmesi, ekonomik gücümüzün 

artması ve barış ile mümkün olabilecektir. Bu anlayışla tüm yurttaşlarımızın sosyal güvenlik, nitelikli 

eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini önemsemekteyiz. İnsanın ve toplumun değeri ile varlığının 

hiçbir ekonomik süreç tarafından ötelenemeyeceğini, engellenemeyeceğini belirtiriz.   

   

Ekolojik Duyarlılık 

 

Ekonomik kriz dönemlerinde ekonomi ve çevre arasında tercih yapma zorunluluğu hissedip gelecek 

kuşakların haklarını görmezden gelerek kalkınmaya çalışmak, çevresel kalkınma olmadan ekonomik 
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kalkınma olabileceğini düşünmek büyük bir hatadır. Bu bilinçle partimiz, kapitalizmin kârın 

maksimizasyonunu her türlü toplumsal yararın önüne koyduğunun ve kârı artırmak için çevreyi de 

dilediği gibi tahrip edebileceğinin farkında olarak, mücadelesini bu temel yanılgıyı aşma üzerine 

yoğunlaştırır. 

Çevreyi tahrip ederek yaşam kalitesini yok eden bir ekonomik kalkınmanın, toplumun gerçek refahtan 

faydalanmasına engel olduğunun farkında olan CTP-BG, ‘‘ekolojik’’ bir ekonomiyi öngörmektedir. O 

nedenle, yaşanabilir bir ülke ve doğru temellere oturan bir ekonomi için, salt kazancı değil, insanı ve 

çevreyi merkeze alan bir anlayış kaçınılmazdır. İşte, toplumsal vizyonumuz özlenen bu anlayışın 

ürünüdür. 

Çevrenin sürdürülebilirliğine vurgu yapan partimiz, ekonomiyi büyütürken doğal çevrenin 

korunmasına büyük önem atfetmekte, toplumsal vizyonumuzun odağına bütün varlıklara ve ekolojik 

bütüne saygıyı koymaktadır. Varoluşumuzun doğa üzerindeki etkisini bilerek ekonomik faaliyetlerin 

düzenlenmesine ve doğaya saygılı bir yaşam tarzının eğitim yoluyla toplumsallaştırılmasına ağırlık 

vermekteyiz.  

Ülkemizde veya dünyanın herhangi bir yerinde ekonominin gelişmesi, çevre tahrip edilerek değil, 

çevreyi öncelikli kılacak bir planlama ile gerçekleşecektir. Çünkü; toplumsal vizyonumuz, gelecek 

kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların ellerinden alınmadığı, ekolojik yıkımın önlenemez bir son 

olmaktan çıktığı, doğal yaşamın yok edilmesinin bir seçenek olmadığı, kalkınma adı altında çevrenin 

talan edilmesine izin verilmediği ve çılgınlığa varan tüketim anlayışının terk edildiği bir ekonomik 

yaklaşımı esas almaktadır. 

 

Eşitlikçilik ve Özgürlükçülük 

 

Demokratik ve eşitlikçi bir toplumu savunan CTP-BG, ülkede ekonomik adaletin demokratikleşme, 

özgürleşme ve eşitlik arayışları ile bir arada yürütüleceği bir toplumda başarıya ulaşabileceğini 

öngörmektedir. Toplumsal vizyonumuz, sosyal refah anlayışını ön planda tutan, sosyal adaleti ve 

eşitliği sağlamayı öngören, bu bağlamda her türlü patronaja karşı çıkan, kendi yandaşlarını kollayan 

bir sistem değil, kaynak dağıtım sisteminde ayrıcalıkları ortadan kaldıracak bir içeriğe sahiptir. Sosyal 

yardımlaşmanın kalıcı, kurumsallaşmış, şeffaf, adil, eşitlikçi ve kapsayıcı olması gerektiğinden 

hareketle Toplumsal vizyonumuz, çağdaş, eğitimden sağlığa, yerel yönetim stratejilerinden özgürlük 

anlayışına, kültürden sanatsal bakışa ve sivil toplum örgütlenmelerinin niteliğinin artırılmasına kadar 

pek çok alanda önemli hedefler içermektedir. Değişimi, gelişimi ve ilerlemeyi, bilhassa sosyal 

alanlardaki kamu hizmetlerinde maliyetlerin düşürülmesi, ücretsiz temel eğitim hizmetlerinin 
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kalitesinin artırılması ve her yaştan insanımızın gelir düzeyinin herhangi bir dezavantaja 

dönüşmeyeceği biçimde kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerinden eksiksiz faydalanabilmesi, sosyal 

dışlanmışlık olgusunun tamamen ortadan kaldırılarak özgürlükçü bir anlayışla kamu hizmetlerinin 

herkese eşit şekilde ulaştırılması şeklinde ele alan toplumsal vizyonumuz, ekonomik büyümenin 

nitelikli büyüme olgusu ile birlikte düşünülmesini olmazsa olmaz bir yaklaşım olarak tanımlamaktadır. 

Bu anlayışla hayata geçirilecek sosyal politikalar toplumsal vizyonumuzun önemli bir boyutunu teşkil 

etmektedir.  

 

1.3. Ekonomi, Kamu Düzeni ve Toplum 

 

Toplumsal vizyonumuzu şekillendiren ilkelerin somut adımlara dönüşmesi gerekir. Bunun ilk adımı ise 

Vizyonumuzun her boyutu için arzu ettiğimiz yapılanmayı açık şekilde tanımlamaktır. Bunu 

yapabilmek için kendimize şu soruları sormamız gerekir:  

 Nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz? 

 Özel Sektörü ekonomik yaşamdaki işlevine uygun biçimde nasıl daha etkili ve verimli 

kılabiliriz?  

 Ekonomik gelişmenin demokratik gelişme, çevrenin korunup geliştirilmesi ve sosyal adaletin 

sağlanmasıyla eşgüdüm içerisinde gerçekleşmesini nasıl sağlayabiliriz? Bu soruları yanıtlarken 

ortaya konan hedeflerle ilgili partimiz zamana bağlı somut başarı ölçüsü kriterleri kullanacak 

ve bu hedeflere ulaşma düzeyini sürekli izleyecektir. 

 

Ekonomi 

 

Tüm halkımıza fayda sağlayan güçlü bir ekonomik büyüme! 

Dış sermayenin yerel sermayeyi yok etmeyeceği, ekonomik akıl çerçevesinde Kıbrıs Türk sermayesinin 

yabancı sermaye ile rekabet edebilmesine imkân sağlayacak bir ortamda ekonomimizi büyütmek için 

aşağıdaki hedefler doğrultusunda kararlı adımlar atmamız gerektiği ortadadır. Bu atacağımız adımlar 

ile yalnızca bugüne değil aynı zamanda Kıbrıs sorununun federal temelde çözümüne ve çözüm 

sonrasında kalıcı ve sürdürülebilir ortama katkı sağlayacağı gerçeğine bağlı hareket edeceğiz. 

 Ekonomik büyüme üretkenlik, girişimcilik, doğal ve mali kaynaklarımızı verimli kullanmak ve 

becerilerimizi artırmakla olur. 
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 Ekonomik faaliyetlerimiz çeşitlendirilmeli ve yüksek gelişme potansiyeli sunan sektörler 

üzerine odaklanmalıdır. 

 Uzun vadede ise ülke ekonomisi ortaya çıkmakta olan yeni fırsatları yakalayarak değişim 

sürecini devam ettirecektir. 

 Ekonomik büyüme aynı zamanda demokratik hukuk devleti ilkelerini hâkim kılmak ve dış 

ilişkileri her yönü ile sağlıklı bir temelde gerçekleştirebilmekle olanaklıdır. 

 

Üretkenlik ve Beceri 

Kıbrıs Türk ekonomisinin büyümesi, özerklik temelinde örgütlenmiş kamu sektöründe verimliliğin 

artırılması, özel sektörün üretkenliği ve yüksek katma değer üreten şirketlerin öncelikli olarak KKTC 

vatandaşlarını istihdam etmesi ile sağlanmalıdır. Toplumsal vizyonumuzun hayata geçirilmesiyle 

birlikte KKTC ekonomisinin üretkenliği mukayeseli avantajlarımızın bulunduğu alanlardaki rakipleri ile 

boy ölçüşebilecek bir konuma gelmiş olacaktır. Özel sektörümüz rekabet edebilirliği, ucuz işgücü 

ithali yolu ile değil ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda eğitilen KKTC vatandaşlarına üretken 

olacakları, sosyal adalet temelinde istihdam edilecekleri bir anlayışla elde edilecek ve ekonominin 

ihtiyaç duyduğu yabancı işgücü de bu çerçevede düzenlenecektir. 

Devletin, özel sektördeki üretkenlik artışını desteklemek için başlıca yapması gerekenler aşağıdakileri 

kapsamaktadır: 

 KIB-TEK başta olmak üzere serbest ve adil rekabetin oluşmayacağı stratejik sektörlerde 

kamuya ait iktisadi kuruluşların idari ve işletme yapılarını çağdaş ve özerk hale getirmek.  

 Tekelciliği engellemek için belli alanlarda kamu işletmelerinin ve kooperatiflerin faaliyetlerini 

teşvik etmek. 

 Haberleşmede özel kuruluşların yanında kamu alanında yer alan Telekomünikasyon 

Dairesi’nin etkin ve verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapmak. 

 Özel sektörde üretkenlik artışını destekleyen teşvik sistemi oluşturmak. Şirketlerimizi 

kendilerini yenilemeye ve dünyadaki en iyi uygulamaları benimsemeye teşvik etmek ve iç 

piyasamızı sağlıklı rekabet ortamı oluşturup dışa açık hale gelmesini AB normları ve 

düzenlemelerini göz önünde tutarak yerine getirmek. Bunun için Türkiye, Güney Kıbrıs ve AB 

bağlamında vergi, gümrük ve benzeri tüm ekonomik araçların uyumunu sağlamak. 
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 Ülkemize dünyadaki en iyi üretim şekillerini ve işletme yönetimlerini getirecek şekilde artan 

miktarda doğrudan yabancı yatırım çekerken yatırım alanlarını belirlemek, yerinde, alanında 

ve hukuka uygun yatırım için denetlemek, yönlendirmek.  

Bu şekilde sağlanacak bir ekonomik büyüme öncelikli olarak kendi vatandaşlarımıza artan istihdam 

olanakları yaratacaktır. Devlet, ekonomik büyümenin tüm vatandaşlarımıza fayda getirmesini 

aşağıdaki şekilde güvence altında alacaktır.  

 Ekonomik büyümenin istihdam sağlayacak ve toplumun tüm katmanlarının gelirini artıracak 

şekilde olması sağlanacaktır.  

 Muhaceret ve iş yasaları adil rekabete fırsat tanıyacak şekilde değiştirilecek, yabancı işgücü 

istihdamının yalnızca yurttaşların istihdamının yetersiz olduğu alanlarda yapılması sağlanacak 

ve bu durum düzenli olarak denetlenecektir. 

 Eğitim sisteminin yol açtığı birtakım sıkıntılar nedeniyle iş bulma imkânı sınırlı olan üniversite 

mezunu gençlere dönük meslek edindirme hizmetlerinin geliştirilmesi ve bunun yanı sıra 

yaşam boyu eğitim ve destek programları ile KKTC vatandaşlarının istihdam imkânı bulmaları 

sağlanacaktır.  

 

Başarı ölçüsü: Kişi başına düşen GSMH, gelir dağılımı, doğrudan dış yatırım miktarı, üretkenlik oranı, 

KKTC vatandaşlarının işgücüne katılım oranı, üretime katkı oranı, KKTC vatandaşlarının istihdam 

edildiği iş miktarı.  

 

KKTC ekonomisini çeşitlendirmek ve yüksek gelişme potansiyeline sahip sektörlere odaklanmak 

Ekonomimiz dış yardımların dünya standartlarına uygun kullanılacağı bir ortamda büyüme gösterecek 

şekilde planlanacaktır. Bu büyüme çeşitlendirilmiş bir ekonomik yapı sayesinde elde edilecektir. 

Eğitim ve Turizm ana itici sektörler olmaya devam ederken, bu gelişme tarım, sanayi, finansal 

hizmetler ve KOBİ’lerle kooperatiflerin hem bu alanlarda hem de ihracatı geliştirecek şekilde kaliteli, 

ucuz üretim yapacakları diğer sektörler tarafından tamamlanacaktır. 

Dış yardımların dünya standartlarına uygun kullanılacağı bir ortamda büyüme gösterecek bir ekonomi 

aşağıdaki şekilde elde edilecektir: 

 YAGA’nın işlevi kuruluş amaçları ışığında geliştirilecek, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin 

ekonomiye katkısını artırmak için bir mekanizma geliştirilecek, çevrenin sürdürülebilirliğini 

gözetecek yatırımlar teşvik edilecektir.  
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 Eğitim ve turizm dışında seçilmiş ve büyüme vaat eden sektörlere de yatırımlar teşvik 

edilecektir. Ör. Finansal hizmetler, bilişim, eğitim ve turizm sektörlerine yönelik tarım ve hafif 

sanayi ürünleri üretimi, halkımıza sağlıklı ve ucuz gıda teminini sağlayacak tarımsal üretim ve 

ihracat imkânlarının geliştirileceği tarım sektörü, lojistik faaliyetleri, eko-turizm ve emekli 

köyleri gibi faaliyetler vb. 

 İhracat imkânı olan üretimlerin teşvik edilmesi sağlanacaktır. 

 

Başarı ölçümleri: GSMH büyümesi, yüksek potansiyelli sektörlerin istihdamdaki payının artması  

 

Uzun vadede ise ülke ekonomisi ortaya çıkmakta olan yeni fırsatları yakalayarak değişim sürecini 

devam ettirecektir 

KKTC ekonomisi gittikçe artan gelişmişlik ve yaratıcılık seviyelerine ulaştırılacak, bu sayede küresel 

rekabet içinde cazip bir odak olacaktır. Sağlanan değişim ile başta bilgi teknolojileri alanına doğru 

genişlemek ve yüksek katma değerli ürün ve hizmetlerimizi artırarak ortaya çıkmakta olan fırsatlar 

değerlendirilecektir.  

Bu yolda Devlet ve Özel Sektör işbirliği aşağıdaki şekilde sağlanacaktır: 

 Girişimcilik ve yaratıcılığa elverişli bir çevre ve yatırım iklimi oluşturulacaktır. 

 KOBİ’lerin finansmana ve genelde işletmelerin girişim sermayesine ulaşmaları sağlanacaktır.  

 Yenilikçi ürünlerimizi dünya piyasasına ulaştırma amacıyla gerekli girişimler yapılacak ve bu 

sayede küresel bilgi ekonomisine entegrasyon sağlanacaktır. 

Başarı ölçümü: GSYİH ve yeni oluşan sektörlerin istihdama katkısı 

 

Kamu Düzeni 

 

Kıbrıs Türk halkı yönetimden aşağıdaki beklentilere sahiptir. 

 Her alanda fırsat eşitliğinin yaşam bulduğu, özgür ve demokratik bir toplum düzeni. 

 Yüksek kaliteli politikalar üretmeye odaklanmış bir hükümet, etkin bir meclis, hızlı ve adil 

kararlar alan bir yargı. 

 Güçlü bir sivil toplum yaşamı ve özgür medya.  
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 Kamu sektörünün daha üretken hale gelmesi ve şeffaf, dinamik kurumlar ve faaliyetlerle daha 

üstün kaliteli hizmet vermekten sorumlu tutulması. 

 Ekonomik büyümeyi kolaylaştıran, öngörülebilir, şeffaf ve adil şekilde uygulanabilir etkin bir 

hukuk sistemi. Yolsuzlukları ve hukuka aykırılıkları hızlı bir biçimde tespit eden ve yaptırıma 

tabi tutan bir denetim ve yargı sistemi. 

 Devlet maliyesinin istikrarının cari harcamalar için TC’den kaynak aktarımına bağımlılığın 

azaltılarak güçlendirilmesi. 

 Dünya standartlarında bir altyapı ile ülkenin küresel ekonomiye bağlanması 

 

Yüksek kaliteli politikalar üretmeye odaklanmış bir hükümet 

KKTC hükümetleri, sadece hizmet sunmanın ötesine geçip odak noktasını kritik öneme haiz ekonomi 

ve finans, kooperatifçilik, bilişim, sağlık hizmetleri, eğitim, çevre, güvenlik ve sosyal adalet gibi 

konularda ayakları yere basan, geleceğe odaklanmış politikalar üreten ve uygulayan bir yapıya 

çevirecektir. Denetleme ve düzenleme yanında belli sektör ve alanlarda master planların 

hazırlanmasına öncülük edilecektir.  

Hükümetlerin, süreklilik arz etmeyen ve temel olmayan bir takım hizmetlerin sağlanması için rekabet 

ortamı yaratarak hizmet alımına gidip hem küçük işletmelerin hem de istihdamın gelişmesini teşvik 

edip aynı zamanda maliyetleri düşürürken kaliteyi artırdıklarını gösteren uluslararası örnekler 

ülkemizde de uygulanacaktır.  

 

Hükümetin atması gereken bazı adımlar şunlardır: 

 Tüm devlet kurumlarında uygulama odaklı ve geleceğe yönelik stratejik hareket kabiliyetini 

geliştirmek, 

 Hizmet alımı ile sağlanacak alanları itina ile seçmek küçük işletmelerin gelişmesinin yolunu 

açmak ve özel sektörle ortaklık kurma çabası içinde olmak,  

 Belli alanlarda işletmeleri çalışanlara devretmek, 

 Kooperatifçiliği desteklemek ve gelişmesini sağlamak,  

 Stratejik alanlarda kamu yatırımlarını koruyup verimli hale gelmelerini sağlarken; devlete ait 

tarımsal alanların kiralanması süreçlerinde, kamu alanına dönük mal ve hizmet alımlarında, 

yap-işlet-devret modeline göre kurulacak ilişkilerde, gelir ortaklığı ile yürütülecek işlerde 
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veyahut stratejik kurumlar dışında kalan ve elden çıkarılması düşünülebilecek işletmelere 

dönük uygulamalarda devletin gelirlerini azami düzeyde tutacak, şeffaf, denetlenebilir 

uygulamalar için etkinliği ve verimliliği esas alan düzenlemeler yapmak ve söz konusu 

uygulamaların ardından yoğun denetimlerde bulunmak, 

 Kaçak işçiliği ve KKTC yurttaşlarıyla karşılanabilecek istihdam ihtiyacının ucuz yabancı iş 

gücüyle karşılanmasını önlemek, 

 Gelir ve kurumlar vergilerinin etkili bir biçimde toplanmasını sağlayacak düzenlemeler 

yapmak, 

 Özel sektörde çalışanların sosyal ve ekonomin hak ve özgürlüklerden yararlanmasını, iş 

güvenliğine ve iş güvencesine sahip olmasını sağlayacak düzenlemeler yapmaktır. 

 

Kamu sektörünün daha üretken hale gelmesi,  dinamik kurumlar ve faaliyetlerle daha üstün kaliteli 

hizmet vermekten sorumlu tutulması 

Kamu sektörünün daha üretken hale gelmesi,  dinamik kurumlar ve faaliyetlerle daha üstün kaliteli 

hizmet vermekten sorumlu tutulması sağlanacaktır. 

 Kamu sektörünün üretkenliği, daha verimli ve etkin hale getirilerek artırılacaktır. 

 Verimsizliğe karşı mücadele başlatılacaktır.  

 Kamu hizmetlerindeki duplikasyonlar ortadan kaldırılacaktır.  

 Devlet kurumlarında, liyakat, verimlilik ve performansa bağlı yükselme esas kılınacaktır.  

 Hizmet alanların memnuniyeti ve aldıkları sonuçlar odak noktasına yerleştirilecektir. 

 

Diğer tedbirlerin yanında devlet aşağıdakileri de uygulamaya koyacaktır:  

 Kamu hizmetleri insan kaynakları idaresi reforme edilerek güçlendirilecektir.  

 Devlet organizasyon ve süreçlerini tekrar düzenleyerek, bireye hizmet anlayışı içerisinde daha 

hızlı ve şeffaf hale getirilecektir.  

 Performans değerlendirme sistemi ile muadil kurumlara eş değer hedefler konulup bunların 

ölçümü ve çalışanlarla eşleştirilmesi yapılacaktır. 
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Kamu Hizmetleri Reformu’nu da bu kapsamda değerlendiren CTP-BG, bu reformları stratejik yönetim, 

hizmet sunumunu geliştirme ve kamu görevlilerinin yönetimi için gerekli politikalar ve uygulamalar 

çerçevesinde ele almaktadır.  

Stratejik yönetim kapasitesi geliştirilirken temel faaliyetler; 

 Etkin Planlama 

 Güvenilirlik ve şeffaflık 

 Etkin Koordinasyon    

 

Hizmet Sunumu geliştirilirken temel faaliyetler; 

 Verilen Hizmetleri geliştirmek 

 Hizmet standartları oluşturmak 

 Hizmet Kullanıcılarının yararını esas almak 

 Güvenilirliği artırmak 

 Duyarlı bir kamu hizmeti yapısı oluşturmak 

 

Kamu Görevlilerinin Yönetimi için gerekli politikalar ve uygulamaların geliştirilmesinde temel 

faaliyetler; 

 İnsan Kaynakları yönetimi ve planlaması 

 Performans değerlendirmesi 

 İşe alım ve personel seçimi 

 Kamu görevlilerinin motivasyonu 

 Kamu görevlilerinin gelişim ihtiyaçlarının karşılanması 

 Üst düzey kamu görevlilerinin atanması 

 Teşkilat yasalarının gözden geçirilmesi 

 Ücret ve derecelendirme 

 Kamu görevlilerinin inisiyatif kullanımı 

 Kamu görevlilerine uygun çalışma ortamı ve her yönden huzur sağlayacak yönetim anlayışı 
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 Kamu görevlilerinin siyasi iktidarın yasa ve usul dışı uygulamalarına demokratik hukuk devleti 

ilkeleri temelinde karşı çıkma hakkının güçlendirilerek bunun güvencesinin moral, yasal ve 

demokratik olarak sağlanması 

 

Ekonomik büyümeyi kolaylaştıran, öngörülebilen, şeffaf ve adil şekilde uygulanan bir hukuk sistemi 

Ekonomik büyümeyi kolaylaştıran, öngörülebilen, çalışanların özgürce örgütlenebileceği, şeffaf ve adil 

şekilde uygulanan bir hukuk sistemi ekonomik büyüme için olmazsa olmazlar arasındadır. Rekabetin 

özgür ve adil olabilmesi için bu elzemdir. Yargı sistemimiz, iş hayatında karşılaşılan uyuşmazlıkların 

hızla ve adil biçimde çözülebilmesini sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.  

 

AB uyum yasaları olan:  

 Rekabet yasası,  

 Anti-tekel yasası ve benzeri düzenlemeler, 

 Rekabet Kurumu’nun işlevselleştirilmesi,  

 Güçlü yasal altyapı ve adil uygulamalar, 

 Çağdaş insanı temel alan bir çalışma yaşamı ve etkin bir sosyal güvenlik için Avrupa Sosyal 

Sözleşmesi’nin tam uygulanması,  

öncelikle Kuzey Kıbrıs ekonomisi içinde faaliyet yürüten Kıbrıslı Türk iş çevrelerinde güven duygusunu 

geliştirip yenilikçi girişimciliği yüreklendirecek, aynı zamanda tüm yatırımcıların ülkemize duydukları 

güveni de artıracaktır. 

Bazı örnekler: 

 Yasal düzenlemelerde azami kalite ve tutarlılık sağlanacaktır. 

 Artırılmış denetleme ve güçlendirilmiş etkili idare yapısı ile uygulamaların performansı 

artırılacaktır. 

 Bürokratik süreçler kısaltılacak ve etkinlik sağlanacaktır. 

 Rüşvet, iltimas ve her türlü ayrıcalık yaratacak konulara sıfır tolerans gösterilecektir. 

 Yargı sisteminin kalitesi artırılacak bu sayede davaların adil ve hızlı şekilde sonuçlanması 

sağlanacaktır. 
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Kamu maliyesinin istikrarının cari harcamalar için Türkiye Cumhuriyeti’nden kaynak aktarımına 

bağımlılığın azaltılarak güçlendirilmesi 

Mali istikrarı sağlamak için hükümetin cari harcamalar için Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan 

kaynaklara olan bağlılığı ortadan kaldırılmalıdır. Bu ancak ek gelir kaynakları oluşturmak ve verimsiz 

harcamaları ortadan kaldırmak yolu ile olabilir.  

Teşvik ve destekler, ihtiyacı olanlara gidecek ve sektörlerin gelişmesine gerçek anlamda katkı 

koyabilecek şekilde tatmin edici düzeyde tekrar düzenlenecek ve bu sayede maliyet düşüşü ile kıt 

kaynakların gereksiz tüketimi engellenecektir. 

Devlet borçlanmalarının geri ödenmesini sağlayacak düzenlemelere gidilecek, ayrıca cari harcama için 

borçlanma kaldırılacak, devlet borçlanması üretkenlik ve diğer alanlarda yasalarla ve kurallarla 

şekillendirilecektir. 

Cari harcamaları TC yardımlarına bağımlı kalmadan gerçekleştirirken KKTC, dış mali kaynakları gelecek 

nesillere yatırım için harcama imkânı bulacak, eğitim, sağlık hizmetlerini daha güçlü hale getirecek ve 

cazip yaşam ve iş ortamları inşa edebilecektir. 

Bu nedenle, süratle: 

 Devlet gelirlerini artıracak yeni kaynaklar belirlenecektir. 

 Verimsiz harcamalar ortadan kaldırılacaktır. 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı yardımları ve benzeri kaynakları tüm KKTC vatandaşlarının 

çıkarına olacak şekilde değerlendirmenin yollarına karar verilecektir. 

 AB destek ve yardımlarının artırılması ve etkin kullanılması sağlanırken, dış finans 

merkezlerinden kamu ve özel sektörümüzün ihtiyaç duyacağı kaynaklara erişme yolları her 

açıdan zorlanacaktır. 

 

Ölçüm metodu: Cari harcamaların cari gelirlere oranı 

 

Dünya standartlarında bir altyapı ile ülkenin küresel ekonomiye bağlanması 

KKTC küresel ticaret ve bilgi ağlarına tam entegre hale getirilecektir. Bu amaçla Hükümet kamu ve 

özel fonların devreye girmesini sağlayacaktır. 

Ülkemizin karayolu, deniz ve hava limanları en üst kalitede olacaktır. Elektrik, su ve petrol ile lojistik, 

toplu taşımacılık ve telekomünikasyon hizmetlerine kolay ulaşım sağlanacak ve bu sayede işletmelere 
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istikrarlı bir zemin hazırlanmış olacaktır. Toplu taşımacılık, bütün paydaşların katılımı ile bütün ülkeyi 

kapsayacak şekilde düzenlenecektir. 

 

Örnek girişimler: 

 Toprak kullanımı ile ilgili planlama süreçlerinde, karayollarında, su ve telekomünikasyon 

hizmetlerinde, elektrik arzında ve altyapının diğer tüm unsurlarında bunların güvenliği dâhil 

tüm alanlarda iyileştirmeye gidilecektir.  

 Kamu altyapı hizmetlerinde özel sektör katkısının artırılması sağlanacaktır. 

 

Toplum 

 

Toplumumuz aşağıdaki konularda kaliteli hizmetleri hak etmektedir: 

 Tüm vatandaşlara eşit fırsat tanınmasını sağlayan yüksek kaliteli bir sosyal yardım programı, 

 Devlet hastanelerinde sunulan güvenceli sağlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde tüm 

vatandaşlarımıza ve ülkemizde ikamet edenlere kolay erişebilecekleri, Genel Sağlık 

Sigortası’nın hayata geçirilmesiyle birlikte her bireye kaliteli sağlık hizmetleri, 

 Kamu okullarındaki ücretsiz eğitim hizmetlerini de kapsayacak şekilde vatandaşlarımızın 

hedeflerine ulaşmasını sağlayan ve bilgi toplumu değerlerine bağlı yüksek kaliteli bir eğitim 

sistemi, 

 Güvenli ve güvenlikli bir çevre, 

 Yasalar önünde herkesin gerçekten eşit olduğunu hissedeceği, herkes için istikrarlı ve cazip 

bir yaşam alanı. 

 

Tüm vatandaşlara eşit fırsat tanınmasını sağlayan yüksek kaliteli sosyal politikalar: 

Toplumsal vizyonumuz sayesinde ülkemizde çok çalışmanın ve yeteneğin başarı ile ödüllendirildiği bir 

sistem var olacaktır. Temel sağlık ve eğitim hizmetleri ile barınma, bireylerin yeteneklerinden 

bağımsız olarak tüm vatandaşlarımıza sağlanacak ve herkesin eşit fırsata sahip olması temin 

edilecektir. 

Örneğin: 

 İhtiyaçlı olanlara konut desteği verilecektir. 
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 Yetenekli gençlerimiz eğitimleri süresince desteklenecek ve gelişimleri teşvik edilecektir. 

 Özel şahısların, Eğitim Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının ve diğer kurumların sosyal 

projeleri teşvik edilecektir. 

 Sosyal içerme kapsamında ileri yaşlardaki vatandaşların ve tüm toplum kesimlerinin eşit 

şekilde topluma katılımı ve katkısı sağlanacak, tüm hizmetlerden eşit şekilde faydalanmaları 

teminat altına alınacaktır. 

Ölçü: Konut başına geliri asgari geçim düzeyinin üzerinde olanların oranı 

 

Tüm vatandaşlarımız ve ülkemizde ikamet edenlere kolay erişebilecekleri kaliteli sağlık hizmetleri 

KKTC çağdaş sağlık hizmetlerinin sunulduğu ve mali açıdan sağlam temeller üzerine kurulmuş sağlık 

sektörüne sahip bir ülke olacaktır. Hastalar, uluslararası standartlarda hizmet sunan özel ve kamuya 

ait sağlık tesislerinden hizmet alma imkânı bulacaktır. 

Bu sistemde devletin bazı önemli görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Sağlıklı bir yaşam şeklini benimsetmek ve teşvik etmek, 

 Yüksek kaliteli sağlık hizmetlerine hızlı, kolay ve adilane ulaşım sağlamak için sosyal devlet 

anlayışına uygun düzenlemeler yapmak, her yurttaşın sağlık sigortası kapsamında olmasını 

sağlamak, sağlık sigortası ve sosyal güvenlik kurumlarının güçlendirilmesi ile yurttaşların 

özelden ve kamudan hizmet alımını hayata geçirmek, 

 Sağlık sektörünü düzenleyip denetleyecek sağlık örgütleri ve sağlık hizmeti alanlarla sosyal 

güvenlik kurumları ve devletin içinde yer alacağı bağımsız bir sağlık denetleme kurulu 

oluşturmak, 

 Sağlık hizmetlerinde, yetenekleri geliştirmek, uzmanları ülkemize çekmek ve burada 

kalmalarını sağlamak. Sağlık sektörü çalışanlarında yüksek performansı destekleyen güçlü etik 

değerler ve yasal bir çerçeve oluşturmak, 

 Kamu hastanelerini öz yönetime kavuşturmak ve bunu bütçeleri temelinde de sağlamak, 

 Sağlık Bakanlığı’nın hastaneleri yöneten pozisyonundan çıkarılarak sağlık politikalarının 

geliştirilmesi, hizmet üretimi ve denetiminin yönlendirilmesi ilkeleri ile hizmet vermesini 

sağlamak. 
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Vatandaşlarımızın hedeflerine ulaşmasını sağlayan bilgi toplumu değerlerine bağlı birinci sınıf bir 

eğitim sistemi 

Eğitim ve öğretim ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde en üst kalitede ve herkese yetenek ve 

performanslarına göre ulaştırılmalıdır. 

Bu amaçla eğitim stratejimizin aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir: 

 En önemli eğitim kaynağımızın, yani öğretmenlerimizin, gelişimlerini, işe alım süreçleri ve 

eğitimlerinde iyileştirme, performans idarelerinde gelişme sağlamak ve öğretmenlik 

mesleğini daha cazip hale getirmek, öğrenci ve velilerin katılacağı düzenlemeleri yapmak, 

okul idarelerine yetki ve inisiyatif vermek, yerel yönetimlerin eğitimde daha aktif rol 

oynamalarını sağlamak 

 Küresel alanda rekabet edebilmek ve KKTC’ye yeni yatırımların çekilebilmesi için pratik ve 

uzmanlık gerektiren konularda eğitim sağlamak, eğitimi ülke ihtiyaçlarına göre düzenlemek, 

 Eğitim sektörü için kalite standartları oluşturmak, eğitim kurumlarımızın performanslarını 

düzenli şekilde gözden geçirmek ve rakiplerimizinkiler ile karşılaştırmak, 

 Bilgi tabanlı ekonomi için platform olacak şekilde üniversitelerimizde araştırma ve geliştirme 

faaliyetlerini teşvik etmek, 

 Kamuya ait okullardaki ücretsiz temel eğitim hizmetlerinin kalite düzeyini özel kurumlarda 

sunulan hizmetlerle rekabet edebilecek düzeye çıkarmak, 

 Özel okullarda ve üniversitelerde verilen eğitim hizmetinin kalitesini denetlemek, ücretlerin 

makul ölçülerde tutulmasını sağlamak. 

 

Ölçüm: Bağımsız kalite değerlendirmelerinde eğitim kurumlarımızın seviyesini iyileştirmek, 

uluslararası okul performans değerlendirmeleri 

 

Güvenli ve Güvenlikli bir Yaşam Alanı 

Suç ve suça ilişkin konulardaki artış durdurulacak, son teknoloji kullanılarak polis hizmetleri çağdaş 

hale getirilecek, polisin partizan yapıdan uzak, özerk, tarafsız ve sivil olacak şekilde demokratikleşme 

ilkesi ışığında siyasetten arındırılarak yeniden yapılandırılması sağlanacaktır. 

 

Ölçüm: Düşen suç seviyeleri 
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KKTC vatandaşları ve ülkede ikamet edenlere istikrarlı ve cazip yaşam ortamı 

Kıbrıs, tarihsel ve kültürel zenginliklerini koruyacaktır. Bunları geliştirmek ve korumak için bir dizi 

tedbirler alınacaktır. 

 Doğal alanlarımız gelecek nesiller için korunacak, 

 Enerji tasarrufuna yönelik yasal düzenlemeler hayata geçirilecek, 

 Yatırımlar, karbon emisyonunu düşüren şekilde yönlendirilecek, çevre kirliliği asgariye 

çekilecek, yenilenebilir enerji kaynakları teşvik edilecek, 

 İşyerleri için ihtiyaç master planı hazırlanacak, 

 

Cazip bir yaşam alanı aşağıdakileri içerecektir 

 Yerel yönetimlerin güçlenmesi ve yerinden yönetim ilkelerinin geliştirilmesi ile birlikte temiz 

ve güzel bir çevre yaratmak, 

 Bireyler için gittikçe artan sayı ve kalitede kamu ortak alanları yaratmak, 

 Düzenli sportif ve kültürel faaliyetleri sağlayacak modern imkânlar sunmak, 

 Kültürel mirası koruyacak yasalar çıkarılıp uygulamak, 

 Arkeolojik ve kültürel mirasımızı daha görünür kılmak, 

 Gençlerimizin Kıbrıslı Türk kimliğimiz hakkında ve evrensel insanlık kültürü ve sanatı ile ilgili 

daha derin bir bilgi birikimi almalarını ve bu kültürü yaşamalarını teşvik etmek, 

 Çocuklar ve gençler için okul dışı ve özellikle tatillerde sosyal, kültürel, sportif ve eğlence 

alanlarında etkinlikleri ve programları desteklemek, 

 Gençlerin uyuşturucu batağına düşmemesi için gereken tüm düzenlemeleri yapmak, 

 Yaşlıların sosyal kültürel etkinliklerde yer alacağı, sağlıklı bir emeklilik sürecekleri ortamları 

yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte geliştirmek. 
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2. MEVCUT DURUM TESPİTİ VE POLİTİKA ÖNCELİKLERİ 

 

Sadece Türkiye tarafından tanınan ve dünyadan izole bir küçük ada devleti konumunda olan Kuzey 

Kıbrıs 1974 yılından beridir sürdürülebilir ekonomik bir yapıyı hayata geçirememiştir. Bu dengesiz 

yapı kendini aşağıdaki şekilde göstermektedir. 

a) 1974 sonrası oluşturulan kamu-özel sektör dengesizliği 

b) Cari bütçedeki açıklar ve bunun Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanması sonucu 

artan vesayet rejimi ve yüksek kamu borç stoku 

c) Dünyadan izole olmanın sonucu uluslararası sisteme entegre olamamanın ekonomiyi 

her alanda kendi dinamiğinden uzaklaştırması 

d) Mevcut koşulların yarattığı, sosyo ekonomik gerçekler ve ihtiyaçlarla örtüşmeyen nüfus 

hareketleri 

e) Kurulan düzenin 1974 öncesinden kalan varlıkların ve Türkiye’nin Kıbrıslı Türklere 

sunduğu hibe ve kredi imkânlarının statükonun sürdürülebilmesi amacıyla sözde 

devletçilik adı altında kullanılması sonucu bu yapının üretkenliğe ve verimliliğe negatif 

etkisi ile emek ve iş dünyasına verdiği zarar 

f) Küçük ada devleti olmanın getirdiği dışa bağımlılık sonucu ciddi boyutlarda dış açık 

 

KKTC, küçük ada ekonomisi yapısı ile çözümsüzlük şartlarında var olan sadece Türkiye tarafından 

tanınmış bir devlettir. Bu iki önemli olgu KKTC ekonomisinin 1974’ten sonraki şekillenmesinde önemli 

rol oynamıştır. Küçük ekonomilerin kendilerine özgü kalkınma sorunları bulunmaktadır. Bunlar kısıtlı 

doğal, finansal ve beşeri kaynaklar, dışa bağımlılık, pazarlara uzaklık, ölçek ekonomisi yaratamama ve 

tüm bunlara ek olarak tanınmamışlık nedeniyle mal, hizmet ve finans piyasalarına ulaşamama gibi 

etkenlerdir. Bütün bunlara karşın Güney Kıbrıs’ın aynı adanın diğer yarısında bulunmasına rağmen AB 

üyeliğine geçmesi ve ekonomisinin buna bağlı izlediği seyir ise önemle ele alınması gereken bir 

gerçektir.  

Tüm bu etkenler, KKTC’de çözümsüzlüğü sürdürmek adına izlenen ekonomi politikası yüzünden kamu 

ağırlıklı bir yapının etkin olmasına, demokratik hukuk devleti ilkelerinin yaşama sağlıklı bir şekilde 

geçmemesine yol açtığı ve bunun ise verimli olmayan, insan ve maddi kaynakları tüketen bir kamu 

yönetimine yol açtığı ve bunun da hem özel sektörün gelişememesine hem de demokratik 

dinamizmin gerilemesine sebep olduğu açıktır. Kamunun büyüklüğü ve kötü yönetimi sonucu ise 

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı yardımlar yıllar itibariyle artarak devam etmiş, bu da KKTC’nin 



 

40 
 

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı yardımlara bağımlı bir hale gelmesine ve vesayete, ayrıca kamu 

borç stokunun da artmasına sebep olmuştur. Bunlara bir de çözümsüzlüğü temel amaç alan UBP 

hükümetlerinin kalkınma için gerekli plan, program ve politikalara önem vermemesi eklenince, 

KKTC’deki bu çarpık yapı derinleşmiş ve bir türlü istikrar yakalanamamıştır. 

Ülkemizde son dört yıl içerisinde geniş halk kitlelerinin büyük yaralar aldığı ve genelde ekonomik ve 

mali yapının sorunlarının kronikleştiği bir süreç içerisinde bulunmaktayız. Dolayısı ile tüm bu tespitleri 

de göz önünde bulundurarak temel vizyonumuzla uyumlu çalışmalarımızı sürdürme zorunluluğumuz 

vardır.  

 

2.1. Ekonomik Büyüme 

 

2002-2006 döneminde Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler (Annan Planı) sonucunda siyasi yapıdaki 

ve mülkiyet rejimindeki belirsizliğin bir nebze azalmasının verdiği olanaklar da değerlendirilerek 

yapılan iç düzenleme ve sağlanan imkânlar ile iyi yönetişim sonucu, halkımızın kendi birikimlerini 

yatırıma yöneltmesi ve yeni arayışlar içine girmesi, ayrıca yabancıların KKTC’ye ilgisinin artması ve 

gerek turizm gerekse üniversite sektörü ile küçük esnaf ve zanaatkârların harekete geçmesi ve ticaret 

ile inşaat sektörünün de canlanması, finans dünyasının kaynak sunumunu artırması ile ciddi bir 

yatırım ve üretkenlik gerçekleşmiştir. Sınırlı düzeyde olsa da AB Mali Yardım Tüzüğü’nün yaşama 

geçmesi ve özellikle tarım sektöründe, KOBİ’lerde kısıtlamaların aşılması ile önemli bir toplumsal 

kesimin hareketlenme içine girmesi söz konusu olmuştur. Yeşil Hat Tüzüğü’nün istenen düzeyde etki 

yaratmamasına karşın özellikle 2006-2009 döneminde olumlu etkisi göz ardı edilemezdir. Tüm bunlar 

ülke ekonomisinin hem Güney Kıbrıs hem de Avrupa ile bağının sınırlı da olsa artmasının yol açtığı 

pozitif hareketlerdir. Bu gelişmeler 2000-2001 yıllarında negatif olan büyümeyi tersine çevirip KKTC 

ekonomisinin ciddi büyüme performansı göstermesine yol açmıştır. Bu dönemde büyüme oranı iki 

haneli rakamlara yükselmiştir. Aynı dönemde TC hükümetinin AB üyeliği perspektifi ile hareket 

etmesi ve Avrupa ile dünya ekonomisine, demokratik değerlere ulaşma devinimi ile uygulanan para 

politikalarıyla istikrara kavuşan TL’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nde düşüşe geçen enflasyonun da 

KKTC’deki bu büyümede etkisi olmuştur. 

2007 yılı itibarıyla dünyada oluşan durgunluk ve dış ilgideki azalma ile ülkemizin birikmiş yapısal 

sorunları üniversite ve inşaat sektörü ile diğer alanlara olumsuz etki yapmıştır. Bu olumsuzluklar 

sektörlerin gerilemesine ve KKTC büyüme performansının azalmasına sebep olmuştur. 2008-2009 

yıllarında ise küresel krizin ve 2008’deki kuraklığın da etkisiyle KKTC ekonomisi küçülme eğilimine 

girmiştir.   
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Grafik 2: Reel Büyüme 

 

Yukarıdaki analizden anlaşılacağı üzere KKTC’nin kalkınması önündeki en önemli engellerden biri 

Kıbrıs sorunu, bu sorunla bağlantılı olan mülkiyet rejimi ve KKTC’de çözümsüzlüğün ürünü olan 

ekonomik demokratik yapısal sorunlardır. Bu nedenle CTP-BG’nin Kıbrıs Sorunu’nun federal çözümü 

ile birlikte Avrupa Birliği üyeliği vizyonu mücadelesi devam edecektir. Ekonomik büyümeyi ve 

kalkınmayı sadece Kıbrıs sorununun çözümüne havale eden bir yaklaşımda olmayan CTP-BG, Kıbrıs 

sorununun çözüme ulaşamadığı ortamda da Kıbrıs Türk halkının ekonomik kalkınmasının 

sürdürülmesi için stratejiler geliştirmektedir. Bu nedenle iktidara gelir gelmez tüm paydaşların 

katılımıyla ülke için uzun, orta ve kısa vadeli kalkınma plan ve programlarının hazırlanmasına ve 

uygulanmasına önem verecektir. Lokomotif sektörlerin (turizm, yükseköğrenim) gelişmesi ve diğer 

sektörleri tetiklemesi için stratejik planlar hazırlanacaktır. Turizm sektörünü güçlendirmek için gerekli 

yasal düzenlemeler yapılacak, özerk turizm örgütü kurulacak, haksız rekabeti önleyecek tüm önlemler 

alınacaktır. Yüksek öğrenimde öğrenci sayısını artırmak için üçüncü ülkelerde tanıtıma, uluslararası 

akreditasyona önem verilecektir. Ayrıca, tarım, ticaret, sanayi ve KOBİ’lerin bu sektörlere kaliteli ve 

ucuz ürünler sunması ile büyümenin her açıdan yaşanmasını, zenginleşme ile istihdam sorunlarının 

aşılmasına katkı koymasını hedefleyecektir. Partimiz bu program çalışmalarını esas hedefimiz olan 10 

yıllık vizyonumuza bağlı olarak devlet bütçesini üç yıllık düzenleyerek ve bunu da üç yıllık kalkınma 

planlarını yaparak 10 yıllık süreçteki gelişmeyi amaçlayan bir anlayışla şekillendirecektir. 
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Ekonomik Büyümeye İlişkin Politika Öncelikleri 

 

1. Her yıl nitelikli ve istikrarlı ekonomik büyümeyi öngörüp 10 yılın sonunda AB ülkelerindeki 

ortalama büyüme oranını aşmak 

1.1. Uzun vadeli stratejik planlarla ekonomiyi yönetmek 

1.1.1. Tüm ekonomik aktörlerin katılımı ile uzun vadeli stratejik planlar hazırlamak ve yıllık 

gözden geçirme çalışmalarını hayata geçirmek 

1.1.2. Sektörel stratejik planlama yapmak 

1.1.3. Özel sektörün rekabet edebilirliğini artırmak 

1.1.4. Karpaz ve Güzelyurt için kalkınma bölge planları oluşturmak ve hayata geçirmek  

1.1.5. Teşvik sistemi geliştirmek 

1.1.6. Çalışma hayatında ILO ve AB normlarına uyumu sağlamak 

1.1.7. Özelde ve kamuda sendikal örgütlenmeyi özendirmek 

1.1.8. Devlet Planlama Örgütü’nü, Kalkınma Bankası’nı ve YAGA’yı işlevselleştirmek 

 

 

2.2. Kamu Maliyesi 

 

Bütçenin finansmanında %25-30’lar seviyesinde Türkiye Cumhuriyeti kredi ve yardımlarına rağmen 

bütçe açıkları devam etmiş ve 2008 yılında 93 milyon seviyesinin iki katı düzeyine ulaşarak son 4 yıllık 

ortalama açık miktarı 178 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu noktada kronikleşmiş ve süreklilik 

arz eden bütçe açıklarının olduğu tespitini yapmak yanlış olmayacaktır. Burada dikkate değer diğer 

husus, 2010 yılında sınırlı bir azalma gösteren bütçe açığının 2011 yılında tekrar bir artış eğilimine 

girmiş olması ve bu olumsuz yapının 2012 bütçe uygulamalarında da sürdürülmesidir. 2012 yılı için 

bütçe açığının azaltıldığına yönelik göreceli veriler ise Ercan Havaalanı özelleştirme gelirine 

dayandırılmaktadır. Süreklilik arz etmeyen, bir defaya mahsus tamamen geçici üstelik 2013 ve sonraki 

yıllarda elde edilebilecek gelirlerden feragat edilerek sağlanan bu gelirin bütçe açığı hesabında 

dikkate alınması gerçekçi değildir.  Bütçe açıklarının devam etmesi en büyük gider kalemi olan maaş 

nitelikli ödemelere %14,72 oranındaki DPÖ TÜFE artış rakamının yansıtılmamasına rağmen 

gerçekleşmiştir. Eşel mobil sisteminin sürdürülmesi halinde bütçe açığının 300 milyon TL’yi geçeceği 

görülmektedir. Diğer yandan, bütçe açığının, dolaylı vergilerle kamu maliyesi gelirlerinin artırılmış 

olmasına rağmen gerçekleşmiş olması dikkat çekicidir. 
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Son 4 yılda bütçe açıklarını kapatmak için maaş ve ücretlerin TÜFE artışının gerisinde kalmasının yanı 

sıra devlet gelirlerini artırmak için de özellikle dolaylı vergiler salınmış olması ve sonrasında piyasanın 

daralması ve tüm sektörlerin ciddi bir şekilde darboğaza girmesi söz konusu olmuştur. Bu 

uygulamalar ile kronikleşmiş bütçe açıkları giderilememiştir. Mevcut veriler, bütçe açıklarını kapatma 

adına yapıldığı iddia edilen uygulamaların, tüm sektörleri sıkıntıya sokmuş olmasına rağmen bütçe 

açıklarını azaltamadığını göstermektedir. Uygulanan politikaların sonucunda kurumlar vergisi, gelir 

vergisi gibi adaletli ve gelir dağılımını bozucu etki yaratmayan vergi gelirleri reel olarak hatta kurumlar 

vergisi nominal olarak bile gerilemiştir. Oluşan finansman açığını kapatmak için de hükümet gelir 

dağılımını bozucu etki yapan ve zincirleme etkisiyle tüm mal ve hizmetlere maliyet unsuru olarak 

yansıyan dolaylı vergilere yüklenmiştir. Bu durum bir yandan gelir dağılımını bozucu etki yaratırken 

diğer yandan ekonomideki daralmanın genişlemesine ve kısır döngünün devamına neden olmuştur. 

UBP Hükümeti göreve geldiği ilk yılda bir önceki yılda toplanan yerel gelirleri toplayamamıştır. Ancak 

daha sonraki yıllarda yerel gelirlerde nominal olarak sınırlı bir artış sağlamıştır. Burada önemli olan ise 

bu artışın reel bir artış olup olmamasıdır. Çünkü enflasyon karşısında devletin de almış olduğu mal ve 

hizmet bedellerinin fiyatı artmaktadır. Hatta bu gelir artışının nitelikli olup olmadığı da genel ekonomi 

ve vergi adaleti anlamında da çok büyük önem arz etmektedir. Bu kıstaslar çerçevesinde, yerel 

gelirlerimizi incelediğimiz zaman, 2009 – 2012 yılları arasındaki yerel gelirlerin reel artış oranının 

TÜFE’den arındırılmış şekliyle %8,5 olduğunu, ortalama yıllık artış oranının ise %2’ler düzeyinde 

kaldığını görmekteyiz. Bu sembolik gelir artışının da mal ve hizmetlere gelen fiyat artışlarının gümrük 

ve KDV gelirlerine yansıması, akaryakıta yapılan zamlarla FİF gelirlerinin artması ve 2009 yılının baz 

etkisinden kaynaklandığı ortadadır. 2008 yılı baz alınarak yapılacak hesaplamada ise reel artışın 

hemen hemen hiç olmadığı sonucuna varılmaktadır. Kayda değer bir gelir artışının olmamasının 

yanında, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak ve/veya dolaysız vergiler aracılığıyla gelirlerin 

geliştirilmesi yerine dolaylı vergilerin artırılması ile vergi adaleti ve gelir dağılımında bozulma ve 

nihayetinde piyasanın daralması sonucuna varılmıştır. 

Son 4 yıllık fiili bütçe gerçekleşmelerine göre yerel gelirlerin analizinin yanı sıra 2009-2013 yıllarındaki 

uygulama sonuçlarını görmek üzere 4 aylık bütçe gerçekleşmeleri sabit fiyatlarla (TÜFE değişiminden 

arındırılmış) değerlendirildiğinde yerel gelirler UBP Hükümetinin görev aldığı son dört yılın ilk 4 aylık 

dönemlerinde yalnızca %1.82 oranında artmış ancak bu sınırlı gelir artışı nitelikli bir gelir artışı 

olmayıp daha çok dolaylı vergiler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durumun en net göstergesi ise, 

UBP hükümeti döneminde ekonominin büyüdüğü iddiasına rağmen dolaysız vergilerden kurumlar 

vergisi 2013 yılının ilk dört ayında 2009 yılının ilk dört ayına göre REEL olarak %22,5 düzeyinde 

gerilemiştir.  
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Gelinen bu aşamada, mevcut göstergeler son dört yılda, mahalli gelirlerin artırılmasında ciddi yapısal 

değişiklikler yapılmadığını ve günü kurtarma çabası içerisinde dolaylı vergiler aracılığıyla sembolik 

düzeyde gelirleri artırmanın ilerisine gidilmediğini ortaya koymaktadır. Ancak, genel anlamda dolaysız 

vergiler ve kayıt dışının kayıt altına alınması yoluyla sağlanabilecek sağlıklı – nitelikli gelir artışı 

sağlanamadığı için kamu maliyesinin gelirlerini artırabilme kabiliyeti tıkanmıştır tespiti yapılabilir. 

Son dört yıllık süreçte yerel gelirler nominal olarak kurumlar vergisi dışında artan bir trend izlemiştir. 

Burada, kurumlar vergisinin nominal rakamlarla bile sürekli düşüş trendi göstermesi gerçekte bir 

büyüme olmadığı ve/veya kayıt dışına çıkmanın olduğunu ve/veya büyüyen bir ekonomiden kamu 

maliyesinin payını almadığını göstermektedir.  

 

Tablo 1: Reel Büyüme Hızları (2005-2011) – Sabit fiyatlarla % değişim 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (T) 

Tarım 2,8 -3,2 0,4 -18,2 8,2 10,0 7,0 

Sanayi 6,4 20,0 -0,9 -10,3 -9,1 -0,2 2,7 

İnşaat 18,9 68,1 4,2 -8,0 -18,5 3,8 0,5 

Ticaret 24,9 13,6 -4,2 -3,5 -11,4 21,5 5,0 

Turizm 3,3 -11,2 7,1 5,8 5,4 4,2 12,0 

Ulaştırma – Haberleşme 14,2 -0,7 -3,6 2,2 -2,8 -20,0 3,5 

Mali Sektör 4,2 8,9 6,3 9,6 1,7 0,3 4,0 

Konut 3,4 20,1 4,6 2,7 3,8 4,0 4,0 

Serbest Meslek 19,1 12,5 6,6 4,3 3,4 -5,3 3,0 

Kamu Hizmetleri 6,8 2,4 8,2 1,2 -5,0 0,4 1,8 

İthalat Vergileri 29,7 -0,6 12,3 -0,8 -7,1 18,6 3,5 

Net Dış Alem Faktör Gel.   7,4 34,1 -47,3 -36,4 -28,2 -9,8 35,1 

GSMH 13,5 13,2 1,5 -3,4 -5,7 3,6 3,8 

 

Sağlıklı bir ekonomide, gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi dolaysız vergiler gerek vergi adaleti 

gerekse gelir dağılımı anlamında sosyal devlet anlayışının da bir parçası olarak kesimler arası denge 

sağlayıcı olarak da görülmektedir. Kurumlar Vergisinin dışında bir başka dolaysız vergi olan Gelir 
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Vergisi’ni incelediğimiz zaman nominal olarak artan bir trend izlemekle beraber bunun da dayandığı 

temelin yalnızca kamu görevlileri ile KİT’lerdeki çalışanlar ve özel sektörün kayıtlı olanlarından 

çalışanların bordrolarından yapılan gelir vergisi kesintisi olduğu açıktır.  

2010 yılından itibaren gelir vergisinde görülen kısmi artışın nedeni ise uygulanan tedbirler 

kapsamında şahsi vergi muafiyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda asgari ücret muafiyet oranının 

sistematik olarak düşürülmesidir. Hâl böyle iken dolaylı vergiler artırılmıştır ve 2013 yılı bütçe gelir 

vergisi öngörüsünde FİF gelirlerinin 73 Milyon TL altında bir tutarda öngörüldüğü görülmektedir.  

Dolaysız vergilerde uygulanabilir, gerçekçi ve kayıt dışılığa neden olmayacak düzenlemeler hayata 

geçirilememiştir. Bu çerçevede; tüzel kişiler kârları üzerinden %10 kurumlar vergisi ve %15 gelir 

vergisi olmak üzere kümülâtif olarak %23,5 vergi ödemektedirler.  %15 Gelir Vergisi temettü dağıtılsın 

veyahut dağıtılmasın peşin ödenen vergi kapsamındadır. Ayrıca, temettü dağıtımında temettü 

gelirlerinden ötürü hissedarlar %37 seviyelerinde vergi oranları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 

durumun devamı kayıt dışılığı sürekli hale getirecek bir zemin yaratmaktadır. Diğer yandan, şahıs ve 

şirketlerin kira gelirleri, emeklilik gelirleri dışındaki gelirlerin asgari ücret tutarı üzerindeki tutarları 

%10 kira stopajına tabi tutulur ve bu nihai vergidir. Kira gelirini elde edebilmek için katlanılan 

maliyetlerin gider olarak gösterilememesi kayıt dışılığa neden olmaktadır. Dolaysız vergilerde gelir 

kaybına neden olan, yatay ve dikey adaletin sağlanmasını engelleyen bu tür düzenlemelerin bir 

bütünlük içerisinde yeniden yapılandırılması ihtiyacı vardır. Bunu ele alırken ise aynı zamanda 

şirketler yasasını ve ekonomi ile ilgili yasaları da ele almak, kayıt dışılığı engelleyecek şirket yönetim 

kararları, bilançolar ve diğer düzenlemelerle açık ve şeffaf olmalarını sağlamak, her alanı kayıt altına 

alacak düzenleme ve otomasyonları geliştirmek gerekmektedir. POS cihazlarının maliye ve Merkez 

Bankası denetimine alınması dâhil gümrük, tapu vergi düzenlemesini her açıdan otomasyona ve iç 

koordinasyona almak gerekmektedir.  

REEL değerlendirmeler dikkate alındığında özellikle 2011 yılında bir önceki yıla göre bütçe gelirleri ana 

kalemlerinde önemli gerilemeler olduğu görülmektedir. Bütçe gelirlerindeki belirgin reel artış harç ve 

FİF gelirlerinde görülmektedir. 2010 yılına göre gerileme eğilimine giren hatta reel olarak gerileyen 

dolaysız vergi kalemlerinden sonra dolaylı vergilerde de (ağırlıklı olarak FİF gelirlerinde) artış 

sağlanması mümkün değildir. Çünkü akaryakıt fiyatları güney ile kontrollü olarak götürülmek 

zorundadır. Farklı uygulama tüketicinin ihtiyacını güneyden karşılamasına ve hizmetler sektörünün 

ağırlıklı olduğu ülkemizde (eğitim, turizm vb.) pahalılığa yol açacak ek fon ve vergiler süreç içerisinde 

geri dönülmez sıkıntılara yol açıp ekonominin daralmasına ve bütçe gelirlerinin de azalmasına neden 

olacak ve bunun sürmesi halinde sorun derinleşecektir. 



 

46 
 

2013 yılının açıklanmış ilk 4 aylık gerçekleşmiş bütçe verilerine baktığımızda REEL olarak ana 

kalemlerde kayda değer yerel gelir artışı %9 oranı ile Gelir Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu gelirlerinde 

olmuştur. Gelir Vergisindeki bu sınırlı artış da mevcut hükümetin başarısından çok sınırlı düzeydeki 

maaş düzenlemelerinden vergi matrah ve basamakları geliştirilmediği için üst matrahtan yapılan 

kesintilerden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, ham petrol fiyatlarındaki oynamalar ile akaryakıt 

ithalatçı paylarının artırılması yanında güneyde de akaryakıt fiyatlarındaki durağanlık fon 

gelirlerindeki artışın sınırlı düzeyde kalmasına yol açmıştır. FİF gelirlerinde 2013 yılı bütçesinde, 2012 

yılı bütçesine göre %20 2012 yılı gerçekleşmesine göre ise %31 oranında öngörülen artışın 

gerçekleşmesi hayalden öteye geçmeyecektir.  

2009-2013 dönemi ilk 4 aylık gerçekleşmelerin REEL değişim oranlarına baktığımızda; dolaysız 

vergilerin esası olan gelir vergisi  %7, kurumlar vergisi %22,5 oranında gerilemiştir. Gelir vergisindeki 

gerileme bu dönemde gelir vergisi vergi dilimlerinin sınırlı düzeyde genişletilmesi ve kişisel muafiyetin 

asgari ücret payının geriletilmesi ile gerçekleştirilebilmiştir. Diğer taraftan aynı dönemde harçlar 

%43,4, fonlar %6,8 ve fon gelirleri içerisinde ağırlıklı yer tutan FİF gelirleri ise %21,33 oranında 

artmıştır. Özellikle, olumlu bir gelişme olarak görülebilecek gelir kalemi ise dâhilde alınan KDV 

gelirlerinin % 14,5 oranında artmış olmasıdır.  Bu gelişmede POS makineleri üzerinden yapılan 

denetimin geliştirilmesi etken olmuştur. Diğer yandan açıklanan enflasyon oranlarının gerçekçi 

olmadığını tüm kesimler dile getirmektedir, bu yaklaşım mal ve hizmet fiyatlarının gerçekte arttığı ve 

bunun sonucunda KDV gelirlerinin yükselmiş olabileceği sonucunu da ortaya çıkarmaktadır. 

Ülkemizde farklı kesimler tarafından kendi yerel gelirlerimizle en azından personel maaşları ve cari 

harcamalarımızı karşılamamız gerektiği ifade edilmektedir. Ancak fiili durum bunun şu anda 

gerçekleşmediğini göstermektedir.  

KKTC yerel gelirleri geride kalan 4 yıl ve 2013 yılı bütçe öngörülerinde maaş nitelikli personel 

ödemeleri ve cari harcamaları karşılayamamaktadır. Bütçe içerisinde ağırlıklı yer tutan personel ve 

emekli maaşlarının eşel mobilin dondurulması aracılığıyla kısılmasına, dolaylı vergiler aracılığıyla 

vergilerin artırılmasına rağmen 2009 yılı sonrasında kronikleşmiş bütçe açığı devam etmektedir. Bu 

rakamlara mal ve hizmet alımlarımızı da eklediğimiz zaman açık rakamlarımız daha da büyümektedir. 

Kısacası, dış finansman olmaması halinde kamu maliyesi hiç bir mal ve hizmet alımı gerçekleştirmese 

bile devlet çalışanlar ve emeklilerini ödeyemez, BRT ve DAÜ gibi kamu kurumları çalışanları ile sosyal 

sigorta emeklilerine maaş ödemeleri için kaynak aktaramaz dolayısıyla çalışan ve emekliler de 

ödenemez hale gelme ile karşı karşıyadır. Bu kötü bilançoya devletin birikmiş borç ve faiz ödemeleri 

ve emeklilik hakkını kazanmış olan devlet çalışanlarına karşı ikramiye ve kıdem tazminatı 

mükellefiyetleri de eklendiğinde oldukça karamsar bir tablonun ortada olduğu bir gerçektir.  
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Devlet bütçesi gider kalemleri içerisinde en büyük yeri tutan personel maaşları, emekli maaşları ve 

maaş nitelikli cari transferlerin olduğu üzerinde durulmuştur. Ülkede tüm kesimlerce kamunun 

yeterince büyük olduğu, artık daha fazla büyümemesinin, süreç içerisinde özel sektörün büyümesiyle 

kamunun mevcut yapısıyla büyüyen ekonominin içinde küçülmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu 

doğru bir tespittir. Hazine üzerinden ödenen kişi sayısı Nisan 2009 / Nisan 2013 döneminde 2839 kişi 

artmıştır. Son dört yıllık sürede işten çıkarılan geçici memur/işçi, kendi isteğiyle kamudan ayrılanları 

ve vefatları dikkate aldığımız zaman bu dönemde çeşitli adlar altında kamudan maaş alan kişi 

sayısında 4.000 kişi düzeyinde artış olduğu görülmektedir. Kamu küçültülmemiş tam tersi 

büyütülmüştür.  

 

Grafik 3: Yıllar İtibariyle Ödeme Yapılan Kişi Sayısı 

 

Bir başka detay ise, kamu reformundan bahsedildiği bir ortamda, Nisan 2009 – Nisan 2013 

döneminde 1500 sayısının üzerinde Kamu Hizmeti Komisyonu dışında geçici istihdam yapılmasıdır. Bu 

uygulama ise kamu reformu ve verimlilik sağlanacak iddialarıyla örtüşmeyen bir durumdur.  

Ekonominin büyüdüğünden bahsedilen Nisan 2009 - Nisan 2013 döneminde sosyal yardıma bağlanan 

kişi sayısının % 10 oranında artmış olması büyük çelişkidir. Büyüme söylemlerinde geçerlilik olsa da bu 

durumda da gelir dağılımında ciddi bir biçimde bozukluk olması söz konusudur. Diğer hassas nokta ise 

bu dönemde özürlü sayısının % 24 oranında artmasıdır. Özürlü sayısının bu oranda artmış olması da 

doğal bir süreç değildir. Özürlü ve sosyal yardım maaşı bağlama kriterlerinde bir değişiklik olmadığına 

göre;  ya demografik yapı değişmekte ve/veya gerek özürlü gerek sosyal yardım maaş bağlamalarında 

kişiye özel uygulamalar yapılmaktadır. 

Oca.09; 37006

Oca.10; 37499

Oca.11; 37920

Oca.12; 39141

Oca.13; 39845
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Halen emekliye çıkma hakkına sahip olan kamu çalışanlarının sosyal güvenlik mükellefiyetleri kısa ve 

orta vadede bütçeye önemli yükler getirecektir. Söz konusu çalışanlardan özellikle hizmet süresi fazla 

olan kesimin mevcut koşullarda çalışmasının kendilerine getirdiği ek bir menfaat söz konusu değildir. 

Bu durum emeklilik hakkına sahip çalışanlardan orta vadede bütçeye önemli ek mükellefiyetler 

doğacağını göstermektedir. 

GSMH oranına göre yerel gelirlerin yıllar itibariyle gelişimine baktığımız zaman ekonominin iyiye 

gittiği, bütçe açıklarının azaldığı gibi söylemlerin gerçekçi olmadığı görülmektedir. Yapılan 

açıklamaların tam tersi 2009 yılının baz etkisi sonrası 2010 yılında kısmi bir iyileşme olmasına rağmen 

2011 yılında yerel gelirler oransal olarak geriye giderek 2009 seviyelerine inmiş, 2012 yılında ise yerel 

gelirler bir defaya mahsus özelleştirme geliri dikkate alınmadığında 2009 yılının gerisine düşmüştür. 

Özelleştirme geliri dikkate alınsa bile GSYİH ve GSMH payı 2010 yılının gerisinde kalmaktadır 

 

 

Grafik 4: Yıllar itibariyle Yerel Gelirlerin GSYİH ve GSMH Oranı Yüzde (%) 

 

Burada özellikle üzerinde durulması gereken husus kamu maliyesinin yapısal ve kronikleşmiş birçok 

sorunu yanında yerel gelir toplama anlamında da GSMH’nin % 28 – 30’lar seviyelerinde kalmış 

olmasıdır. Bu oranlar AB ve OECD ülkelerinde % 40’ları aşmaktadır. Bizim ülkemizde oranların %30’u 

aşamamasının sebebi verginin tabana yayılmamış olması, bir kısım alanlardan alınması gereken 

vergilerin yeterli seviyede olmaması (lüks tüketim maddeleri, tütün ve alkollü içkiler vb.) ve çeşitli 

nedenlerle kayıt dışının azımsanmayacak miktarlarda olmasıdır. 
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Kamu maliyesinin özellikle giderler kısmında kronikleşmiş yapısal zorlukları bulunmaktadır. Bunların 

başlıcaları primsiz veya düşük primlerle erken emeklilikler sonucunda devlet ve sosyal sigortalar 

fonuna getirmiş olduğu parasal yük nedeniyle kamu maliyesinin sürekli olarak finansman ihtiyacı 

duymasıdır. Ayrıca, cari transferler kaleminden hazine yardımı kapsamında sosyal sigortalara 

aktarılan miktarın 2009’da 144 milyon TL, 2010’da 150 milyon TL, 2011’de 167 milyon TL ve 2012’de 

ise 228 milyon TL olması son üç yılda %158 artışı işaret etmekte, buna ilaveten sosyal sigortalardaki 

gelir azalması ve açık ile borçlanma göz önünde bulundurulduğunda, sosyal sigortalara dönük ciddi 

önlemlerin alınması ihtiyacı gözler önüne serilmektedir. 

Diğer yandan gerçek çiftçi ve hayvancı tanımlarının yapılmamış olması nedeniyle kısıtlı bütçe 

imkânları çerçevesinde yasalarda bu işleri yapması uygun olmayan kesimlere bile destek ve teşvikler 

verilmesi ve bu destek ve teşviklerin üretken ve verimli bir üretime dönük değerlendirilememesi söz 

konusudur.  

Ayrıca, bütçenin gelir kalemlerini incelediğimizde, vergi toplamadaki becerinin ne dikey ve yatay vergi 

adaleti bakımından ne de topladığı miktarın GSMH’ya oranı bakımından yeterli olduğu ve dünyadaki 

standartların çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Bu durumun da başlıca nedeni yüksek orandaki 

kayıt dışılıktır. Kamu maliyesinin gelir gider dengelerinin sağlanmasına yönelik olarak dış finansman 

ihtiyacı söz konusudur. İhtiyaç duyulan bu finansmanın azaltılması, yapısal bozuklukların süreç 

içerisinde düzeltilmesi ve bu süreçte kayıt dışılığın da azaltılmasıyla bütçe gelirlerinde sağlanacak artış 

ile mümkün olacaktır. 

 

Kamu Maliyesi’ne İlişkin Politika Öncelikleri 

 

2. Kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi sürdürmek 

2.1. Kayıt dışı ekonomiyi ilk 5 yılda %50 azaltmak 

2.1.1. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’nı hazırlamak 

2.1.2. Kayıt altına girişi sağlamak 

2.1.3. Kayıt dışılıkla ve kaçak işçilikle mücadele kapsamında teknolojiyi kullanmak 

2.1.4. Ekonomik faaliyetlerde yaygın otomasyon kullanımını sağlamak 

2.1.5. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyumu sağlamak 

3. Vergi sistemini düzenlemek 

3.1. Vergi reformunu hayata geçirmek 
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3.1.1. Vergide toplumsal adaleti sağlamak 

3.1.2. Bağımsız Vergi İdaresi’ni oluşturmak 

3.1.3. Safi kazançlarda gerçek beyanları alabilmek 

3.1.4. Çalışanlar ile düşük ve orta gelir grubunda vergileri azaltmak 

3.2. Dolaylı ve dolaysız vergileri düzenlemek 

3.2.1. Çalışan kesim aleyhindeki eşitsizliği gidermek 

3.2.2. Petrol ürünleri, içki ve sigara dışındaki fonları asgari sayıya çekmek 

3.3. Şirketlere yönelik vergileri düzenlemek 

3.3.1. Şirket özkaynaklarının güçlendirilmesini teşvik etmek 

3.3.2. Ekonomik sabit kıymet alımlarında toplam KDV’nin satın alınan yıl içerisinde indirimini 

sağlamak 

3.3.3. Yatırımı teşvik etmek 

3.3.4.  İşletmelerden gayri kaydı finans kullanımının önüne geçmek  

3.3.5. Kredi sözleşmesine dayanmayan finansman hareketleri üzerinden vergi alınmasını 

sağlamak 

3.3.6. Ortakların sağladığı finansmanları kayıt altına almak 

3.3.7. Teknolojik ürünlerde amortisman oranlarını makul sürelere çekmek 

3.3.8. KDV oranlarını ürün ve hizmetler bazında doğru şekilde gruplamak 

3.3.9. İndirim konusu yapılamayan KDV’yi diğer vergi yükümlülüklerine mahsup etme imkânı 

sağlamak 

3.3.10. Bilanço usulüne göre defter tutmayı teşvik etmek 

3.3.11. Vergi ve diğer kamu alacaklarında aflara son vermek 

3.3.12. Re’sen vergi tarhiyatını zorunlu koşullarda uygulamak ve gerçeklere dayandırmak 

3.3.13. Vergi daireleri ile yükümlülerin yazılı formatta irtibat kurmalarını teşvik etmek 

3.3.14. Yazar kasa fişlerinin gider yazılmasını sağlamak 

3.3.15. Şirketlerin envanterlerinde kayıtlı gayrimenkullerin satışından elde edilecek karlarını 

sermayelerine eklemeleri durumunda vergi indirimi sağlamak  

3.4. Yabancı şirket ortaklarına yönelik düzenlemeler yapmak 
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3.4.1. Çifte vergilendirmeyi önleme yasa(lar)ının ülkemiz için adil olmasını sağlamak 

3.4.2. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin gerekli teminatları yerine getirmeleri koşulu ile şahıs 

işletmesi kurabilmelerinin önünü açmak ve kayıt dışılığın önüne geçmek 

3.5. Kira gelirlerine yönelik düzenleme yapmak 

3.5.1. Ana faaliyet alanları arasında kira geliri elde etmek olan işletmeleri kurumlar vergisi ve 

gelir vergisine tabi kılmak 

3.5.2. Şahıs ve şirketlerin kira gelir-gider hesabı tutmalarına imkân tanımak 

4.  Mali disiplini sağlamak ve kamu harcamalarını düzenlemek 

4.1. Mali disiplini sağlamak 

4.1.1. Kamu kaynaklarının kullanımında tasarruf yapmak 

4.1.2. Kamu kesimi finansman açığını kapatmak 

4.1.3. Kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak 

4.1.4. Kamu harcama kalemlerinde mali etki analizi ile sosyal analizleri sürekli kılmak 

4.2. Kamu harcamalarını düzenlemek 

4.2.1. Kaynağı ve ödeneği temin edilmemiş harcama taahhütlerine girmemek 

4.2.2. Kamusal iş analizi yaparak insan kaynaklarını doğru yönetmek 

4.2.3. Kamuda üst kademe yöneticilerinin atanmasına ilişkin mevzuatı hükümet döneminin ilk 

6 ayı içerisinde değiştirerek müşavirlik sistemine son vermek 

4.2.4. Eşel mobil sistemini yeniden hayata geçirmek, asgari ücret belirlemelerini alım gücünü 

koruyacak şekilde periyodik olarak yapmak 

4.2.5. Tüm teşvik ve destekleri üretimi geliştirici somut kriterlere bağlamak 

4.2.6. Kamunun etkinliğini ve verimliliği artırarak kamu harcamalarında tasarruf sağlamak 

4.2.7. Sosyal yardım, malulen emeklilik veya özürlü yardımı gibi uygulamalarda her yıl belge 

ibrazına bağlı denetimleri artırmak 

4.2.8. Geçici öğretmenlik hariç Kamu Görevlileri Yasası’ndaki geçici statüsünü kaldırmak ve 

program uygulanırken hiçbir siyasi çıkar amaçlı istihdam gerçekleştirilmemesini 

sağlamak 

5. Kamuda yapısal düzenlemelere gitmek 
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5.1. Kamu Reformu’nu hayata geçirmek 

5.1.1. Kamuyu stratejik yönetim ve üstün kaliteli hizmet için yeniden yapılandırmak 

5.1.2. Kamu Hizmeti Komisyonu’nu işlevselleştirmek 

5.1.3. E-Devlet uygulamalarını kamunun tüm faaliyet alanlarında etkin kullanmak 

5.2. Yerel yönetimleri güçlendirmek 

5.2.1. Yerelden yönetim ve sorunların yerinde çözümü için 2. Yerel Yönetimler Reformu’nu 

hayata geçirmek 

5.2.2. Yerel yönetimlerde idari ve mali yönden hesap verme ve denetleme mekanizmalarını 

netleştirerek sonuç alıcı yaptırımları hayata geçirmek 

5.3. Stratejik kurumları özerkleştirmek 

5.3.1. Özerkleştirilecek kurumları tespit ederek yasal süreçlerini tamamlamak 

5.4. Kamunun mali yapısını güçlendirmek 

5.4.1. Mali Performans Denetimi Mevzuatı’nı tamamlayarak düzenli bir şekilde uygulamak 

5.4.2. Kamu borçlarının tasfiyesini öne almak 

5.4.3. Devlet hazinesinin borçlanma için tahvil ve bono yollarını kullanmasını sağlamak 

5.4.4. Devletle işletmeler ve şahısların alacak-verecek ilişkilerinde karşılıklı ödemeye imkân 

sağlamak 

5.4.5. Tüm fon kaynaklarının bütçeye kaynak yazılmasını sağlamak  

5.5. Yolsuzluklarla mücadele mekanizmasını güçlendirmek 

5.5.1. Her tür yolsuzlukla mücadeleye yönelik yapısal düzenlemeler ile sonuç alıcı 

uygulamaları hayata geçirmek  
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2.3. Mali Sektör 
 

Mali sektörde bir kamu, 16 özel sermayeli, bir de Kalkınma ve Yatırım Bankası bulunmakta, döviz 

büroları ve kooperatiflerin yanı sıra yedi tane de Türkiye banka şubesi faaliyet göstermektedir. Ayrıca 

uluslararası bankacılık birimleri de bu sektörde faaliyet yürütmektedir. Bankacılık düzenleme ve 

denetim otoritesi Merkez Bankası’nın uhdesindedir. 

Çözümsüzlük şartlarında ve ekonominin yapısal sorunlarına bağlı kamunun ağırlığı nedeniyle sektörün 

evrensel bankacılığın gereklerine uygun, kârlılık ve verimlilik ilkelerine göre çalışması mümkün 

olamamakta, sektördeki verimliliğin artırılmasına yönelik olarak mali sektörün yeniden 

yapılandırılmasına ve yönetimi kamu eliyle yürütülen bankaların ve iştiraklerinin bankacılığın 

gereklerine uygun çalıştırılmasına ilişkin önlemlere ihtiyaç devam etmektedir. Kooperatif Merkez 

Bankası ile Vakıflar Bankası yönetimlerinin özerklikten uzak oluşu ciddi bir sorun olarak karşımızda 

durmaktadır.  

Yaygın olarak faaliyet gösteren Kooperatiflerin, bankacılık faaliyetinde bulunmaları olumlu etkiler 

yaratırken bunların denetim ve gözetimlerinin sağlıklı yapılması mali yapılarının ve alt yapılarının 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Risklerin azaltılarak daha da güçlendirilmeleri gereklidir. 

Kamunun mali sektöre ve fonlara borç ödemelerinin sınırlı olması kamu borcunu sürekli artırmakta ve 

bankaların nakit yönetimleri ile fonların yapılarında zorluklara sebep olmaktadır. 

Özellikle kamu bankalarındaki bu borç yükü kaynaklarının bir kısmının kamu tarafından kullanılmış 

olması KOBİ’ler, kooperatifler ve özel sektöre kullandırılacak kaynakları kısıtlamaktadır. Bu nedenle 

kamu iç borcunun çevrilmesi ve ödenmesi için kaynak yaratmak ve geliştirmek görevimiz olacaktır. 

Rekabeti bozucu etki yaratan ve bankacılık sisteminin etkin çalışmasına engel olan yüksek aracılık 

maliyetlerini azaltıcı önlemlerin alınmadığı görülmektedir. Ayrıca ekonominin bozulması ve kredi 

erişim alanlarının yalnız taşınmaz ipoteğine bağlı olması nedeni ile pek çok insan ve küçük-orta 

büyüklükteki işletme giderek daha fazla “tefeci” dediğimiz oluşumların eline bakmaya başlamıştır. 

Bugün bilinen finans kuruluşları dışında gelişen bu yapı hem çok büyük faiz yüküne, hem de hukuk 

düzeni dışında adaletsiz bir ilişkiye yol açmaktadır. 

 

Bankacılık 

 

KKTC Bankacılık sektörü uzun yıllar önemi göz ardı edilerek kısa vadeli politikalar ile verimsiz ve 

kırılgan hale gelmiştir. 2001 yılında yaşanan kriz sektör için bir milat niteliği taşımaktadır. 2001 

krizinden sonra bankacılık sektörü birtakım iyileştirmelerle geçmişe kıyasla geliştirilmekle birlikte 
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sektörde halen birçok sorun ve zafiyet mevcuttur. Hükümette olduğumuz dönemde alınan bazı vergi 

teşvikleri ile bankaların öz sermayelerinde artış olmasına karşın bu alan daha da geliştirilmeyi 

beklemektedir. 

KKTC’de toplam 8 milyar lira mevduatın oluşturduğu fert başına düşen yüksek tasarruf oranı 

nedeniyle 23 banka kıyasıya rekabet içerisindedir. Toplam mevduat oranı toplam aktifler oranına %90 

seviyesinde hemen hemen eşittir. 2011 yılı verileri bankacılık sektörünün kârlılığını geliştirdiğini ve 

temkinli büyüme içerisinde olduğunu göstermekle birlikte, %14,72 enflasyon dikkate alındığı zaman 

reel kârlılıkta yeterli düzey yakalanamamıştır. 

2011 yılında bankaların öz kaynak kârlılığı %16,63’tür. Bu reel olarak yaklaşık %2 düzeyindedir. Sektör 

sermaye yeterliliği açısından yasal oran olan %10’un üzerinde %20,6 oranındadır. 

KKTC’de yatırıma, dolayısıyla üretime, istihdam ve dış pazarlamaya yönelik kullandırılan krediler 

toplamı, toplam kredilerin %2,5’ini dahi bulamamaktadır. Mevduatların ise %1,5’i seviyesindedir. 

Verilen krediler kısa vadeli tüketici kredileriyle kamu kuruluşlarına verilen kredilerdir. 

KKTC’de finansman ihtiyacı oldukça yüksekken iç kaynaklarımızın değerlendirilememesi tasarruf 

birikiminin anlamını ortadan kaldırmaktadır. Tasarrufların yurtdışı para piyasalarında 

değerlendirilmesi gündeme gelmektedir. Mevduatların GSMH’ ya oranı %126 toplam kredi ve 

plasmanların GSMH’ya oranı ise %80 civarındadır. 

Sonuç itibariyle KKTC mali sektörü ekonominin büyümesine, ülkenin kalkınmasına, üretime katkı 

sağlayamamaktadır. Bankacılığın kuruluş amacı gereği diğer sektörlere finans servisi yapması 

gerekirken buradaki yapıyla halen bu amacı ağırlıkla koruduğu söylenememekte, özellikle diğer tüm 

sektörlerin bankacılık sektörüne servis sağladığı görülmektedir. Bu yüzden bankacılığın kuruluş 

amacına uygun bir biçimde ve toplumsalcılık temelinde borca dayalı bankacılık sisteminin topluma 

dönük olarak çalıştırılması ve küçük esnaf, zanaatkâr, sanayici ve genç girişimcilere uygun koşullarda 

kredi vermesinin önü açılmalıdır. Bunların olabilmesi açısından ülkemiz şartlarını dikkate alan bir mali 

anayasa hazırlanması gerekmektedir. 

KKTC Bankacılık sektörüne özgün zayıflıklar içsel ve dışsaldır. 

İçsel sorunların aşılmasına yönelik olarak,  

 Kurumsallaşma; sektörün bireysel ve ailesel politikalar ile değil kurumsallaşmış politikalar ile 

yönetilmesi,  

 Hukuk sistemi; banka-müşteri arasındaki risklerin süratle tahsiline olanak sağlayacak şekilde 

hukuk sistemin iyileştirilmesi ve özel ihtisas mahkemelerinin kurulması, 
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 Kalkınma Bankası Tahvilleri; Bankalarımızın yasal olarak almak zorunda oldukları Tahvillerin 

piyasa değeri piyasa faiz oranının çok altında değerlendirilmektedir. Maliyet artırıcı bu 

uygulamanın sınırlandırılması ve/veya piyasa faiz nispetlerine yakın düzeye getirecek 

politikaların hayata geçirilmesi, 

 Risk Faktörleri; Maliyet artırıcı unsur olarak risk faktörleri ortada durmaktadır. Bu durum ise 

satışı pahalı kılmaktadır. Riskleri asgariye çekecek kamu politikalarının oluşturulması gerekli 

görülmektedir. 

Dışsal risk faktörlerinden bir tanesi politik, diğeri ise ekonomiktir. Politik faktör Kıbrıs sorununun yol 

açtığı mülkiyet ve evrensel kredi alanlarından yararlanamamaktır. Dolayısıyla bankaların almış olduğu 

ipotek mülk politik riskini maliyete yansıtır. Diğer bir politik risk faktörü yurtdışı kaynaklı ucuz 

finansmana erişememektir. Ekonomik faktör ise kendi para politikamızın olmayışı ve Türkiye 

Cumhuriyeti gibi büyük bir ekonominin kontrolünde olmasıdır. Özellikle enflasyonist baskıların arttığı 

süreçlerde KKTC’nin GSMH’sının %5’i düzeyine ulaşan bir senyoraj maliyeti ödediği dikkate alınarak, 

senyoraj maliyetinin giderilmesine yönelik politika ve düzenlemeler gerekli görülmektedir. 

Ekonomik büyüme için gerekli olan araçlardan en önemlisi sermaye kaynağıdır.  Bunu sağlayan ise 

bankacılık sektörüdür. Bu sektördeki faaliyetler ve ilişkilerin tüm detayları ile gözden geçirilerek 

yapılandırılması sağlanmalıdır. Bu çerçevede borç-alacak ilişkileri, faiz, masraf, kredi kartı vb. 

işlemlerin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi ihtiyacı vardır. Ayrıca Merkez Bankası’nın 

kaynaklarının da sağlıklı kullanılması kararlarının iç borç ödemelerinde ve oluşacak olan faiz farkı fonu 

vasıtası ile de küçük esnaf zanaatkâr ve sanayi ile yeni iş açacak gençlere destek alanlarında 

değerlendirilmesi önemli olacaktır. Bu alanda Kredi Garanti Fonu faal hale geçirilecektir. Leasing ve 

Faktöring yasalarının daha da geliştirilip yaşama geçmesi bu açıdan da önemli bir hedefimizdir. Bu 

bağlamda KKTC Merkez Bankası yönetiminde KKTC vatandaşlarının etkin görev alması, aynı zamanda 

Anayasa Mahkemesi kararı ile faiz politikası belirleme ve yürütme düzenlemesinin Merkez Bankası 

inisiyatifinde olacağı düzenlemeleri hayata geçirmeyi amaçlamaktayız.  

KKTC’de bankacılık sektöründe kaynak temini ile bu kaynağı alan arasında esas kanayan yara; 

 Kaynak maliyeti ve agresif rekabet ortamından dolayı yüksek faiz uygulamaları, 

 Faiz kapitalizesinden dolayı faiz nispetlerinin anlaşılan faiz nispetlerini aşması ve ödenemez 

hale gelmesi, 

 Teminatlı borçlarda teminatın talep edilen borcu karşılayamaması, 

 Yasal sürecin başlatılmasının herhangi bir periyoda bağlı olmamasından ötürü çok geciktirilip 

borcun temerrüt faizlerinden dolayı ödenemez hale gelmesi 
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olarak ortada durmaktadır. Bu nedenle özellikle tahsili gecikmiş alacakların bankalar üzerinde 

yarattığı yükü ve bunun faizlere dönük yarattığı baskıyı ve bankaların kaynak ayırma 

zorunluluğunu dikkate alarak Merkez Bankası kaynakları ile bu tahsili geçmiş alacak yükünün 

bankalar üzerinden alınması hedeflenecektir. Tahsili gecikmiş alacakların Merkez Bankası marifeti 

ile yol göstericilik dâhil hem tahsilinin sağlanması hem de ekonomide çöküşün önüne geçecek 

şekilde yol göstericilikle sorunu aşma politikası yurttaş bankalar ve ekonomi bütünlüğü yanı sıra 

sosyal alanda da yol açılan sıkıntıların aşılması öngörülecektir. Bu temel sorunlar bir bütünlük 

içinde, tarafları zora sokmadan çözülecektir.  

 

Sigortacılık 

 

KKTC Sigorta Sektörü, Bankacılık Sektörü’nden sonra ülkede 2. büyük finans sektörü konumunda 

olmakla birlikte adeta sıradan bir sektör gibi çalışmaktadır. Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan 

mevzuata paralel hazırlanan ve ülkemizde de yürürlükte bulunan 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri 

(Düzenleme ve Denetim) Yasası, kamu ayağı ilgisiz, denetimsiz ve otorite boşluğu ile yürümektedir. 

KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ise yine etkisiz bir konumdadır. Tüm bunların etkin 

çalışması sektöre önemli bir dinamizm ve standart kazandıracaktır. 

Ayrıca, 60/2010 sayılı Sigorta Hizmetleri Yasasının 70. maddesinde ‘’Kişilerin sigorta şirketini seçme 

hakkı sınırlandırılamaz’’ hükmü yer almaktadır. Oysa bankalardan kredi alan kişilere zorunlulukla ve 

haksız rekabet çerçevesinde sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılarak kredi alınan bankadan 

sigorta yapma zorunluluğu getirilmektedir. Bu durum banka iştiraki olmayan sigorta şirketleri ve 

sigorta acentelerinin doğrudan prim yazmasına, hâkim güç kullanılarak Rekabet Yasası’nın 4. 

maddesine aykırı davranılmasına neden olmaktadır. 

Tüm dünyada uygulanan sigorta sisteminin, motorlu aracı sürecek kişinin siciline, yaşına, aracın 

özelliklerine, ehliyetin veriliş tarihine göre olduğu bilinmekle beraber, KKTC’de sigorta yapılırken 

keyfi, sorgulama olmaksızın her kişiye eşit ve haksız uygulama yapılmaktadır. Ülke istatistiklerimiz 

kaza, ölüm ve yaralanma oranlarının neredeyse Avrupa Birliği ülkelerinin iki katına yaklaştığını 

göstermektedir. Bunun önüne geçişte sigorta sisteminin de önemli yeri bilinmekle beraber yetkili 

makamların bu uygulamadan kaçındıkları görülmektedir. Her kişiye aynı sigorta uygulamalarının 

sürdürülmesi bir yandan kazaların artışında önemli etkenlerden biri olurken, diğer yandan da sigorta 

sektöründe mali yönden önemli zararın oluşmasına yol açmaktadır. Ülkede faaliyet gösteren yabancı 

statüdeki sigorta şirketlerinin zararları ile ilgili yetkili makamlar herhangi bir yaptırım gücü 

uygulayamamakta bu da yerel sigorta şirketleri için haksız rekabet oluşturmaktadır. Zarar eden 
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şirketler denetlenememekte, uyguladıkları zararına fiyatlarıyla hem sektörün gelişmesine engel 

olmakta, hem de özkaynak kayıplarını giderecek ek kaynak getirmedikleri görülmektedir.  

 

Mali Sektör’e İlişkin Politika Öncelikleri 

 

6. Mali sektördeki yapısal sorunları ortadan kaldırmak 

6.1. Mali sektörü güçlendirmek 

6.1.1. Devlet alacaklarının temininde adil ve hızlı uygulamalara geçmek 

6.1.2. Bankaların takipteki alacaklarının tahsilâtını hızlandırmak 

6.1.3. Merkez Bankası’nın faaliyet kârını faiz farkı fonuna ve/veya kamu borçlarının tasfiyesine 

kullanmak üzere bir mekanizma yaratmak 

6.1.4. Finansal enstrüman ve faiz sistemini KKTC Merkez Bankası bünyesinde geliştirmek 

6.1.5. Faktöring ve Leasing mevzuatını tamamlayarak yaygın uygulamaları sağlamak 

6.2. Mali sektörün ekonomik büyümeye katkısını artırmak 

6.2.1. Yabancı uyruklu çalışanların gelir ve tasarruflarını yurtiçinde ekonomiye kazandırmak 

6.2.2. İhtisas mahkemeleri müessessini oluşturmak 

6.2.3. Bilanço sistemini finansmana erişimde veri kabul edilecek seviyeye getirmek 

7. Bankacılık sektörünü düzenlemek 

7.1. Merkez Bankası’nın yetkilerini yeniden düzenlemek 

7.1.1. Haksız rekabet unsurlarını ortadan kaldırmak 

7.1.2. Kredi maliyetlerini aşağıya çekmek 

7.1.3. Merkez Bankası’nın uzaktan ve yerinde müdahale ve denetim yapmasını sağlamak 

7.1.4. Merkez Bankası’nın finansal piyasaların sağlıklı işleyişini denetleyerek yön vermesini 

sağlamak 

7.1.5. EFT (Elektronik Fon Transferi) sistemini Merkez Bankası bünyesinde kurmak 

7.2. Bankacılık sektörünü güçlendirmek 

7.2.1. Krediler yönetmeliğiyle kredilerin verilme şeklini şeffaflaştırmak 

7.2.2. Temerrüt faizi uygulamasını sınırlandırmak 



 

58 
 

7.2.3. Geri dönmeyen kredilerin borçlara oranını AB ortalaması düzeyine getirmek 

7.2.4. Kredilerin teminat dışında başka unsurları da içerecek bir düzenlemeyle verilmesini 

sağlamak 

7.2.5. Faiz risk priminin iyi hesaplanmasını sağlamak 

7.2.6. Kamu bankalarını rehabilite edip aktif kalitesini yükseltmek / öz sermaye yapısını 

güçlendirmek 

7.2.7. Kamu bankalarını kamu açıklarını finanse eden kurumlar olmaktan kurtarmak 

7.2.8. Kamuya kullandırılan kredilerin öncelikle faizlerinin ardından da anaparalarının geri 

ödenmesini başlatmak 

7.2.9. Yerel bankaların konsorsiyum kurarak büyük projelere katılmalarını sağlamak 

7.2.10. İhtisas bankalarını ve / veya kaynak sağlayan kooperatifleri küçük işletmelerin 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için desteklemek 

8. Sigortacılık sektörünü geliştirmek 

8.1. Sigortacılık sektörüne yönelik yasal düzenlemeler yapmak 

8.1.1. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası’nı zorunlu kılmak 

8.1.2. Bankalardan kredi alan kişilere sigorta şirketini seçme hakkı tanımak 

8.1.3. Doğal Afet ve Deprem Sigortaları için havuz sistemine geçmek 

8.2. Sigortacılık sektörüne yönelik yapısal düzenlemeler yapmak 

8.2.1. Sigortacılık sektörünün bağlı bulunacağı bağımsız bir kurum oluşturmak 

8.2.2. Bireysel emeklilik ve benzeri sigortaları teşvik etmek 
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2.4. Reel Sektör 

 

Partimiz, kamu maliyesi ve cari bütçeye ilişkin sürdürülemez durumun aşılması ve mali disiplinin 

sağlanması için çaba sarf ederken tüm yükün en geniş toplum kesimlerine; üreticilere, esnaflara, iş 

insanlarına ve tüm çalışanlara ödettirilmemesini temel bir ilke olarak benimsemektedir. Ayrıca, 

partimiz, kamunun etkin hale getirilmesini ve personel giderlerinin kontrol altına alınmasını 

öngörmekte, kamu maliyesinin doğru şekilde yönetilmesi için gerekli tedbirlere yoğunlaşmakta ve 

vergi sisteminin bütünlüklü bir şekilde yeniden yapılandırılmasını hedeflemektedir. Bunun için belli 

bir dönem insanların alım gücünü koruyarak ve geliştirerek ücret ve maaş düzenlemesinde yük artışı 

getirmeme konusunu ilgili tüm taraflarla tartışarak ve uzlaşarak ele almayı öngörmektedir. 

CTP-BG, ekonomimizin gelişebilmesi için reel sektöre büyük önem atfetmekte, Avrupalı bir sol parti 

olarak nitelikli büyümeyi öngörmektedir. Partimiz, ekonomik büyümenin sağlanmasıyla, istihdamın, 

adil gelir dağılımının, fırsat eşitliğinin sağlanabileceği ve bağımlılığın azaltılıp ortadan kaldırılabileceği 

kanısındadır. Bu çerçevede reel sektörün özellikle bölgemizdeki mukayeseli avantaj unsurunu da 

gözeterek potansiyel taşıyan alanlarına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünmekteyiz. Eğitim ve turizm 

alanlarına büyük önem atfederken, özellikle bu sektörleri tamamlayıcı olarak tarım ve sanayi 

üretiminin de planlanması gerekmektedir. Tüm bu alanlarda rekabet gücümüzün artırılması için 

devlete de görevler düşmekte, maliyetlerin düşürülmesi, altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve 

çalışma yaşamında gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Çalışma yaşamında gerekli 

düzenlemeler, çalışma yaşamı başlığı altında ele alınmaktadır. 

Bu çalışmaları aynı zamanda hizmet sektörünün ülke ekonomisine getireceği katkının bu faaliyet 

alanında katma değerin daha fazla yer alması ile olanaklı olduğu bilinci içinde kaliteli, verimli ve ucuz 

tarımsal üretim ve yerel sanayi değerlerinin yer almasına özel önem vereceğiz. Bu bağlamda 

ödemeler dengemizin açık vermemesi için ihracatın ithalatı karşılama oranının yükselmesini 

hedeflerken, turizm ve eğitim sektörlerinden ülkeye giren kaynakların yanına, özellikle transit ticaret, 

finansman, bilişim, lojistik sektöründen kaynaklar sağlanması için gereken çalışmalar yapılacaktır. 

Bunun yanı sıra, adamızın etrafında bulunan gaz ve petrol kaynaklarının adanın bütününe ve Kıbrıs 

Türk halkına dönük azami faydayı getirmesi ve ülke halkımıza önemli bir destek sağlaması için de 

gereken tüm çalışmaları yapmayı amaçlamaktayız. İlk etapta elektrik enerji santrallerinin 

kullanımında ve ülke ekonomisinin kendisinde sıvı gazın kullanılması için Kıbrıs Rum Tarafı ile gereken 

işbirliğini sağlamak için AB’ye projeler sunmak ve BM temelinde bu sorunu erken bir zamanda ele 

almak için gereken çalışmaları yapmayı hedefleyeceğiz.    
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CTP-BG reel sektör kapsamında Avrupa’da ve tüm dünyada yeni bir model olarak gündeme gelen ve 

üçüncü sektör olarak da nitelenen halk sektörlerinin gelişmesi için de çalışacaktır. Bu çerçevede 

bilhassa özelleştirmelerle gündeme gelen kamu vicdanını yaralayıcı tecrübelerden kaçınırken en 

doğru finansman modellerinin hayata geçirilmesi adına ağırlıkla kooperatif, vakıf ve hisse senetleri 

çıkarılarak halk sektörleri yaratılmasını ve bu bağlamda toplumun olanın topluma verilmesi 

anlayışının hayata geçirilmesine katkı yapılabileceğini öngörmekteyiz.  

KKTC sermaye yapısının bütünlüklü bir analizinin yapılmasını öngören partimiz, devlete düşen önemli 

görevlerden bir tanesinin de istatistiklerin doğru ve zamanında alınmasının sağlanması olduğu 

üzerinde durmaktadır. Bunun için özerk bir İstatistik Kurumu’nun oluşturulmasını öngörürken 

ekonomik verilerin doğru bir şekilde kayıt altında tutulmasına dönük de önlemler almayı 

hedeflemekteyiz. 

CTP-BG ülkenin öncü sektörleri olan turizm, yüksek öğrenim, inşaat ve hizmetler sektörlerinin 

geliştirilmesi ve rekabet edebilirliğin artırılması için vizyonumuz ışığında uzun, orta ve kısa vadeli 

stratejik planlar hazırlayacaktır. 

 

Bilişim 

 

Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne bağlı sıkıntılardan ötürü Kıbrıslı Türk bilişim firmaları uluslararası 

platformlarda güvenilir bir yasal zemine sahip olmamanın dezavantajları ile karşı karşıyadır. Bilişim 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve uzmanlarda bu belirsizlikten kaynaklanan yılgınlık ve 

umutsuzluk göze çarpmaktadır. Sektör paydaşları finansmana erişim noktasındaki olanaksızlıklar 

nedeniyle büyük projelerden ziyade daha çabuk sonuca ulaşabilecekleri kısa vadeli ve az yatırım 

gerektiren ürünlere yönelmiş durumdadırlar. Sektör paydaşlarının paket yazılım geliştirme için gerekli 

olan proje yönetimi, finansman, ara yüz tasarımı gibi konularda yeterli gelişimi sergileyememiş olması 

nedeniyle sadece birkaç firmanın küresel ölçekte faaliyet yürütebilecek bir pozisyona sahip olduğu 

görülmektedir. Yine de Bilişim Sektörü’nün yapısı gereği Kıbrıslı Türklere hali hazırda uygulanmakta 

olan izolasyonları en rahat aşabilecek sektör olduğu göz ardı edilmemelidir. Tüm diğer sektörlerimizin 

de izolasyonlara rağmen daha üst düzeyde faaliyetlerde bulunabilmesinin yollarından bir tanesi de 

Bilişim Teknolojileri’nden azami düzeyde faydalanmak olduğundan partimiz bu sektöre özel önem 

atfetmektedir. 

Bu bağlamda AR-GE faaliyetlerinin, sektördeki üretkenliği artırmanın ve bilgi toplumuna dönüşümün 

AB ve Türkiye ile tecrübe paylaşımını ve toplumsal vizyonumuz ışığında işbirliklerini gerektirdiğinin 

bilincindeyiz. Toplumumuzda kişi başına en az 50 Mbps veri erişimi kapasitesine ulaşılması ve her 
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türlü katma değerli ses, data ve görüntü hizmetlerinin sağlanması için kablolu ve/veya kablosuz 

çağdaş teknolojileri kullanarak gerekli altyapı, iklim ve politikaların oluşmasını öngörmekteyiz. Bu 

standartlarda bir erişim hizmetinin sağlanabilmesi için gerektiği yerde Özel Sektör - Devlet ortaklık ve 

/veya işbirliği imkânlarını sağlayarak bu erişimin önünü açmış olacağız. E-vatandaş ve E-devlet 

politikalarının gerçekleşmesi, toplum tarafından sahip çıkılması ve Bilgi Toplumu’nun bir katmanı 

olarak yeni bir yaşam biçimi oluşması ve gerekli toplumsal dönüşüm ve bu doğrultuda bilginin 

kullanımı ile ilgili yeni alışkanlıkların sağlanması için gereken uygulama, tanıtım, farkındalık, eğitim 

hizmetlerinin sağlayıcısı olacağız. Böylelikle İnternet ve bilişim altyapı ve uygulamalarının artırılması, 

Kıbrıs Türk toplumunun hayatında, iş yapma biçiminde, eğitim ve devlet-vatandaş ilişkilerinde bilginin 

doğru, hızlı, verimli akışı ve işlenmesi için gereken tüm teknik, idari ve finansal mekanizmaların 

kurulup, işlemesini ve sürekli güncellenerek dünya ile ülkemizdeki uygulamalar arasında bir eşgüdüm 

sağlamayı hedeflemekteyiz. 

 

Ulaştırma ve Haberleşme 

 

2009 Mayıs ayı itibariyle 33 bölgede (yerleşim yerinde) kurulumları dahi tamamlanan Yeni Nesil 

Şebeke (NGN)’nin 2013 itibariyle halen daha 5 âdeti (X bölgedeki cihazları) devreye alınıp halkın 

hizmetine verilememiştir. AB kaynakları (toplamı 14 milyon Euro olan) ile gerçekleşecek olan 

toplamda 3 Terabitlik Ana Omurga ve gerek kablolu / gerekse kablosuz hem genişband Internet/data 

erişimi hem de her uçta ucuz ses hizmetleri sunma yeteneğine haiz proje 2009 Nisan itibariyle 

tamamlanmış, uygulanabilir testi yapılmış ve uzmanlar tarafından onaylanmıştı. İhalesi Avrupa Birliği 

tarafından yapılmış ve sonuçlanmıştı ve 18 aylık bir sürede halkın hizmetine sunulacaktı. 2013 Mayıs 

itibariyle Proje halen daha tamamlanmamıştır. Projeden fayda sağlayacak taraf olan Kıbrıs Türk 

halkının sorumlu Bakanlığının projeye gereken önemi vermemesi ve/veya verimli, bilgili ve kararlı bir 

yönetim sergileyememesi sebebiyle proje bir türlü sonuçlandırılamamıştır.  

Kablolu hizmetlerin tıkandığı ve/veya hizmetlerin götürülemediği bölgelere 40 bin kişiye kadar hizmet 

vermek üzere hem yatırımı çok ekonomik olan hem de tüketiciye /halka ucuz ve kaliteli hizmet sunan 

CDMA 2001 EVDO şebekesinin toplam 32 istasyonundan 20’si ve Merkez Santrali kurulmuş, test 

/deneme süreçleri de tamamlanmış ve İşlet-Geliştir-Devret prensibi ile ihalesi de tamamlanmış 

olmasına karşın Temmuz 2009’da UBP Hükümeti Ulaştırma Bakanlar Kurulu tarafından “Telekom 

Dairesi şebekeyi tek başına işletecektir” gerekçesi ile iptal edilmiştir. Mayıs 2013 itibariyle halen daha 

şebeke üzerinde hiçbir hizmet verilmemiştir ve şu anda çalışmaz durumdadır. 
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Haberleşme piyasasında 2009 itibariyle TD’nin pazar payı %25-30 arasında iken ve UBP hükümeti 

TD‘yi daha üretken hale getirme sözü vermişken (Ref. 2009 Seçim Bildirgesi) Haziran 2013 itibariyle 

TD’nin payı %10’lara kadar gerilemiştir.  

2009’dan beri UBP hükümeti her eve fiber ve ucuz Internet sözü vermesine karşın bu konuda 4 sene 

boyunca hiçbir çalışma yürütmemiş, sadece halka “Sanal Mesaj” lar vermiştir. 

2009 Seçim Bildirgesinde sektörün vergi yükünü olanaklar çerçevesinde makul bir seviyeye çekeceği 

sözü verilmesine karşın 2013 itibariyle sektörün vergileri toplamda artırılmıştır. 

Partimiz ulaştırma alanında, insan ve yol kaynaklı sıfır riski (güvenlik), evden her noktaya engelsiz 

seyahati (engelsiz) ve deniz, kara ve havada tam entegre ulaşımı (entegre) öngörmektedir. 

Haberleşmede ise iletişimin temel insan hakkı olduğundan hareketle ucuz ve en ileri teknolojiyi 

vatandaşına sunabilmeyi, daha da önemlisi bilişimi sadece tüketen değil ayni zamanda üretip ihraç 

eder duruma getirmeyi hedeflemekteyiz. Haberleşmede her alanda gerçek rekabet koşullarıyla ucuz 

ve kaliteli hizmeti sunabilmek, üniversitelerimizle ve yerli yatırımcılarımızla bilişim alanında üretip 

yurt dışına ihraç eder hale gelmek ve dünyada birçok standartlaşma kurumlarını ETSI, ITU-T yakından 

takip edip kurulan her alt yapının bunlarla tam uyumlu olmasını sağlamak hedefimizdir. 

En genelde ise ulaştırma ve haberleşmeye ilişkin şu tespitleri yapmaktayız: Ercan Devlet Havaalanı’nın 

elden çıkarıldığı, Telekomünikasyon Dairesi gibi birçok kurumun elden çıkartılarak devletin 

yetkilerinin sınırlandırılmasının öngörüldüğü bu dönemde ulaştırma ve haberleşme alanlarında ciddi 

bir otorite boşluğu oluşmaktadır. Şehirlerarası yolların hala tamamlanmadığı, Telekomünikasyon 

Dairesi’ne yatırımların durdurulduğu ve yeniden yapılandırma çalışmalarının yetersiz kaldığı 

görülürken, rekabet olmasına karşın GSM ücretlerinde artış olduğu da görülmektedir. Devletin hızla 

etkisizleştiği ve yetkisizleştiği tüm bu alanlarda CTP-BG çağdaş ekonomi anlayışı doğrultusunda ciddi 

girişimler yapacaktır.  

 

Enerji 

 

Ekonomik büyüme ve kalkınma için olmazsa olmaz olan enerji kaynakları (fosil yakıtlar) bakımından 

KKTC tamamen dışa bağımlı bir ülkedir. Ülkeye ithal edilen enerji kaynaklarının (akaryakıt) ciddi bir 

kısmı ulaşım sektörü tarafından tüketilmekte, diğer bölümü elektrik üretimi için kullanılmaktadır. 

Ülkedeki elektrik üretimi tamamen petrol türevlerine dayanmaktadır ve dünyada değişen 

konjonktüre göre fiyatları devamlı değişim gösteren petrol türevlerinin ülkedeki üretim maliyeti 

içerisindeki payının yüksekliği dolayısıyla maliyet ve fiyatlara yansımaktadır.  



 

63 
 

Nüfus ve ekonomik faaliyet olarak büyüyen ülkede enerji kaynaklarına talep devamlı artış eğilimine 

sahiptir. KKTC’nin bir ada ülkesi ve ada ekonomisi olması, enerji kaynağı bakımından fakir olması 

ülkenin enerji ihtiyacının karşılanmasında ciddi sorunlar doğurmaktadır. Bu nedenle ülkenin 

kalkınması ve büyümesinin motoru sayılan enerji sektöründe  “Enerji üretimi stratejik planının ve 

politikalarının” mevcut hükümet tarafından oluşturulmamış olması ciddi bir sorun olarak karşımızda 

durmaktadır. Bunun ötesinde enerji verimliliği ile ilgili çalışmaların ve yasal düzenlemelerin ülkemizde 

tam anlamıyla organize edilemediği, alternatif kaynaklar konusunda kayda değer yatırımların 

yapılmadığı da bilinen bir gerçektir. Partimiz, güneş ve rüzgâr enerjisi gibi alternatif ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarının mevcut enerji üretim tesislerine entegre edilmesi ve bu yolla kaynakların 

çeşitlendirilmesine özel bir önem atfetmektedir.  

AB’nin Mart 2007’de belirlediği 20 20 20 hedefleri doğrultusunda çözüm ve AB üyeliği hedefine sahip 

bir parti olarak gerekli yasal düzenleme ve uygulamaların yapılması için çalışacağız.  Bu bağlamda 

AB’nin 20 20 20 Hedefleri olarak belirlediği 2020 yılına kadar sera gazı emisyonlarının % 20 

azaltılması, enerji tüketiminde enerji etkinliğinin % 20 artırılması, yenilenebilir enerji kaynakları 

kullanımının % 20 artırılması ve araçlarda biyoyakıt kullanımının % 10’a ulaşması hedeflerini 

benimsemeyi ve bu hedefler doğrultusunda çalışılmasına önem verilmektedir. 

Üretilen enerjinin verimli bir biçimde kullanılması konusunda gereken her türlü yasal ve teknik 

çalışma program döneminde uygulanacaktır. Bu kapsamda bina yalıtım uygulamaları konusunda ilgili 

kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğine gidilecek ve enerji tasarruflu elektronik eşyaların 

kullanımı konusunda teşvikler sağlanacaktır. 

 

Turizm 

 

Turizm sektörünün KKTC gibi bir ada ülkesinin ekonomik faaliyetleri içerisinde önemli bir yer tutması 

gerekmektedir. Bu sektör KKTC’nin ödemeler dengesi bilançosunda diğer görünmeyen işlemler 

kaleminden sonra ikinci büyük döviz geliri sağlayan faaliyet alanı konumundadır. Ülkesel düzeyde 

fiziki gelişim planlarının, turizm yatırım stratejisinin ve kapasite artırıcı yatırım kararlarında bölgesel 

düzeyde fiziki, sosyal ve ekonomik taşıma kapasitelerinin güncel bir biçimde tespit edilmiyor oluşu 

sektörün gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kıyı yönetim planının olmayışı ise kıyısal 

alanlarda yatırımların plansız gelişmesine neden olmaktadır. Doğal ve tarihi çevrenin korunmaması, 

turistik tesis ve yan tesisler ile eklentilerinin doğal çevreye ve özgün mimariye uyumlu bir biçimde 

gerçekleştirilmemesi ve çevre kirliliği, özel koruma bölgeleri ve milli parklar gibi konularda etkin 

politikaların yeterli düzeyde geliştirilememesi ve koordinasyonun sağlanamamasından doğan 
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sorunlar mevcuttur. Turizm yatırımlarının yürürlükteki yasalara uyulmadan kontrolsüz ve denetimsiz 

gerçekleştirilmesi çarpık yapılaşma yanında hayati tehlike arz edecek sağlıksız tesislerin oluşmasına 

olanak sağlamaktadır. Ayrıca bu durum ekonomik, sosyal ve çevresel gelişmeyi de olumsuz 

etkilemektedir. Turizm sektörünün çözüm bekleyen birçok önemli sorununun halen mevcut olduğu 

açıktır. Sektörün ekonomide arzulanan yerini alabilmesi için gerekli tedbirlerin geciktirilmeksizin 

alınması sağlanmalıdır. Turizmin yönlendirilmesinde esas alınacak olan planlama çalışmaları ile diğer 

yasal düzenleme çalışmalarının UBP iktidarı döneminde tamamlanmamış olması sektörün gelişmesini 

olumsuz yönde etkileyen sorunların başında gelmektedir.  

20,000’e yaklaşan yatak sayısı, 500,000’i aşan turist sayısı ve 2 milyonu aşan geceleme sayısı ile belli 

bir düzeye yükselen sektörün gelişmesini ve ekonomiye olan katkısını artırmak için paydaşlardan 

oluşturulacak olan ”Özerk Turizm Örgütü” kurulmamış, sektörde ürün çeşitliliği (eko-turizm, kırsal 

turizm, agro-turizm, sağlık, spor, kongre vb.) yeterince geliştirilememiş ve turizmin tüm yıla 

yayılmasını sağlayacak, özel ilgi turizminin gelişmesini öngören teşvik politikaları yeterli düzeylerde 

hayata geçirilememiştir. Öncelikli turizm bölgeleri ve alanlarının belirlenip teşvik sisteminin buna göre 

geliştirilmesi öngörülmeli, uluslararası taşımacılığın turizm sektörüne yönelik gelişmesi için politikalar 

geliştirilmeli, Turizm ürünün siyasi, ekonomik, sosyal ve ekolojik değişkenlere bağımlılığı yüksek çok 

kırılgan bir ürün olduğu gerçeğinden yola çıkarak turizm politikaları oluşturulmalıdır. Aynı zamanda 

sektörün ihtiyacı olan işgücünün eğitilmesinde üniversiteler, sivil toplum ve ilgili meslek odaları ile 

işbirliği üzerinde yeterince durulmaması da bir başka ciddi sorun olarak dikkat çekmektedir. 

Bu alanda mevcut durum tespiti yaparken bilhassa 2009 sonrasında başta petrol dolum tesisi olmak 

üzere  günübirlik  kararların turizmi uzun vadede olumsuz etkilediğini, İngiltere piyasasında yapılan 

/yapılmayan icraatların bu piyasadan turist akışını bitirdiğini, ülke genelinde sağlık/güvenlik 

konularında önemli adımlar atılamadığını, enerji verimliliği sağlayacak projelerle rekabet edebilirliğin 

artırılamadığını vurgulamak gerekmektedir. Turizmin sadece Charter seferlerle yapılamayacağı ve 

yeni açılan pazarlarda tarifeli seferlerinde desteklenmesi gerektiğini, turizmi 12 aya yayacak ve riskleri 

azaltacak yeni destinasyonlarda  hem tarifeli hem de charter uçuşların desteklenmesinin önemi 

ortadadır. Tanıtımların ihaleler sonucu profesyonel firmalar tarafından uzun vadeli planlanması, 

dengesiz bir şekilde artan büyük otellerden ziyade yerel kapasitemizi küçük aile işletmelerinin 

desteklenmesine dönük kullanmamız ve bu sayede turizm gelirlerinin halka yansımasını sağlamamız 

gerekmektedir. Planlı /antlaşmalı üretim sayesinde ülke içinden daha çok girdi sağlanması da turizm 

gelirlerinin ülke içinde tutulması ve istihdam yaratması bakımından partimizce önemsenmektedir. 
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Tarım 

 

Tarım sektörü insanlar ve devletler için stratejik ve yaşamsal değeri olan ekonomik bir faaliyettir ve 

devletlerin tarımsal araştırma ve üretimin gelişmesi için ciddi politikalar hayata geçirmesi beklenir. Bu 

politikalar hayata geçirilirken tüm paydaşların (Üretici Birlikleri, STÖ’ler, Üniversiteler) görüş ve 

önerilerinin alınması ve bunların katkılarıyla plan ve programlar hazırlanması gerekmektedir. KKTC’de 

sektörün GSYİH’daki payı yaklaşık % 6, istihdamdaki payı ise % 4’tür. Ayrıca KKTC ihracatının büyük 

bölümü de Tarım ve Tarım sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. 

KKTC’nin coğrafik/ekolojik, demografik, sektörel ve siyasal konumunu dikkate alarak Tarım 

sektörünün gelişmesi için tüm paydaşların katılımı ve katkısıyla çağdaş bir Tarım sektörü yaratmak 

için sektörel/stratejik plan ve programın hâlâ hazırlanamadığı görülmektedir.   

KKTC’nin coğrafik/ekolojik özellikleri turfandacılık, hayvancılık ile seracılık için son derece elverişlidir. 

Sektör küçük ve orta boy işletmelerden oluşmaktadır. Optimal büyüklüğün altında işletmelerde 

maliyet yüksek olmaktadır. Bu nedenle sektördeki işletmelerin optimal büyüklüğü yakalaması için 

teşvik sistemlerinin geliştirilmemiş olması ciddi bir sorundur. 

Sürekli gelişen Turizm ve diğer hizmet sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir Tarım sektörü 

oluşturulamamıştır. Türkiye’de deniz altı borularla getirilecek olan suyun bu sektörün gelişmesi için 

kullanılması hedeflenmektedir. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmelerin gelişmeleri ve 

sürdürülebilir bir tarım faaliyeti yapabilmeleri için maliyetlerin düşürülmesi, teşvik sisteminin 

verimliliğinin ve üretkenliğinin artırılması temelinde AB normlarında düzenlenmesi ve teknolojik 

donanımın geliştirilmesi öngörüsüyle finansal destek program ve teşvik sistemlerinin hayata 

geçirilmesi gerekmektedir. 

 

Su Yönetimi ve Kullanımı 

 

Türkiye Cumhuriyeti’nden denizaltı borularla getirilecek olan ve KKTC’nin içme ile kullanma suyu 

ihtiyacının tamamını karşılayabilecek ve KKTC’de yapılan sulu tarım kadar bir alanın sulanmasına 

olanak verecek kapasitedeki kaynağın sürdürülebilir, ekonomik gelişmemizin önünü açacak şekilde 

kullanımının sağlanması gerekmektedir. Gerek TC’den gelecek su kaynağı ve gerekse yerel su 

kaynağının kullanım ve yönetiminde hazırlanacak “Su Yönetimi Yasası” kapsamında KKTC yetkili 

makamlarının etkin olarak görev alması sağlanacaktır. Su kaynakları ülkenin demografik, ekonomik, 

sektörel ve ekolojik dengeleri ve gelişmesi esas alınarak gerçekleştirilecek bir planlama ile 
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yönetilecektir. KKTC nüfusunun artışı ve gelişen Turizm ile Eğitim sektörlerinin su ihtiyacını artırması 

yerel kaynakların tükenmesine sebep olmaktadır. Tarım sektöründe son yıllarda çağdaş sulama 

sistemlerinin yaygınlaşmasına rağmen halen yer yer geleneksel yöntemlerin kullanılması da yerel 

kaynakların tükenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu gelişmeler rezervlerimizden aşırı miktarda su 

çekilmeni getirmekte ve akiferlerimize deniz suyu girişimi olması sonucunu doğurmaktadır. Su 

kaynaklarındaki bu olumsuz mevcut yapı, Türkiye’den ülkemize gelecek olan yeni kaynakla birlikte 

önümüzdeki yıllarda önemli bir nitelikli stok artışına yol açabilir. Oluşacak bu stok artışı başta 

ülkemizin ihtiyaçları için kullanırken diğer yandan dünyadaki en kıt kaynaklardan olan bu önemli 

kaynağı diğer ülkeler ile de paylaşma imkânlarını değerlendirilecektir. Bu sayede gerçekleştirilecek 

ihracat ile sağlanacak kaynaklar dış ticaret dengesinin iyileştirilmesinde önemli yer alacaktır. Tüm 

bunlar değerlendirildiğinde KKTC’de acilen  “Su Master Planı” , “Su Yönetimi” ve “Toprak Kullanım”  

yasalarına ihtiyaç vardır. “Toprak Etüt ve Haritalama”  verileri, Tarım, Turizm, Eğitim sektörlerinin 

gelişim projeksiyonları (hedefleri) ve nüfus artış trendleri baz alınarak ciddi bir planlamaya gidilmesi 

gerekmektedir. CTP-BG iktidarı ile birlikte tüm bu ihtiyaçların en hızlı bir şekilde giderilmesi 

hedeflenmektedir. 

 

Sanayi 

 

Sanayi sektörünün GSYİH içindeki payı yıllar itibarıyla önemli bir değişim göstermemiştir. Bu durum 

sanayi sektörüne gereken önemin verilmediğini göstermektedir. Alt sektör olan imalat sanayinin 

payının ise yıllar itibarıyla azalma göstererek 2000 yılında % 5,7’den 2010 yılında % 2,3’e gerilemiştir.  

Sanayi sektörünün katma değer büyüme hızı ise son yıllarda negatife düşmüştür. Sektör ülkede 

kullandırılan kredilerin sadece %2’sini kullanmaktadır. Buna karşılık sabit sermaye yatırımlarının 

ortalama %10-18’ini gerçekleştirmektedir. Sektör yıllar itibarıyla küçülmesine rağmen istihdamdaki 

payı %10 düzeylerini korumuştur. Ülkenin ihracatında ise önemli bir yer tutmaya devam eden imalat 

sektörü, ülke mal ihracatının % 50-60‘ını gerçekleştirmektedir. Bu ihracat kalemleri ağırlıklı olarak 

işlenmiş tarım ürünleridir. Bu nedenle sanayi sektörünün gelişmesini tarım sektörü ve hizmet 

sektörlerine dönük mal ve hizmet üretimi ile birlikte düşünmek gerekmektedir. 

Kredi maliyetlerinin yüksekliği, kayıt dışı ekonomi ve düşük fiyatlı ürün ithal edilen ülkelerdeki devlet 

desteğinin yol açtığı haksız rekabetten, ayrıca çözümsüzlük şartlarında gerek AB gerekse Güney Kıbrıs 

ve Türkiye ile güvenlik, vergi ve devlet desteği olanaklarında ortak bir zemine sahip olmamaktan 

kaynaklanan haksız rekabet, bürokrasinin fazlalığı ve hantallığı, nitelikli işgücü eksikliği, teknoloji 
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kullanımının hızlı yaygınlaştırılamaması gibi temel sorunlar sanayi sektörünün gelişmesini 

engellemektedir. 

 

İnşaat 

 

İnşaat sektörü ekonomiler içersinde sektörel anlamda her zaman Gayrisafi Milli Hâsıla’ya yüksek 

katkısı olan ve pek çok sektörü harekete geçiren alanlardan birisidir. Ülkeden ülkeye değişmekle 

beraber inşaat sektörü ülkemizde 70’e yakın farklı meslek dalını ve üretim alanını tetikleyen, 

destekleyen ve besleyen bir sektördür.  

Özellikle bir ekonomik milat olarak aldığımız 2003 sonrasında KKTC’nin 3 yıl boyunca arka arkaya % 15 

civarında büyümesinde inşaat sektöründeki hızlı büyümenin de önemli etkisi olmuştur. Yine 2008’de 

ekonomik büyümenin yavaşlamaya başlamasının ve 2009 sonrasında giderek eksi büyümeye 

geçmemizin önemli sebeplerden biri inşaat sektöründeki daralmadır. Toplum olarak yaşadığımız 

tecrübeler bizlere göstermiştir ki, büyümenin niceliği kadar niteliği de büyük önem arz etmektedir. Bu 

bakımdan inşaat sektörünün planlı ve kaliteli bir şekilde geliştirilmesi bu dönemde temel hedeflerden 

birisi olacaktır. Temel aşamasından tamamlanma aşamasına kadar her noktada bilimsel gerçekler 

ışığında ve kalite standartlarını sağlayan bir gelişme sağlanacaktır. Sektörün önemli eksiklerinden biri 

de inşaat malzemelerinin standardı ve yapı denetimi konusudur. Bütün ilgili kurumlar ve Devlet 

birlikte çalışmalara başlayacak ve ülkemize giren-ülkemizde üretilen tüm malzemeler için AB 

standartları ve TSE standartları kriterlerinin uygulanmaya koyacak tedbirleri üreteceğiz. Yapı ve bina 

denetimi konusunda ülkemizde gerekli düzenlemeler bulunmamaktadır. Can ve Mal güvenliği 

açısından çok önemli olan bu konuda gerekli çalışmalar yapılarak önlemler alınacaktır. Devlet ve ilgili 

sivil toplum örgütleri işbirliği ile çalışmalar yapılarak gerekli yasa ve tüzükler hazırlanıp, uygulamaya 

konacaktır.  

Ülke Fiziki Planı 23 senedir hazırlanamamıştır, bunun yerine geçici emirnamelerle ve Fasıl 96 ' Yollar 

ve Binaları Düzenleme' yasası ile işler götürülmeye çalışılmaktadır. Süratle bu konuda çalışmalar 

yapılıp, ilgili birimler ve sivil toplum örgütleriyle birlikte ' Yeni imar Yasasını' hayata geçireceğiz. 

 

Dış Ticaret Dengesi 

 

KKTC kronikleşen ve yıllar itibarıyla artan bir dış ticaret açığına sahiptir. Üretkenlik için hammadde, 

enerji ve makine alanlarında ithalat yapmak durumunda olan KKTC’de ekonomik büyüme aynı 

zamanda ithalattaki artışı da getirmektedir. İthalat 2000-2010 yıllarında % 400 artarken, ihracattaki 
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artış % 100 seviyesinde kalmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemde % 12’den % 6’ya 

düşmüştür. Diğer yandan, dış ticaret açığının GSMH’ya oranı son yıllarda %40 seviyesinde 

seyretmektedir.  

En önemli ihracat kalemleri süt ürünleri, narenciye ve alkollü içeceklerdir. Buradan da anlaşılacağı 

üzere tarım sektörü ile süt ürünleri imalatı sektörlerinin geliştirilmesine önem verilmesi 

gerekmektedir. CTP-BG, Vizyon + 10 yaklaşımıyla bu sektörlerin ihracat kapasitesini 100 % artırmayı 

hedeflemektedir. Ayrıca, gerek KOBİ’lerimize gerekse de sanayimize yeni pazarlar aranacak ve Yeşil 

Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesine, Türkiye’ye ihracat imkânlarının artırılmasının yanı sıra bölge 

ülkelerine ve Avrupa’ya dönük yeni pazar arayışları ile ihracat imkânlarının artırılmasına önem 

verilecektir. Bunları yaparken aynı zamanda sektörlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin kalite ve 

fiyat bakımından cazip hale getirilmesi ile hizmetler sektöründe gerçekleşen büyümenin ortaya 

çıkaracağı talep artışının da daha fazla içten karşılanmasına özel önem verilecektir. Böylelikle ithalatın 

azalmasına ve/veya yatırım mallarına yönelmesine de katkı sağlanacaktır. Bu nedenle hem üretici 

tanımı yapılacak hem de teşvik sistemi düzenlenecektir. Diğer yandan verimlilik, rekabet edebilirlik ve 

sürdürülebilirlik esaslarında üretim anlayışıyla bu sektörlerde ciddi bir yeniden yapılanmaya 

gidilecektir. 

 

Ödemeler Dengesi 
 

KKTC dış ticaret açığının büyük bir kısmını görünmeyen işlemler (turizm, yüksek öğrenim, Güney’den 

giriş yapan emekçilerin gelirleri ve Güney ile gerçekleşen ticari ilişki ile yabancı sermaye girişi, vb.) 

kalemiyle kapatmaya çalışmakta, ancak yine de cari açığı bulunmaktadır. Son kriz şartlarında 

Güney’deki koşullar nedeniyle işlerini kaybeden insanlarımız ve ticari kapasitesinin düşmesinin 

negatif yansımaları söz konusudur. Cari açık büyük oranda Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı yardım 

ve kredilerle karşılanmaktadır. Turizm ve yüksek öğrenim sektör gelirleri yıllar itibarıyla artmasına 

rağmen dış ticaret açığını kapatamamaktadır. Bu iki hizmet sektörünün ülke ekonomisine katkısını göz 

önünde bulundurarak CTP-BG turizm geliştirme stratejik planı ile yüksek öğrenim geliştirme stratejik 

planlarını hayata geçirecektir. Aynı zamanda Yeşil Hat Tüzüğü’nü ve iki taraf arasında dengeli 

ekonomik ilişkiler geliştirmeyi gözetecektir. Hizmet sektörlerinin %100 büyütülmesi hedefi 

gerçekleştirilecektir. Ayrıca, inşaat sektörünün de ödemeler dengesine katkı sağlayan yabancı kaynak 

aktarımının artmasına hizmet edecek şekilde yapılandırılması üzerinde durulacaktır. 

Ödemeler dengesi hesaplarındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı yardım ve krediler 2000-2010 

döneminde % 300 oranında artmıştır. Bu konum KKTC iktidarlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı 
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yardım ve kredilere olan bağımlılığını artırmakta ve sağlıklı demokratik ilişkiler kurulabilmesini 

güçleştirmektedir. Bu nedenle CTP-BG kendi kendine yeten bir KKTC ekonomisine ulaşılması ve 

Türkiye Cumhuriyeti ile sağlıklı ilişkilerin geliştirilebilmesi için gelir getiren ve cari açığın 

kapatılmasında önemli rol oynayan sektörlerin geliştirilmesine önem verecektir. Güney Kıbrıs ile 

aramızda sınırlı bir şekilde gerçekleşebilen ekonomik ilişkilerin artması için yeşil hat tüzüğünün 

geliştirilmesi ve federal çözümle birlikte kalıcılaşması partimizce önemsenmektedir. Bu süreçte başta 

Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünya ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası sermaye piyasalarından en üst düzeylerde ekonomimize bir katkının sağlanabilmesi de 

yine federal çözümü de içerecek bütünlüklü bir vizyon sayesinde olabilecektir. 

 

Reel Sektöre Yönelik Politika Öncelikleri 

 

9. Reel sektörün gelişimini kolaylaştıracak kamusal düzenleme ve tedbirleri hayata geçirmek 

9.1. Yasal düzenlemeleri tamamlamak 

9.1.1. İthal ürünlerde kalite kontrolünü artırmak 

9.1.2. Gümrük kapılarında denetimi artırmak 

9.1.3. Güney Kıbrıs ve Türkiye ile olan fiyat dezavantajlarını gidermek 

9.2. Sektörel düzenlemeleri hayata geçirmek 

9.2.1. Yerli ürünlerin turizm ve diğer sektörlerde tüketimini artırmak 

9.2.2. Şans oyunlarında denetim mekanizmaları geliştirmek 

9.2.3. Stratejik kurumları özerkleştirerek kamu yararına çalışmalarını sağlamak 

9.3. İhracatı artırmaya yönelik çalışmak 

9.3.1. Mersin Limanı ve diğer Türkiye limanlarına girişlerdeki sıkıntıları gidermek 

9.3.2. Doğrudan Ticaret’in hayata geçmesini sağlamak 

9.3.3. Yeşil Hat Tüzüğü’nü geliştirmek 

9.4. Yatırımları teşvik etmek 

9.4.1. Kooperatifçiliğin AB mevzuatı ile uyumu öngörerek geliştirilmesini sağlayacak 

düzenleme ve uygulamalara gitmek 

9.4.2. KOBİ’leri desteklemek 
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9.4.3. İhracatın artırılmasına dönük teşvik ve diğer uygulamaları hayata geçirmek 

9.4.4. Türkiye’den gelecek suyun dağıtımı ve kullanımına yönelik master plan hazırlamak 

9.4.5. Tasarruflar için farklı yatırım enstrümanları geliştirmek 

9.4.6. Tasarrufların ülke içerisinde yatırım amaçlarına yönelik kullanılması için mevzuat 

düzenlemelerine gitmek 

9.4.7. Yerel kuruluşların rekabet gücünü artırmak 

9.5. Sanayi Bölgeleri’ni düzenlemek 

9.5.1. Sanayi Bölgeleri’nin yönetimlerini bölgesel yatırımcılara bırakmak 

9.5.2. Sanayi Bölgeleri arsalarının dağıtımını ilgili odaların içinde yer alacağı oluşumlara 

bırakmak 

10. Reel sektörün gelişimini kolaylaştıracak kurumsal düzenlemeleri hayata geçirmek 

10.1. Reel sektörü geliştirmek 

10.1.1. Ekonomik ilişkileri düzenleyen anti-tekel gibi yasaları ele almak 

10.1.2. Rekabet Kurumu’na işlerlik kazandırmak 

10.1.3. YAGA’yı geliştirmek 

10.1.4. YAGA bünyesinde kurulacak bir mekanizma / birim ile yurtdışında yaşayan Kıbrıslı 

Türklerin ekonomiye katkısını artırmak 

11. Destek ve teşvik düzenlemelerini gözden geçirmek 

11.1. Teşvik ve kredilere yönelik düzenlemeleri tamamlamak 

11.1.1. Esnafa ve KOBİ’lere finansmana erişim kolaylığı sağlamak 

11.1.2. Sektörel teşvikleri gözden geçirmek 

11.1.3. Bölgesel gelişme kararlarında ekolojik demografik ve ekonomik kriterleri dikkate 

almak 

11.2. Yerli üretimi desteklemek 

11.2.1. Yerli üretimi içe kapanmacı değil geliştirici ve dünya piyasaları ile rekabet edebilecek 

şekilde desteklemek 

11.2.2. Şirketlerin net bilançoya gitmesini sağlamak 

11.2.3. Şirket sermayelerinin güçlenmesini sağlamak 
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11.2.4. Turizmde sektörel politikalar ve teşvik uygulamalarının sektörde faaliyet gösteren 

kurumların oluşturacağı bağımsız organlarca belirlenmesini sağlamak 

11.2.5. Yabancı yatırımcılarla yerel yatırımcıların ortaklıklar kurmasını teşvik etmek 

12. İstihdamı geliştirmek 

12.1. İstihdamı düzenlemek 

12.1.1. Özel sektörde yerel istihdamı teşvik etmek 

12.1.2. Eğitim sisteminin çıktılarını reel sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlemek 

12.1.3. Tüm çalışanlar için sosyal haklar ve iş güvencesi bakımından norm ve standart birliği 

sağlamak 

13. Yatırımları ve girişimciliği geliştirici düzenlemeler yapmak 

13.1. Ülkedeki atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmak 

13.1.1. Girişimciliği özendirmek 

13.1.2. Yabancı sermaye tanımını netleştirmek ve yabancı yatırımcıların farklı ülkelerden 

gelmesini sağlamak 

13.1.3. İnşaat sektöründe oluşan atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmak 

13.1.4. Geçitkale Havaalanı’nı ekonomiye kazandırmak 

14. Bilişim sektörüne yönelik politikaları hayata geçirmek 

14.1. Bilişim kullanımı ve sektörün gelişimi için yasal düzenlemelere gitmek 

14.1.1. Yasal mevzuatın gözden geçirilip var olan yasalardaki eksiklikleri düzeltmek ve eksik 

olan yasaları ivedilikle meclisten geçirmek 

14.2. Bilişim sektörünün rekabet gücünü artırmak 

14.2.1. E-Ticaret’i yaygınlaştırmak 

14.2.2. Sektörün rekabet edebilirliğini sağlamak üzere yasal ve teknik altyapı çalışmalarına 

hız vermek 

14.2.3. Sektör faaliyetlerini desteklemek 

14.2.4. Sektör içerisinde işbirlikleri artırmak amacı ile verilecek hibe ve yardımlarda 

ortaklıkları teşvik etmek 
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14.2.5. İnovasyon ve yaratıcılığı teşvik etmek amacı ile bir kuluçka merkezi oluşturulmasını 

teşvik etmek 

15. Ulaştırma ve haberleşme sektörlerine yönelik politikaları hayata geçirmek 

15.1. Ulaştırmada insan ve yol kaynaklı riskleri sıfırlamak ve planlı biçimde karayollarını 

geliştirmek 

15.1.1. İlgili sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve trafik ekipleriyle yol güvenliği planını 

hazırlamak 

15.1.2. En öncelikli noktaları en süratli şekilde güvenli hale getirmek 

15.1.3. İnsan faktöründen kaynaklı unsurların elimine edilebilmesi için ehliyet verilme 

koşullarını iyileştirmek 

15.1.4. Yolcu taşıyan tüm sürücülerin ehliyet koşulunu periodlarla sınav geçmeye tabi tutmak 

15.1.5. Hemzemin kavşakları alt-üst geçit şeklinde düzenlemek 

15.1.6. Yol güvenliğini AB standartlarına çıkarmak 

15.1.7. Karayolları Master Planı’nın günün koşullarına göre değiştirerek ihalelerin Lefkoşa’da 

açılmasını sağlamak 

15.2. Haberleşmede gerçek rekabet koşullarıyla ucuz ve kaliteli hizmet sunumunu sağlamak ve 

telefon ve internet hizmetlerinde kaliteyi artırmak  

15.2.1. Posta Dairesi’nin daha hızlı ve etkin çalışmasını sağlamak 

15.2.2. Telefon ve İnternet hizmet kalitesi ve ücretlerini düzenlemek 

15.2.3. Telekomünikasyon Dairesi’nin süratle altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek rekabet 

edebilir hale gelmesini sağlamak 

15.2.4. Telefon Dairesi’nin özerkleştirilmesi için yöntem belirlemek 

15.2.5. Fiber optik dâhil telefon ve İnternet hizmetlerini kırsal kesime yaygınlaştırmak 

15.2.6. İzolasyonların kaldırılması kapsamında uluslararası telefon trafiği konusunda 

alternatif yöntemler belirlemek 

15.2.7. Mobil operatörlerin yurtiçi ve yurtdışı trafik taşımalarını AB norm ve kriterlerine göre 

yapmak 

15.2.8. Mobil iletişimde pazarı taşıyıcı ve servis sağlayıcı olarak ayrıştırıp yeni ve yerli 

oyunculara pazara giriş fırsatı vermek 
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15.2.9. Mobil iletişimde üçüncü operatörün yerli yatırımcıyla hayata geçmesinin önünü 

açmak 

15.2.10. Her alanda serbest numara taşınabilirliğini sağlayıp tüketicileri denetleyici ve karar 

verici duruma getirmek 

15.3. Deniz, kara ve havada tam entegre ulaşımı sağlamak 

15.3.1. İnsanların hangi yolla seyahat ediyorlarsa etsinler aralarında kopukluk olmayacak 

şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak 

15.3.2. Sefer saatlerini senkronize biçimde düzenlemek 

15.3.3. Tek noktadan bütün kara, deniz ve hava ulaşımı için rezervasyon ve bilet alışını 

sağlayabilecek her türlü teknolojik alt yapıya ulaşılmasını sağlamak. 

15.3.4. Her türlü iletişim alt yapısından her türlü ulaşım imkânına erişim ve bilgi alışverişi 

sağlamak. 

15.3.5. Kıyı şeridi güvenliğini ve acil durum anında uyarı sistemini hayata geçirmek. 

15.4. Hava ulaşımı hizmetlerini geliştirmek 

15.4.1. Ulusal havayolu şirketinin kurulması için çalışma yapmak 

15.4.2. KKTC hava sahasını kullanan uçaklardan hizmet bedeli alınmasını sağlamak 

15.5. Deniz limanlarını geliştirmek 

15.5.1. Deniz limanları yönetimlerini özerkleştirmek 

15.5.2. Deniz limanlarının altyapılarını iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak 

16. Enerji sektörüne yönelik politikaları hayata geçirmek 

16.1. KIB-TEK’i özerkleştirmek 

16.1.1. KIB-TEK’i KKTC’nin elektrik enerjisi sektörü otoritesi haline dönüştürmek 

16.1.2. Kamunun KIB-TEK’le olan alacak-verecek ödemelerinin karşılıklı yerine getirilmesini 

sağlamak 

16.2. Alternatif enerjiyi yaygınlaştırmak 

16.2.1. Enerji maliyetlerini düşürmek 

16.2.2. Yenilenebilir enerji alanlarında teşvik sistemi oluşturmak 

16.3. Olası doğal gaz rezervlerinin enerji sektörüne katkısını sağlamak 



 

74 
 

16.3.1. Kıbrıs’ın çevresinde bulunan gaz kaynaklarına ilişkin alınacak kararlarda söz sahibi 

olmak için girişimde bulunmak 

16.3.2. Söz konusu kaynakların üretimi ve dağıtımı aşamasında KKTC’de özellikle elektrik 

üretiminde sürdürülebilir bir yapı oluşturabilmek için durum tespiti ve ihtiyaç analizi 

yapmak; bu doğrultuda gerekli altyapı ve yasal düzenlemeler için adım atmak. 

17. Turizm sektörüne yönelik politikaları hayata geçirmek 

17.1. Sektöre yönelik kamusal düzenlemeler yapmak 

17.1.1. Turizm Örgütü Yasası’nı yapmak 

17.1.2. Turizm Master Planı’nın hayata geçirilmesi 

17.1.3. Eksik mevzuat düzenlemelerini belirleyerek bürokrasiyi asgariye indirmek 

17.2. Sektörün rekabet gücünü artırmak 

17.2.1. Yerel ve uluslararası tanıtım politikalarını belirleyip araçları hazırlamak 

17.2.2. Sektördeki ara eleman sıkıntısı aşmak için OTEM ve üniversitelerin turizm bölümlerini 

kalifiye yerel eleman yetiştirmek amacıyla desteklemek 

17.2.3. İlgi turizmini desteklemek 

17.2.4. İnanç turizmine teşvik sağlamak 

17.3. Sürdürülebilir turizme geçişi sağlamak 

17.3.1. Turizm Fonu’nun sektörün katılımı ile etkin kullanılmasını sağlamak 

17.3.2. Turizm Gelişim Yasası’nı uygulamaya koymak 

18. Tarım sektörüne yönelik politikaları hayata geçirmek 

18.1. Yapısal düzenlemeleri tamamlamak 

18.1.1. Tarımsal işletme ve üretici tanımlarını yapmak 

18.1.2. Tarımsal envanterleri çıkarmak ve Tarım Master Planı’nı yapmak 

18.1.3. Toprak Yasası’nı çıkarmak 

18.1.4. Sektöre yönelik çalışmalarda üretici birliklerinin yer almasını sağlayarak üretici 

birliklerini güçlendirmek 

18.1.5. Gıda Yasası’nı çıkarmak 

18.1.6. Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Yasası’nı AB mevzuatına göre geliştirmek 
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18.1.7. Tüm ürünlerde izlenebilir üretim şekline geçmek 

18.1.8. Hayvan kayıt sisteminin etkin olarak uygulanmasını sağlamak 

18.1.9. Küçükbaş hayvancılığı tür geliştirme ve verimlilik ve üretkenlik esaslarına bağlı devlet 

desteğiyle geliştirmek 

18.1.10. Büyükbaş hayvancılığı süt ve et üretiminin verimlilik ve ekonomik değeri gözetilerek 

geliştirmek 

18.1.11. Üretim maliyetlerini aşağıya çekecek verimlilik ve üretkenliği artıracak destek ve 

teşvikler sağlamak 

18.1.12. Et ve süt fiyatları ile yem fiyatları arasındaki dengeyi korumak 

18.1.13. Güney Kıbrıs’tan et ve canlı hayvan kaçakçılığını engellemek 

18.1.14. Üretimde teknoloji kullanımını desteklemek 

18.1.15. Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hayvanlardaki hastalıkların kontrol altına alınması 

için düzenleme yapmak 

18.1.16. Veteriner hizmetlerini geliştirmek 

18.1.17. Sağlıklı ve modern hayvan barınakları yapımını desteklemek 

18.1.18. Sağlıklı ve verimli üretim için izlenebilir tarım uygulamasına geçerek Hal Yasası 

çalışmalarını tamamlamak 

18.2. Bakanlık personeline yönelik düzenlemeler yapmak 

18.2.1. Bakanlık personelinin üreticiler ile birebir iletişim içinde olmasını sağlamak 

18.3. Niteliği artırmak 

18.3.1. Türkiye’den borularla gelecek suyun kullanımı ve üretilecek bitki deseni için çalışma 

yapmak 

18.3.2. Akredite laboratuar uygulamaları geliştirerek ülkeye giriş ve çıkışta hayvansal, bitkisel 

ürünlerin kontrolünü ve denetimini sağlamak 

18.3.3. Sütte soğuk zincir projesini tamamlamak 

18.3.4. Ülke iklim koşullarında verimli üretilebilen ve rekabet gücü yüksek ürünleri saptamak 

ve üretim planlamasını yapmak 

18.3.5. Balıkçılık ve arıcılığı geliştirmek 

18.3.6. Tahıl tarımında kullanılan tohum, gübre ve teknikleri gözden geçirmek 
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18.3.7. Her tür üründe etiket uygulamasına geçmek 

18.4. Teşvik ve kredileri düzenlemek 

18.4.1. Genç tarım girişimcilerine düşük faizli kredi ve arazi desteği sağlamak 

18.4.2. Organik tarımı birimi oluşturup üretimini teşvik etmek 

18.5. Kooperatifçiliği desteklemek 

18.5.1. Küçük işletmelerin kooperatif çatıları altında birleşmesini sağlamak 

18.5.2. Kooperatifçiliğin eğitim ve finansman imkânlarını artırmak ve etkin denetimler 

gerçekleştirmek 

19. Sanayi sektörüne yönelik politikaları hayata geçirmek 

19.1. Sanayi sektörünün rekabet gücünü artırmak 

19.1.1. İhracat potansiyeli olan alanlara kredi olanağı sağlamak 

19.1.2. İhtiyaç duyulan işgücünün eğitimini planlamak 

19.1.3. Standardizasyon çalışmalarını desteklemek 

19.1.4. Ortak iş yapma kültürünü teşvik etmek 

19.1.5. Haksız rekabeti önlemek 

19.1.6. Yerleşim yerlerindeki kirli sanayi işyerlerini ve tesislerini organize sanayi bölgelerine 

aktarmak 

20. İnşaat sektörüne yönelik politikaları hayata geçirmek 

20.1. Yapısal düzenlemeleri gerçekleştirmek 

20.1.1. Ülke fiziki planını tamamlamak 

20.1.2. AB mevzuatı ile uyumlu yeni ihale yasasını çıkarmak 

20.1.3. İç talebi canlandırmak için Mortgage Yasası’nı hayata geçirmek 

20.1.4. Altyapı ve üstyapı ihalelerinin KKTC’de yapılmasını sağlamak 

20.1.5. Tüm inşaat yapım süreçlerinin denetimini sağlayacak düzenlemelere gitmek 

20.1.6. Konut alım vergilerini gözden geçirmek 

20.1.7. Yabancı bireysel alıcıların konut alımını kolaylaştırmak 
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20.1.8. Yatırım yapmak isteyen kurumsal şirketlere üzerinde yatırım yaptıkları arazi ile ilgili 

garantiler sağlamak 

20.1.9. Sektördeki bürokratik sorunları çözmek 

20.1.10. Bitirilmemiş - yarım kalmış inşaatlarla ilgili ivedi çözüm bulmak ve ülkemizi bu çevre 

felaketinden kurtarmak 

21. Dış ticaret dengesini iyileştirmek ve ödemeler dengesini sağlamak 

21.1. Dış ticaret dengesini iyileştirmek için girişim yapmak 

21.1.1. Yeşil Hat Tüzüğü ile mal ihracatını artırmak 

21.1.2. Mersin Gümrüğü ile ilgili bürokratik düzenlemeleri netleştirmek 

21.1.3. Gelişecek su kaynakları ile ihracat olanaklarını geliştirmek 

21.2. Ödemeler dengesini sağlamak 

21.2.1. Turizm, eğitim ve diğer hizmet sektörlerinde yapılacak düzenlemelerle gelirleri 

artırmak 
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2.5. Sosyal Adalet ve Sosyal Devlet 

 

CTP-BG, KKTC Anayasası’nın 1. maddesinde devletin temel nitelikleri arasında sayılan sosyal adalet ve 

onun uzantısı olan sosyal devlet ilkelerine bağlı bir siyasi partidir. Bunun doğal sonucu olarak, bir 

yandan girişimciliği, mülkiyet hakkını ve özel sektörün ekonomik yaşamdaki önemini kabul ederken, 

diğer yandan da vahşi kapitalizmin tekelleri ya da insanlık ve doğa üzerinde yıkıcı ve tüketici etki 

yaratan kuralsız bir rekabeti gündeme getiren uygulamalarına şiddetle karşı çıkmaktadır. 

Sosyal devlette bireyler, çalışma hakkı, sosyal güvenlik hakkı, iş güvenliği, eğitim hakkı, çevre ve sağlık 

hakkı gibi sosyal ve ekonomik hak ve özgürlüklere sahiptirler. Ekonomik yaşamda hâkim durumda 

olmayan sınıf ve katmanlar, bu haklarını, özgürce kurdukları ve örgütlenmesi devlet tarafından 

engellenmeyen, aksine teşvik edilen sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleri aracılığıyla savunmakta 

ve geliştirmektedirler. Ayrıca toplu sözleşme ve grev hakları da, diğer sosyal ve ekonomik hak ve 

özgürlüklerin savunulması ve geliştirilmesi açısından yaşamsal önemdedir.  

CTP-BG’nin sosyal devlet anlayışı, yalnızca ekonomik yaşamda değil, toplumsal yaşamın geri kalan 

kısımlarında da hâkim durumda olmayanların haklarının, gerektiğinde pozitif ayrımcılık ilkesi de 

uygulanarak korunmasını ve geliştirilmesini gerektirir. Bu noktadan hareketle, toplum içerisinde 

hâkim gruplar tarafından geri plana itilmiş kadınların, LGBT bireylerin, engellilerin, çocukların, 

yaşlıların ve hâkim durumda olmayan öteki grupların diğer haklarının yanında sosyal ve ekonomik 

haklarının korunması ve geliştirilmesi de CTP-BG’nin sosyal devlet anlayışının vazgeçilmez bir 

bileşenidir. 

CTP-BG, ekonomik yaşamda ve toplumsal yaşamın geri kalan kısımlarında hâkim durumda 

olmayanların hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi konusundaki çabalarıyla, ülkede şekli 

anlamda değil gerçek anlamda bir eşitliğin sağlanması için mücadele eder. Bu açıdan, “çok 

kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması”, “eşit işe eşit ücret”, “herkesin insan onuruna 

yaraşır bir işe ve ücrete sahip olması” gibi temel ilkeler yanında, doğrudan doğruya devlet tarafından 

ve idarenin yakın denetimi ve gözetimi altında sunulan kamu hizmetlerinde, eşitlik, tarafsızlık, 

süreklilik, değişkenlik ve kalitelilik gibi ilkelere bağlı kalınmasını önemser.  

CTP-BG’nin sosyal devlet anlayışında piyasa, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” ilkesinin hüküm 

sürdüğü bir alan değildir. Bunun sonucu olarak sosyal devlet, ekonominin temel aktörlerinden biri 

olan özel sektörün faaliyetlerini de, tekelciliğin önlenmesi, tüketicinin ve rekabetin korunması ve 

sosyal ve ekonomik hakların gereklerinin yerine getirilmesi açısından denetler. Devlet, bu amaçla, 

herkesin kamu hizmetlerinden eşit ve kaliteli biçimde yararlanabilmesine ve piyasada rekabetin 

sağlanabilmesine olanak tanımak için, düzenleyici ve denetleyici olarak piyasaya müdahale eder. 
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Sosyal devletin bir başka ayırt edici özelliği de, yukarıda sıralanan amaçların gerçekleşmesi için 

planlamaya verilen önemdir. İnsan odaklı bir siyaset yürüten CTP-BG, bütün ideallerimizin ülkede 

yürütülecek insani ve ekonomik kalkınma programları etrafında birleştirilmesinden ve böylelikle insan 

odaklı siyasetin artan düzeylerde bir devlet politikasına dönüştürülmesinden yanadır.  

Bugüne kadar çoğunlukla sağ partiler tarafından yönetilen ülkemizde, “sosyal adalet” ilkesinin 

Anayasa’nın 1. maddesinde, devletin temel nitelikleri arasında sayılmasına karşın, uygulamada, 

devlet, kamu hizmetlerini, etkili, verimli, kaliteli bir biçimde yerine getirmemiş, kamu hizmetlerinin 

özel kişiler tarafından yerine getirildiği durumlarda düzenleme ve denetleme yapılmamış, piyasada 

tekellerin oluşması önlenememiş, açık ve gizli işsizlik ortadan kaldırılamamış, tüketici korunamamış, 

çalışanların sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarını kullanmaları engellenmiş toplumsal 

yaşamda geri plana itilen kadınların, LGBTT bireylerin, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve hâkim 

durumda olmayan diğer grupların, başta sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükler olmak üzere temel 

hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi için gerekli girişimler bir türlü başlatılamamıştır. 

Sosyal devlet ilkesine şeklen değil, özünde bağlı bir parti olan CTP-BG için, bu konulardaki sıkıntıları 

gidermek amacıyla, özellikle çalışma yaşamı, eğitim, sağlık ve kültür gibi alanlarda yapılacak 

çalışmalar öncelikli hedefler arasındadır. 

 

Çalışma Yaşamı 

 

Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olması gereken İş Yasası’nın, 

ILO ve AB standartlarında çağdaş anlamda geliştirilmesi ve kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları 

arasında çalışma standartları açısından var olan farklılıkların giderilmesi konusundaki ihtiyaç 

ortadadır. 

Ülkemizdeki kamu sektörünün büyüklüğü ve verimsiz olduğu birçok platformda gündeme 

getirilmesine rağmen bugüne kadar bilimsel bir ölçüm yapılmamış olması ileri sürülenleri sübjektif 

iddialar olmaktan çıkaramamıştır.  Ancak gerçek şudur ki KKTC ekonomisinin verimliliği kamuda da 

özel sektörde de henüz ölçülmemiştir ve bir an önce ölçülmeli, sağlıklı veriler ortaya konulmalı, 

tartışma bu veriler üzerinden yapılmalıdır. 

KKTC çalışma yaşamının özel sektör kısmı yüksek yabancı işgücü istihdamı ile dikkat çekmektedir. 

Kayıtlı özel sektör çalışanları üzerinde yapılan değerlendirmede özel sektörde ücretli veya yevmiyeli 

çalışan yabancı uyrukluların oranının %56 olduğu görülür. Kayıt dışı çalışan yabancı işgücü de dâhil 

edildiğinde bu oranın %70’lere ulaştığı söylenebilir. 
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KKTC çalışma yaşamının bir diğer karakteristik özelliği de işgücü planlamasının olmaması ile oluşan 

yüksek yapısal işsizlik oranıdır. Özellikle yüksek okul/üniversite mezunu işsizlerin oranının yüksekliği 

dikkat çekicidir. 

 

Çalışma Koşulları  

KKTC’deki çalışma yaşamına çalışma koşulları açısından bakıldığında kamu çalışanlarının çalışma 

koşullarının özel sektörde çalışanların çalışma koşullarından daha iyi düzeyde olduğu görülmesine 

rağmen, kamuda da özellikle fazla çalışma saatleri ve yirmi dört saat hizmet vermesi gerekli 

kurumlarda vardiya sistemi uygulamasında problemler olduğu görülmektedir. Özel sektörde ise 

birçok konuda (çalışma saatleri, fazla çalıştırma, hafta sonu ve yıllık izin uygulamaları, işten çıkarma, 

kayıt dışı çalıştırma, ücret vb.) mevcut yasal düzenlemelere aykırı olarak özellikle çalışanlar aleyhine 

uygulamalar yoğun olarak yaşanmaktadır. 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği  

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve güvenli çalışma konusunda ülkemizde özel veya 

kamu sektörü açısından belirgin bir farklılık gözlemlenmemektedir. İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir 

çalışma ortamı yaratılması amacıyla tamamen AB standartlarına uygun olarak CTP Hükümeti 

döneminde yasallaşan 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası maalesef uygulanmamaktadır. İlgili 

yasada çıkarılması öngörülen çok sayıdaki tüzük aradan bunca yıl geçmesine karşın ne yazık ki 

yürürlüğe konamamıştır. Oysa bu konu oldukça hayatidir. İş kazaları can almaya devam etmektedir. 

Çalışma Dairesi tarafından eğitim verilen ve sertifikalandırılan uzman kişiler olmasına karşın bu insan 

kaynağından yararlanılmamaktadır. Program döneminde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüzükler zaman 

kaybedilmeden hazırlanarak yürürlüğe konulacak, ayrıca bu konuda etkin denetim 

gerçekleştirilecektir. 

 

Sendikalaşma ve Sendikal Yaşam 

Ülkemizdeki sendikalaşma oranının birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeye oranla düşük ve 

özellikle özel sektörde çok düşük olduğu bir gerçektir. Endüstrinin iki tarafının (çalışanların örgütleri 

ile işveren örgütleri) bir araya gelip sektörlerin sorunları ile çalışanların sorunlarına birlikte çözüm 

bulmalarını sağlayacak sosyal diyalog mekanizmalarının kurulamamış olması, sendikalaşmanın 

önündeki engellerin kaldırılamaması çalışma yaşamını olumsuz etkilemektedir. Yasal hak arama 

yollarının etkin bir şekilde kullanımını sağlayacak idari ve yargısal mekanizmaların yetersizliği de 
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sendikalaşmanın önündeki bir engel olarak ortaya çıkmaktadır.  CTP-BG, özel sektörde sendikalaşma 

oranının bu denli düşük olmasının görmezden gelinmesini kabul etmemektedir. Özel sektörde 

sendikalaşma oranının artması için teşvik edici düzenlemeler yapılacak ve özel sektörde örgütlenmiş 

sendikaların da sosyal diyalog mekanizmalarının tarafı haline gelmesi sağlanacaktır.    

 

Yabancı İşgücü 

KKTC çalışma yaşamı yüksek yabancı işgücü varlığı ile dikkat çekmektedir. Ekim 2011 Hane halkı 

İşgücü Anketine göre toplam 97,103 istihdamın 29,695’i kamuda ve 14,960’ı ise kendi hesabına veya 

işveren olarak çalışmaktadır. Ücretsiz aile çalışanlarını (1,107) da eklediğimizde özel sektörde ankete 

göre ücretli ve yevmiyeli çalışanların sayısının 54,341 kişi olduğu görülür. TC Lefkoşa Büyükelçiliği 

Yardım Heyeti KKTC Ekonomik Durum raporuna göre yaklaşık 30,462 çalışma izinli yabancı işgücü 

işyerlerinde çalışmaktadır. Bu durumda KKTC toplam istihdamı (97,103) içerisinde kayıtlı yabancı 

işgücünün % 31 gibi bir oranda olduğu görülse de özel sektörde ücretli ve yevmiyeli çalışanlar 

içerisinde bu oran %56’ya çıkmaktadır. Kayıt dışı çalışanları da göz önüne aldığımızda özel sektördeki 

yabancı işgücü oranının %70’ler civarında olduğunu söylemek mümkündür. Ülkemiz ekonomisinde 

ihtiyaç duyulan mesleklerdeki eleman açığının kapatılması amacıyla başlayan yabancı işgücü ithali 

uygulaması zaman içerisinde, özellikle 1980’li yılların sonu ile 1990’lı yılların başından itibaren 

ekonomik faaliyetin içerisinde bulunan yerli işgücünün yerini alan, onu çalışma yaşamından kovan, 

kalifiye işgücü ihtiyacını karşılamak hedefinden çıkarak yabancı kalifiye olmayan, ucuz işgücünün 

çalışma yaşamına girmesine yol açan bir olguya dönüşmüştür. Daha az ücretle, daha uzun süreler, 

kayıt dışı olarak, çalışma koşullarının kötülüğüne bakmaksızın çalışmayı kabul eden yabancı işgücü 

yerli işgücünün çalışma yaşamında iş bulmasını zorlaştıran, engelleyen bir nitelik kazanmıştır. 

 

Çalışma Yaşamında Kayıt Dışılık 

KKTC’de kayıt dışı istihdam üç ana formda kendisini göstermektedir. Bunlardan birincisi kaçak 

çalışan/çalıştırılan yabancı uyruklular, ikincisi sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı olmadan 

çalışan/çalıştırılan KKTC vatandaşları ve üçüncüsü de kayıtsız olarak yapılan ikinci iş olgusudur. Kayıt 

dışılığın KKTC çalışma yaşamına olumsuz etkisi çok büyük olmakta, haksız rekabet, kayıtlı işverenlerin 

iş kaybına neden olması ve buna bağlı olarak işsizliğin artması, sosyal güvenlik kurumlarının ve 

devletin gelirlerini olumsuz etkilemesi gibi problemlere neden olmaktadır. KKTC çalışma yaşamında 

kayıt dışılığın her üç formunun da çalışma yaşamına, ekonomik yapıya ve toplumsal yapıya ciddi 

zararlar verecek noktaya ulaştığı her kesim tarafından dile getirilmektedir. 
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Sosyal Güvenlik 

Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sistemi yüksek açık ile karakterize edilebilecek yapısı nedeniyle sürdürülebilir 

olmaktan gittikçe uzaklaşmaktadır. Sosyal Güvenlik Sistemi her yıl artan bir şekilde yapılan devlet 

katkısı ile yaşamını sürdürmeye çalışsa da sosyal güvenlik sistemine yapılan devlet katkılarının genel 

bütçe içerisindeki payının sürekli artışı nedeniyle bütçeye de ağır bir yük haline gelmektedir. Sosyal 

sigortalarda büyük açığa neden olan faktörlerden birisi siyaset kurumunun fona müdahalesi ile fona 

yüklenen ek yüklerdir. Diğer bir faktör olarak kayıt dışılık nedeniyle oluşan düşük çalışan/emekli oranı 

gösterilebilir.  Fon açıklarının bir diğer nedeni de sosyal sigortalar fonu 1976 yılında kurulurken 

oluşturulan prim/menfaat dengesinin günümüz koşullarında yetersiz/etkisiz olmasıdır. 

 

İşgücü – İstihdam ve İşsizlik 

Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından en son olarak Ekim 2011 tarihinde 

uygulanan Hane Halkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC’de istihdama katılım oranı (%49,8) birçok 

ülkeye göre çok düşüktür. Cinsiyet temelinde ise özellikle kadınların istihdama katılım oranı %32,3 ile 

çok düşük bir orandadır. Yüksek işsizlik oranı (%9,7) bir diğer problem olarak KKTC çalışma yaşamında 

gözlemlenmektedir. Özellikle yüksek genç işsizliği (%23,1) ile kadın işsizliği (%13,1) çalışma yaşamının 

en önemli sorunlarından biridir.  

 

Nüfus ve Vatandaşlık 

1974’ten sonra Kıbrıs’a gelip yerleşen ve halen KKTC vatandaşı olan Türkiye kökenlilerin 

vatandaşlıklarının tartışma konusu yapılmaması ve eşitlik ilkemiz temelinde tüm alanlarda eşit 

haklardan faydalanabilmeleri konusundaki hassasiyete paralel olarak, nüfusumuzun kontrol 

edilemediği koşullarda ekonomik yapı ve gelişmeden devlet bütçesine, eğitimden sağlığa, sosyal 

yaşamdan çalışma yaşamına her açıdan KKTC’nin olumsuz yönde etkileneceği de göz önünde 

tutulmalıdır. 

Yalnız Kıbrıs’ın kuzeyinde değil bugün dünyanın pek çok ülkesinde göçmen sorunu yaşandığı bir 

gerçektir. Kontrolsüz göç hem ucuz emek olarak insanlık dışı koşullarda çalıştırılmaya hem de ülkemiz 

içinde kayıt dışılık, güvenlik sorunu dâhil pek çok demografik ve kültürel sorunun oluşmasına yol 

açmaktadır. Bu yüzden ülkeye giriş ve çıkışların ve yabancı işgücünün kontrol altına alınması, aynı 

zamanda da bütün dünyada olduğu gibi KKTC’de de, göçmen işçilerin ve onların çocuklarının 

haklarının korunması gerekmektedir. Ülkemizin diğer göç alan ülkelerden farkı, Türkiye’den sonu 

gelmez bir nüfus aktarımı neticesinde yerli nüfusun kendi toprağında azınlık haline düşmesi riskidir. 
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Adaya 20 Temmuz 1974’ten sonra gelen Türkiye’de doğmuş vatandaşlarımız da bu risk üzerinde 

durmaktadır.  

2004-2008 yıllarındaki hükümetimiz döneminde çıkardığımız Muhaceret Yasası’nın bazı eksikliklerle 

malul olduğu tespitini yapmaktayız. Partimizin vatandaşlar arasında doğduğu yere göre bir ayırım 

yapılmasının insan haklarına aykırı olduğu düşüncesiyle, ülkemizde sonsuza kadar her göçmene beş 

sene sonra vatandaşlık hakkı verilmesinin kabul edilemeyeceği gerçeğini harmanlayan bir politika ile 

Muhaceret Yasası gözden geçirilmelidir. 

Bu bağlamda yeni vatandaşlıklar verilmesinin yanlışlığını tespit etmekte ve UBP iktidarının 

sürdürdüğü keyfi vatandaşlık uygulamalarına son verilmesini öngörmekteyiz. Doğal vatandaşlık 

edinimi dışında,  bilimsel, ekonomik katkı dâhil, yeni vatandaşlık verilmesi hemen durdurulmalı ve 

zorunlu durumlarda yılda sembolik bir üst sayıyı aşmayacak şekilde (örneğin yılda vatandaş nüfusun 

maksimum binde biri kadarı) vatandaşlık verilebileceği yasalaştırılmalıdır. Ancak evlilik halinde 

vatandaşlık gündeme gelebilmelidir. Bununla birlikte fason evliliklerin de mevcudiyetini dikkate 

alarak, evlilikten dolayı KKTC vatandaşı olma hakkının bir yıl içerisinde değil, daha uzun bir sürede 

(örneğin en az 3 yıl gibi) kazanılması yasalaştırılmalıdır. İnsanın bir ülkede yaşaması ve çalışması için 

illa ki o ülkenin vatandaşı olmaya ihtiyacı yoktur. Bu arada, sonradan vatandaşlık hakkı kazanan 

kişinin, bu hak kazanıldıktan sonra yapılacak ilk Cumhurbaşkanlığı, genel ve yerel seçimlerde oy 

kullanamaması yönünde bir düzenleme de bu konunun siyasi maksatlarla istismar edilmesine engel 

olabilecektir.  

Özetle; yeni vatandaşlık mekanizması çerçevesinde doğal nüfus artışı göz önünde bulundurularak 

yasada her yıl için kota belirlenmesi, evlilikler dışındaki koşullarda 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet 

edenlere beyaz kimlik alma hakkı verilmesi, beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet 

etmesi halinde vatandaşlığa başvurma hakkının tanınması ve özel durumlarda verilecek 

vatandaşlıklar için ise Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar üreteceği bir mekanizmanın 

oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca yeni vatandaş olanların ilk Genel ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde oy kullanmayacağı bir düzenlemeye gidilecektir. 

 

Eğitim 

 

Ekonomik darboğaz, az gelişmişlik ve uluslararası toplumdan dışlanma, bugün Kıbrıslı Türklerin karşı 

karşıya kaldığı en önemli sorunlar arasında yer almaktadır. CTP-BG, bundan kaynaklı tüm zorluklara 

tepki olarak üzerine düşeni yaparken, aynı zamanda altta yatan nedenleri bütünsel olarak ele alıp, 

Türkiye, AB ve uluslararası donör kuruluşları ile birlikte çalışmayı hedeflemektedir. TC ve AB'den 
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alınan bağış, yardım ve krediler, KKTC'nin kalkınma hedeflerini karşılamak üzere hızla 

genişlemektedir. KKTC eğitim sistemi, bu genel yardım programının önemli bir parçasıdır. Gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeler daha fazla birbirine bağlı hale geldikçe, farklı toplumlar ve farklı bakış açıları 

arasında karşılıklı anlayış ve saygının önemi bir kat daha artıyor. 

CTP-BG ile birlikte önümüzdeki yıllar, eğitim sisteminde yeniden yapılanmak için önemli bir keşif 

süreci olacaktır. Birçok kararlı kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde, gelişim için ortak gündem teşvik 

etmek; eğitimcilerimize ve yurttaşlarımıza, hepimizin gurur duyacağı eğitim programları sunmak, 

eğitim sistemimiz için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olacaktır. Bunun için sorumlu olan herkesi, 

dört elle birlik ve beraberlik içinde çalışmaya davet ediyoruz. 

Toplumsal, ekonomik ve sosyal Kalkınma için kamu desteğini sürekli olarak güçlendirip araştırmak, 

derinleştirmek oldukça önemli bir ihtiyaçtır. Karşı karşıya ve iç içe olduğumuz sorunların altında yatan 

anlam ve nedenleri araştırmak, toplumsal, ekonomik ve sosyal dönüşümlerin neler olduğunu 

tartışmak, kendi dinamizmimizle aktivizmi geliştirir ve çözümler üretir. 

Amaç, eğitim ve kalkınma arasındaki bu sıkı bağ çerçevesinde iktisadi ve sosyal açıdan birbirine tam 

uyumlu ve uygulanabilir plan ve programlar hazırlayıp, buna paralel olarak uygulama sürecinde 

toplumu doğru eylemlere teşvik etmektir. 

Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz stratejik planların, gelişim ve 

eğitimi destekleyerek, daha fazla yurttaşımıza yardım ve rehberlik edeceğini, uzun vadeli gelişim için 

kapasite oluşturacağını ve sivil toplum kuruluşları ile bir “istişareler zemini” sağlayacağını 

öngörüyoruz. 

 

Eğitimde Yeniden Yapılanma 

Hümanist bir eğitim yaklaşımının temel amacı, bireyin sahip olduğu potansiyelinin ortaya 

çıkarılmasıdır. İnsanın yapısını dikkate almayan bir eğitimin başarıya ulaşmasının olanağının 

bulunmadığı ortadadır. Çünkü insan yapısını dikkate almayan böylesi bir çabanın, insana yön 

verebilmek şöyle dursun, zarar vermesi, o değerli ve çok özel malzemeyi bozup bir tarafa atması bile 

mümkündür. 

Önemli olan kendi şartlarımıza göre uyarlama yapmak ve eğitimi öğrenciye göre kişiselleştirmektir. 

Diğer bir deyişle önemli olan, her bir öğrencinin kendini tanıması ve yeteneklerini keşfetmesi için 

eğitimin her kademesinde geniş yelpazede çeşitli fırsatlar yaratmak ve öğrencileri bu fırsatlarla 

buluşturmaktır. Kıbrıs Türk Eğitim sistemi için gereken çözüm, ihtiyaca yönelik bir yama değil; 
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eğitimde sürekli yaşanan bir devinimdir. Bunu gerçekleştirmek için bir çiftçinin ürününe yaptığı gibi 

sağlıklı büyümenin gerçekleşebileceği ideal ortamları hazırlamalıyız. 

Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi, finansal yetersizliklerden, bürokratik aksamalara ve okullardaki fiziksel 

olanaksızlıklardan yığılmalara kadar bir dizi karmaşık sorunla karşı karşıyadır. Bu bağlamda; 

Hızlı nüfus artışındaki çarpık gelişmeler, eğitim sistemine yüksek bir maliyet artışını getiriyor. 

Türkiye'den farklı sosyo ekonomik konumlardan gelen, çok sayıdaki gencin eğitim konusu alarm 

sinyalleri vermektedir. Bu yapı, aynı düzeyde eğitim veren okullar arasındaki performansı ve eğitim 

kalitesini büyük ölçüde değiştiriyor.  Okullar arası kalite farkının ve ayırımcılığın ortadan kalkması için 

CTP-BG aşağıdaki önlemlerin alınmasını elzem görmektedir: 

 

 Büyüyen ve değişen demografik yapıya uygun büyüklükte ve konumda, planlı ve ihtiyaca 

dönük alt yapı yatırımları ile modern tesisler, daha esnek ve yenilikçi okullaşma modelleri 

tasarlanmalıdır;  

 Daha yüksek standartlar, daha iyi olanaklar sağlamak ve kaynakları daha iyi kullanmak 

açısından; okulların yönetsel idari yapısında yenilikçi düzenlemelere gidilmesi, okullara idari 

ve mali özerklik verilmesi desteklenmelidir;  

 Eğitim hizmeti veren profesyonel personeli, eğitim ve atölyeler düzenleyerek, profesyoneller 

arasında tartışma, bilgi alış verişi ve karşılıklı öğrenme fırsatlarının yaratılmasını sağlamak, 

bilimsellikle buluşturmak, önemli noktalardan biridir;  

 İlkokul döneminden itibaren “Psikolojik Danışma ve Rehberlik” ve "Yönlendirme" hizmetiyle 

birlikte öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlenebilecekleri farklı program türleri 

eğitim sistemine entegre edilmelidir;  

 Araştırma ve izleme çalışmalarını teşvik ederek, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin eğitim 

alanındaki durumunu gösteren verileri zenginleştirmek; bu bilgilere erişimi sağlamak, özel 

durumlara veya taleplere göre uyumlaştırmak gereklidir;  

 Okullardaki BİT (bilgi ve iletişim teknolojisi) kullanımını yükseltmek, öğretmenlerin bu 

alandaki meslek içi eğitimini yoğunlaştırmak önemlidir. Öğrenme,  ağırlıkla yapay ortamlarda 

(sınıf, laboratuvar vb) değil, gerçek yaşam kesitlerini içeren senaryolar içinde olmalıdır;  

 Siyasi kaygılardan ve çeşitli ideolojilerden bağımsız; bilimsel, evrensel ve demokratik 

ilkelerden ödün vermeyen, çağdaş öğretmen yetiştirme, istihdam etme ve yükselme 

politikaları hayata geçirilmelidir;  

 Öğretmenlerin çalışma yaşamı AB eğitim politikalarıyla uyumlu hale getirilmelidir. Bununla 

birlikte öğretmenlerin meslek içindeki gelişimlerini destekleyecek ihtiyaç analizine dayalı, 
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profesyonel anlayışla düzenlenmiş, belirli gün ve dönemlere değil, tüm yıla yayılmış hizmet içi 

eğitim programları yaşam bulmalıdır. 

 

Geleceğe Bakış 

Günümüzde beşeri sermaye, hızla değişen ve küreselleşen dünyanın en önemli üretim faktörü haline 

gelmiştir. Gün geçtikçe çağdaşlaşan, refah seviyesi artan toplumlarda eğitim ve iktisadi kalkınma 

arasında çok güçlü bir ilişkinin olduğu açıkça görülebilmektedir. Hemen hemen tamamı, geldikleri bu 

durumu, beşeri sermayenin artması için yaptıkları yatırımlara borçludurlar. 

CTP-BG, öğrencinin değişen ihtiyaçları ve yetenekleri doğrultusunda esnek öğrenme imkanına sahip 

olmasını sağlamayı, eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı ve öğrencinin mümkün olan en üst standartta 

yetiştirilmesini, toplumsallaşmasını, demokrasiyi yaşam biçimine dönüştürmesini hedeflemekte, 

mesleki ve teknik eğitimin yeni ihtiyaç alanlarına göre geliştirilmesini, yaşam boyu öğrenme bilinciyle 

de bireyin kendini sürekli olarak geliştirmesini ve üretim mekanizmalarında yer alabilmesini 

öngörmektedir. 

Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi'nin, bu hedefler ışığında “değişime açık eğitim”, “yaşam boyu eğitim”, 

“yetişkin eğitimi”, “engelliler eğitimi”, “öğrenci merkezli eğitim”, “yapılandırmacı eğitim”, “eğitimde 

fırsat eşitliği” vb çağdaş ve bilimsel eğitim ilkeleriyle yeniden yapılandırılması gerekmektedir 

 

Misyonumuz 

“Bilgiyi doğru şekilde kullanan, geniş bir dünya görüşüne sahip; özgür düşünen bireyler yetiştirmek”. 

 

Vizyonumuz 

”Toplumu oluşturan tüm bireyleri mümkün olan en yüksek standartlarda eğitmek ve geliştirmek”. 

 

Peşinden gittiğimiz misyon ile eğitimin 5 yıl sonra ne hale geleceğini gösteren gerçekçi bir vizyon 

gerçekleştirmek; hedeflenen sonuçlara ulaşılmasına yönelik çabanın koordinasyonunu gerektirir. Bu 

yönde geliştirdiğimiz ve geliştireceğimiz stratejik planların amacı açık bir eylem ve gündem 

belirleyerek, Kuzey Kıbrıs Eğitim sektörü içindeki mümkün olan tüm kesimlerle, mutabık kalınacak 

amaç ve öncelikleri içeren stratejik bir anlayışa liderlik ve yön verecektir. 
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Ülkemizde eğitim anlayışı bir devlet politikası olmaktan öte, toplumsal bir proje haline gelmeli; ortaya 

konulan politikaların uygulanabilmesi ve hedeflere ulaşılabilmesi için ilgili bütün kesimlerin 

paylaştıkları bir vizyon üzerine inşa edilmelidir. 

 

Eğitimde temel ilkeler ve hedefler 

Geleceği şekillendirmek, tutarlılık sağlayabilmek için düşünce-söylem-eylem birliği büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu yaklaşımın temelinde düşünsel boyuttaki bakış açımız: 

 Dünya'da ve Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir barışın tesisi için çaba gösteren;  

 Demokratik ve adil bir hukuk sistemine sahip;  

 Yurttaşları ülkelerinin geleceğinde söz ve karar sahibi;  

 Yenilikçi, çağdaş, her türlü yeniliğe, deneyime ve değişime açık;  

 Sorgulayan, düşüncesini özgürce söyleyebilen;  

 Sağlık, eğitim ve kültür gereksinimlerinin karşılanması devlet tarafından güvence altına 

alınmış;  

 Çevre bilinci gelişmiş; doğaya, doğa haklarına saygılı, doğayı koruyan ve seven, sürdürülebilir 

çevre anlayışıyla gelişimi ve kalkınmanın önemini bilen;  

 Empati duygusu gelişmiş, her türlü kültürel farklılıkları hoşgörü ve saygıyla kabul eden;  

 Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının farkına varıp, ayrımcılığa karşı durabilen;  

 Evrensel, ulusal, kültürel ve sanatsal değerlerin farkına varan;  

 Anadil yanında en az bir yabancı dil bilgisine sahip;  

 Bilim, teknoloji ve yenilikte yetkinleşmiş;  

 Kazandığı bilgiyi içselleştirebilen, bu bilgiyi kullanarak toplumsal hayata aktif katılan, ekip 

halinde çalışabilen, dünya bireyleri ile rekabet edebilen;  

 Üreten; net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen çağdaş bir Kıbrıs’tır. 

 

Bu hedef ve ilkelerin eğitim alanındaki öğeleri ise: 

 Eğitime değer vermek, 

 Eğitimde potansiyeli yerine getirmek, 

 Eşitlik ve katılımcılığı teşvik etmek,  

 Eğitimi farklı bir anlayışla yeniden yapılandırmaktır. 
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Stratejik Temalar ve Değer Yaratma Süreci 

Eğitim anlayışımızda öğrenci ve eğitimcinin istek ve gerçek gereksinmeleriyle örtüşmeyen herhangi 

bir eğitim programının başarısızlığa mahkum olacağını bilerek "EYLEM ODAKLI YAKLAŞIM" metodu 

tercih edilmiştir. 

Eylem odaklı yaklaşım metodu, belirli bir sonuca ulaşmak için, bireyin, kendi özel yeteneklerini 

kullanarak eylemler gerçekleştirmesi durumudur. Bu yüzden, eylem odaklı yaklaşım, bir sosyal aktör 

olarak bireyin sahip olduğu ve kullandığı bilişsel, duyuşsal ve kinestatik kaynak ve seçenekler ile bütün 

yeteneklerini göz önünde bulundurur. 

Ülkemiz için etkili eğitimin yaygınlaşmasını sağlamanın en etkili yolunun çeşitli ortamların zorluklarına 

ve ruhuna uyarlanabilen müfredatlar olduğu anlayışından yola çıkarak, çeşitli temalar 

oluşturulmuştur. 

Eğitimdeki stratejimizin kilit taşı ise “değer yaratma sürecidir”. Değer yaratma iki boyutta 

düşünülebilir: 

“Algılanan değerin arttırılması" ve bu değerin ortaya çıkması için kullanılan "kaynakların ve maliyetin 

azaltılması”. Bunun için arzu kültürü yerine ihtiyaç kültürünün topluma kazandırılması 

hedeflenmelidir. 

İşte bu değer yaratma sürecinin yaratılabilmesi için belirlenen 4 eylem yaklaşımı eğitimdeki stratejik 

planımızda bir başlangıç metodu olarak kullanılmıştır: 

 

1. Eğitime değer vermek 

Her öğretim düzeyinde ders, içerik ve sunumu, öğrencilere eleştirel düşünmeyi öğretecek şekilde 

düzenlenecektir.  

Buradaki amaç "eğitimin kalitesini yükseltmek"tir. Bunu gerçekleştirmek için eğitimin hedefi sınav 

değil gelişim olacaktır. Bu durumda ezberin “tedavisi” olacak, eleştirel düşünceyle bilgi aranıp 

bulunacak, kişilik donanımında gelişim sağlanacaktır. 

Bir diğer amaç ise "öğrenme arzusu yaratmak"tır. Bu amaca ulaşmak için; öğrenci odaklı, öğrencinin 

duygusal olarak destekleneceği bir sistem geliştirilecektir. Bu durum öğrenciye inisiyatif tanıma 

sorumluluğu da sağlayacaktır. 

 

2. Eğitimde potansiyeli yerine getirmek 
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Ailelerinin teşvik ve desteğiyle, öğrenmenin zevkine varan ve motive olan bir gençlik yetiştirmek 

hedeflenmektedir. 

Buradaki amaç tüm gençlerin değişen ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun esnek öğrenme fırsatları 

sağlamaktır. Bunun için de okullarda hangi derslerin okutulacağı ve hangi öğretim yöntemlerinin 

kullanılacağına özerklik sağlanacaktır. 

Diğer bir amaç ise tüm gençleri yaratıcılığa teşvik edip, yaşam ve meslek için daha fazla bilgi ve beceri 

ile donatmaktır. Bunun için de, öğretim metot ve tekniklerinin ve öğretim araçlarının öğrencilerin 

gelişimine ve keşif yapmasına uygun hale getirmesi hedeflenmektedir. Bu durum öğrencilere, ailelere 

ve eğitimcilere daha iyi bir sosyal çevre ve olanaklar da yaratacaktır. 

 

3. Eşitlik ve katılımcılığı teşvik etmek 

Eğitim sisteminin yönetsel ve işlevsel yapısını değiştirmek oldukça önemlidir. Buradaki amaç eğitim 

hizmet sunumunu toplumsal bir proje haline getirmek ve koordinasyonu için gerekli düzenlemeleri 

yapmaktır. Bunun için de sosyal sorumluluk yaklaşımının kurum kültürünün bir parçası haline 

getirilmesi hedeflenmektedir. Bu durum sosyal sorumluluk kültürünün kurumsal, yaşayan bir değere 

dönüşmesini sağlayacaktır. 

Bir diğer amaç da çeşitlilik, eşitlik ve insan hakları değerleri için saygıyı teşvik etmektir. Bunun için, 

demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yaygınlaştırılması ve korunmasının yaşam biçimine 

dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Bu durum öğrencileri bilgi, beceri ve anlayışla donatmak tavır ve davranışlarını geliştirecektir. 

 

4. Eğitimi farklı bir anlayışla yeniden yapılandırmak 

Yeteneklerimizin verimli kullanılmasını sağlayarak, geleceğin şartlarında başarılı olacak insanlar 

yetiştirmek en temel görevdir. 

Burada önemli olan yüksek kaliteli eğitim ve gençlik hizmetleri sunmak için gerekli finansmanı 

güvence altına almaktır. Bunun için de garantili üç yıllık bütçeler oluşturulmasına çalışılmalıdır. 

Eğitim ve öğretimi geliştirmek için kaynakları etkin ve verimli kullanmak oldukça önemlidir. Bunun 

için de kaynakları heba etmeksizin yerinde, tam ve doğru uygulamalarla kullanmak gerekmektedir. 

Bunlara ilaveten, son derece yetenekli ve motive edilmiş öğretmenler, gençlik çalışanları ve destek 

personeline sahip olmak olmazsa olmazdır. Bunun için de eğitim sistemimiz içinde eğitim öğretim 

faaliyetlerine yönelik, etkin bir üniversite-eğitim bakanlığı işbirliğini geliştirmek gerekmektedir. 
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Bir diğer önemli husus da zorunlu eğitim sonrası kademeli olarak, burs/eğitim kredisi sistemi 

geliştirmektir. Eğitimdeki anlayışımızda ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı eğitim yoluyla 

mücadele etmek temel bir noktadır. En genel anlamda yaşam boyu süren eğitimde, eğitim ve gençlik 

hizmetlerini tanımlanan hedefler doğrultusunda bütçelemek ve çeşitlendirmek gerekmektedir. Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde, finansmanı ağırlıkla bağış yolu ile sağlanan projeleri geliştiren, koordine 

eden ve uygulayan bir Proje Koordinasyon Merkezi tasarlanmaktadır. Tüm bu ve benzeri 

yapılanmalarla öğretmen-eğitim ve sürekli yeterlilik ilişkisinin sağlıklı bir zemine taşınması 

gerçekleşmelidir. 

 

Eğitimde temel yapılaşma organizasyonu 

CTP-BG, eğitimde bütün kademeleri birbirini tamamlayan bütünsellik anlayışıyla değerlendirmekte 

olup, eğitimin her alan ve kademesinde bireylerin; ilgi, istek, ihtiyaç ve yeteneklerine bağlı olarak, 

bireysel farklılıklarını dikkate alan eğitim-öğretim ortam ve uygulamalarını tasarlayıp hayata 

geçirilmesini öngörmektedir. 

Eğitimin her alan ve kademesinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin kendilerini fiziksel, 

psikolojik, sosyal bakımdan özgür ve güvende hissetmeleri gereğini vurgulamakta, eğitim-öğretimle 

ilgili kararlarda, eğitim sistemini oluşturan tüm paydaşların aktif ve etkin rol almaları gerektiğini 

savunmaktadır. 

 

Okul öncesi dönemi 

Okul öncesi eğitimin bağımsız anaokullarda yürütülmesi ve okullaşma oranının % 100’e çıkarılması 

çalışmalarına devam edilecektir. Okul Öncesinde dünyada denenmiş, ülkemize uygun kuramlar 

temelinde planlama ve düzenlemeler hayata geçirilecektir. Yaşam boyu eğitim kapsamında tüm yaş 

grubundaki bireylerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlı ve programlı bir şekilde eğitimden 

sorumlu bakanlıkça yürütülmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle 0-3 yaş grubundaki çocuklara 

yönelik eğitim programlarının bakanlıkça hazırlanmasına ve eğitim uygulamalarının denetim 

kapsamına alınmasına özen gösterilecektir. Yerel yönetimlerin 0-3 yaş grubu çocuklar için eğitim 

kurumları açmaları için destek verilecektir. 

 

Zorunlu eğitim dönemi 

Çocukları küçük yaşlarda anlamsız ve gereksiz bir yarışa sokan yarışmacı ve elemeci sınavlar ve çağdışı 

yaklaşımlar terk edilerek, özellikle ilkokul kademesinde yaşanan “özel ders” olgusunun var olma 
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koşullarını ortadan kaldıracak ve akademik eğitimin okulda başlayıp, okulda tamamlandığı, 

çocuklarımızın hem bedenen hem de ruhen sağlıklı bir eğitim-öğretim yaşantısı geçirmeleri için 

gerekenler yapılacaktır. Bu bağlamda yarıştıran ve eleyen bir sistem yerine, öğrencilerin ilgi, istek ve 

yeteneklerini dikkate alan etkin bir rehberlik hizmetiyle yönlendirilmesine özen gösterilecektir. 

Okul gelişim modeli esas alınarak her okulun fiziki yapısı iyileştirilerek, gerek idari gerekse öğretim 

kadrolarıyla etkin bir şekilde eğitim hizmetlerini sürdürmesine ve sürekli nitelik gelişiminin 

artırılmasına olanak sağlanacaktır. 

Özellikle okulöncesi ve ilkokul dönemlerinde sınıflardaki öğrenci sayılarının çağdaş eğitim 

sistemlerindeki düzeylere çekilmesi sağlanacaktır. Zorunlu eğitim döneminde öğretim programlarında 

estetik ve sanatsal değerlere daha fazla yer verilecektir. Haftalık ders programlarındaki zorunlu ders 

saatlerinin azaltılarak seçimlik derslerin artırılmasına özen gösterilecektir. 

 

Genel ortaöğretim dönemi 

Ortaöğretim kapsamında bulunan eğitim kurumlarımızın, okul türü yerine program türü ilkesiyle çok 

programlı liselere dönüştürülmesi hedeflenecektir. Bu amaçla lise bünyesinde bulunan ortaokulların 

bağımsız okullar olarak eğitim sistemi içerinde yer alması için gerekli projelendirme tamamlanarak 

hayata geçirilecektir. 

Ortaöğretimde öğrencilerimizin katı ölçme-değerlendirme uygulamalarıyla belli bölümlere 

yönelmeleri yerine kendi ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda elde ettikleri kazanımlara göre ve 

rehberlik hizmetleri desteğinde yönlenmesi ve ilerlemesi sağlanacak, bu amaçla da programlardaki 

zorunlu ders sayısı azaltılıp seçmeli ders sayısının artırılması yönüne gidilecektir. 

Kolejler; uluslar arası düzeydeki lise bitirme sınavları statüsündeki GCSE, IGCSE, GCE–A Level 

sınavlarına ve IB programlarına yönelik işlevleri geliştirilerek, kolejlerin bu konudaki tüm ihtiyaçlarını 

giderecek tedbirlerin alınması projelendirilecektir. Bu kapsamdaki programların eğitim sistemimiz 

içerisine entegre edilmesi ve tüm kolejlerimizle beraber ülke çapına yaygınlaştırılmasına yönelik 

çalışmalar hızlandırılarak ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

Lefkoşa bölgesindeki ihtiyaçlar dikkate alınarak Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’ndeki IGCSE programları 

güçlendirilerek A-Level veya AS Level düzeyine getirilecektir. IB programlarının açılması için çalışmalar 

başlatılacaktır.  

 

Mesleki teknik ortaöğretim 
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Mesleki Teknik Eğitimi ilçeler bazında kampuslaştırarak, teknik açıdan geliştirmek, mesleki eğitime 

katılma oranını % 50’nin üzerine çıkarmak, iş piyasası ile tam bir uyum halinde, AB standartlarına 

uygun, işgücüne katılma becerisine sahip eleman yetiştirilmesi temel yaklaşım olacaktır. Her 

anlamdaki meslek okul mezunları ile ilgili “Mezuniyet Takip Sistemi”nin oluşturulması için gerekli 

düzenlemelerin hayat bulması sağlanacaktır. 

Çıraklık Mesleki Eğitim Yasası, günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek iş piyasası ihtiyaçlarına 

yönelik ara eleman yetiştirilmesini destekleyen düzenlemeler yaşama geçirilecektir. 

CTP-BG döneminde başlatılan ve geliştirilen Mesleki Eğitimi Yapılandırma Projesi’nin (MEYAP) ülke 

koşullarımız da dikkate alınarak geliştirilmesini, en önemli çıktılarından birisi olan mesleklerde 

sertifikasyon sistemine dayalı, AB’ye uyumlu Ulusal Yeterlilik Sisteminin oluşturulmasını sağlamaya 

yönelik “Mesleki Yeterlilik Kurulu”nun oluşturulması çalışmaları sonuçlandırılacaktır. 

 

Meslek yüksekokulları 

Mesleki teknik öğretim mezunlarının devam edebileceği ve eleman açığı bulunan iş alanlarına yönelik 

olarak teknik eleman yetiştirilmesini olanaklı kılacak “meslek yüksek okullarının” kurulması için 

üniversitelerle işbirliği halinde gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. Bu bağlamda gençlerimizin 

bu alanlara yönelmesine çalışılacaktır. 

 

Atatürk Öğretmen Akademisi 

AÖA’nin sahip olduğu tarihsel ve kültürel değerleri korunarak okul öncesi ve ilköğretim kademelerine 

öğretmen yetiştirme misyonunun geliştirilmesi sağlanacaktır.  

Atatürk Öğretmen Akademisi’nde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel ve profesyonel 

deneyimlerinden faydalanarak, eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu merkezi ölçme-değerlendirme 

uygulamaları ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleşmesinde etkili bir merkez olmasının 

olanakları yaratılacaktır. Bu kapsamda günün ihtiyaçlarını da dikkate alacak biçimde Atatürk 

Öğretmen Akademisi Yasası’nın güncellenmesi sağlanacaktır. 

 

Yükseköğretim öğrencileri 

Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki yüksek öğretim gençlerinin her anlamdaki ihtiyaçlarının tespiti 

ve giderilmesi için yükseköğretim öğrenci dernek ve örgütleri ile işbirliğinin gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır. 
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan “Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi” sadece burs ve 

üniversite kontenjanları ile ilgilenen bir daire olmaktan kurtarılarak, yüksek öğrenimini yurt dışında 

tamamlamayı düşünen öğrencilerimize ihtiyaç duyacakları tüm hizmetleri verebilecek etkinlik ve 

etkililiğe kavuşturulacaktır.  

Ortaöğretim kademesinden, yüksek öğretime geçişte öğrencilerimize etkin bir rehberlik ve 

danışmanlık hizmetinin verilmesi yanı sıra, lise öğrenimlerini Güney Kıbrıs’ta tamamlayan öğrencilere, 

Türkiye üniversitelerine girme hakkı kazandırılması için gerekli tüm girişimler başlatılacaktır. 

Yükseköğretim öğrencilerine sağlanan burs ve nakdi yardımlarla,  hükümetimiz döneminde üçüncü 

ülkelerde master ve doktora eğitimi yapan öğrencilere aile gelir kriteri aranmaksızın sağlanan burs 

olanağı yanında ihtiyaçlı gençlerimize “eğitim kredisi” olanağı yaratılmasına çalışılacaktır. 

 

Özel eğitim 

Sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde çalışılarak engelli bireyler ve gelişimlerini farklı yaşayanlarla 

ilgili nitelikli bir veri bankası oluşturulacaktır. 

“Özel Eğitim Entegrasyon Projesi” yeniden yaşama geçirilecektir. Bu kapsamda kaynaştırma sınıfları 

güçlendirilip yaygınlaştırılırken, engelli ve gelişimleri farklı olan çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi 

ile ilgili programlar ve düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

Engelli ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın yanı sıra üstün yetenekli çocuklarımızın da ihtiyaç 

duyduğu özel eğitim uygulamalarını içeren ”özel eğitim” yasasının oluşturulması için gerekli 

çalışmalar başlatılıp, sonuçlandırılacaktır.  

 

Psikolojik danışma ve rehberlik 

Okulöncesi ve ilkokullar da dâhil olmak üzere üniversite öncesindeki tüm eğitim kademelerinde 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin verilmesine yönelik uygulamaların yaşam bulması için 

gerekli yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

 

Öğretim programları (müfredatları) ve ders kitapları 

Öğretim programları ve kitaplarının; ülkemiz akademisyen, eğitim uzmanı ve öğretmenlerinin 

katkılarıyla ve yeni eğitim paradigmalarına göre oluşturulmuş eğitim kuramları çerçevesinde hem 

evrensel hem de yerel değerleri dikkate alan, küryerel içerikte ve sürekli olarak geliştirilmesini 

öngören bir anlayışla hazırlanması olanakları yaşam bulacaktır. Bu anlayışla hazırlanan öğretim 
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programı ve ders kitaplarının geliştirilmesi, basımı ve okullarımıza zamanında ulaştırılması için gerekli 

önlemler alınacaktır.  

 

Milli Eğitim Bakanlığı Örgütsel Yapılanması 

Çağdaş eğitim uygulamalarına olanak tanımayan Eğitim Bakanlığı merkez örgütü yapılanması günün 

ihtiyaç ve koşullarına göre yeniden organize edilecektir. Tüm eğitim mevzuatı gözden geçirilerek 

güncellemesi ve eğitime katkısı olmayan yapısal olguların değiştirilmesi yönündeki çalışmalar 

başlatılacaktır. Bu kapsamda, “Eğitim ve Planlama Kurulu” ve bu kurula bağlı olarak, “Program 

Geliştirme Birimi”, “Ölçme ve Değerlendirme Birimi” gibi birimlerin oluşturulması, “özel okullar” ve 

“özel eğitimle” ilgili yasal mevzuatların güncellenmesi sağlanacaktır. Bunlara ilaveten "Proje 

Koordinasyon Merkezi", "Öğrenme ve Beceri Konseyi", "Eğitimde Dönüşüm Konseyi" ve "Bütçe 

Konseyi" gibi birimlerin kurulması için çalışmalar başlatılacaktır. 

 

Çok kültürlü ve çapraz kültürlü eğitim 

Çok kültürlük ve çapraz kültürlülük olgularını odağına alan eğitim-öğretim uygulamalarının eğitim 

sistemimizin her alan ve kademesinde planlanıp programlanması sağlanacaktır. Öğretim amacıyla 

hazırlanan her tür eğitim materyallerinde, kültürel farklılıkları ve bu farklılıklara hoşgörü ile bakabilme 

değerlerini içeren anlayışların vurgulanması sağlanacaktır. Ayrıca farklı kültürlerden ülkemize gelen 

öğrencilere ve ailelere yönelik oryantasyon, destek ve geliştirme programları uygulanmaya 

konacaktır. 

 

DAİ-DAK 

Partimiz için  ülkemizin gelecek nesillerini yetiştiren eğitim kurumlarımızın devamlılığı, istikrarı, güven 

duygusu ve eğitim kalitesinin yüksekliği esastır. Ancak DAİ ve DAK’ın elden çıkarılması sürecinde kamu 

vicdanının yaralandığı da inkâr edilmez bir gerçekliktir. Diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da 

partimiz siyasi ve hukuki girişim ve incelemeler başlatacaktır. Söz konusu girişim ve incelemeler 

hayata geçirilirken ilgili okullarda yürütülen eğitim faaliyetlerine duyulan güvenin, sürekliliğin ve 

kalitenin olumsuz yönde etkilenmemesinin teminatı yine partimiz olacaktır. Amacımız söz konusu 

okullarımızda öğrenim gören öğrencilerimizle velilerimizin, öğretmenlerimizin  ve diğer paydaşların 

huzurlu olmaları yanında okullarımızda sürdürülebilir bir yapı oluşturmak, ekonomik anlamda kendi 

kendine yeten, nitelikli hizmet sunan koşulları yaratmaktır.  
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Din eğitimi 

CTP-BG din eğitiminin dini inançlar ve mezhepler arasında herhangi bir ayırım gözetilmeksizin ve 

bireylerin talepleri göz önünde bulundurularak, doğrudan doğruya devlet ya da yakın denetimi ve 

gözetimi altındaki özel hukuk tüzel kişileri tarafından verilmesini ve toplanacak 5. Eğitim Şurası’nda 

akademisyenler, uzmanlar, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulacak görüşler 

dikkate alınarak hazırlanacak bir yasayla ayrıntılı olarak düzenlemeye kavuşturulmasını savunur. 

 

Çevre eğitimi 

CTP-BG toplumun tüm kesimlerinde çevre bilincinin geliştirilmesini, bireylerde çevreye duyarlı, kalıcı 

ve olumlu davranış değişikliklerinin kazandırılmasını, doğal, tarihi, kültürel, sosyo-estetik değerlerin 

korunmasında bireylerin aktif olarak katılımının sağlanmasını ve sorunların çözümünde görev alma 

bilincinin geliştirilmesini öngörmektedir. 

 

Öğretmen yetiştirme ve hizmet içi eğitim 

Öğretmen yetiştirme, siyasi kaygılardan ve çeşitli ideolojilerden bağımsız; bilimsel ilkeler, evrensel 

değerler, demokrasi ilkeleri, çağdaş ve laik bir eğitim politikası çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

Öğretmen yetiştirmenin bir meslek grubunun eğitiminden daha farklı ve daha fazlası olarak 

düşünülerek, “nasıl bir toplum ve ne için eğitim” istediğimiz konusuyla ilgili geniş içermeler taşıması 

temel anlayış olarak kabul edilmektedir. 

Öğretmenlerin istihdam edilmesi ve yükselmesinde, siyasi kaygılardan uzak, bilimsel, evrensel ve 

demokratik ilkelerden ödün vermeyen politika ve uygulamalar ivedilikle hayata geçirilecektir. 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin; öğretmenlerin mesleklerini uygulamada ve kendini 

geliştirmede ihtiyaç duyacakları bilgi, içerik ve yöntemleri içeren, ihtiyaç analizine dayalı, profesyonel 

anlayışla düzenlenmiş, belirli gün ve dönemlere değil, tüm eğitim yılına yayılmış bir şekilde 

düzenlenmesine özen gösterilecektir. 

 

Eğitim finansmanı 

Bütçede eğitimle ilgili temel ödeneklerin, genel bütçe içerisindeki payı ve bu payın içindeki eğitim 

yatırımları kaleminin artırılması için gerekli düzenlemeler yaşama geçirilecektir. Alt yapı ve teknolojik 

yatırımlar kaynağının eğitim planlamasına uygun olarak yeterli düzeye çıkarılması, okul gelişim modeli 

çerçevesinde ve "okula dayalı yönetim" anlayışına temel olarak “okul tabanlı bütçe” uygulamasının 
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hataya geçilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda AB ve benzeri organizasyonların sunduğu proje ve fon 

olanaklarından yararlanma yönüne gidilecektir. 

 

Okula dayalı ve yerinden yönetim 

CTP-BG yönetişim sistemini işlevselleştirmek için okulların idari yapısında yenilikçi düzenlemelere 

gidilmesini, daha yüksek standartlar, daha iyi olanaklar ve kaynakların daha verimli kullanılmasını 

sağlamak için okulların yetki ve sorumluluklarının geliştirilmesini, paydaşlara ve sivil toplum 

örgütlerine oluşturulacak kurullar sayesinde yönetime katılma olanağı sağlanmasını öngörmektedir.  

 

Okul öz değerlendirme sistemi 

Eğitimde alınan kararları daha verimli kılmak, eğitim uygulamalarının denetlenmesinde çok yönlü, 

dengeli ve etkili bir kontrol mekanizması geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla okullara kendi iç 

denetimleri konusunda yetki verilmesine çalışılacaktır. 

 

Eğitimde sosyal diyalog 

Geride bıraktığımız son otuz-kırk yılın en belirgin özelliklerinden biri, hızlı ve sürekli bir değişim 

sürecinde, ülkemizde her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sosyal diyalog, ne yazık ki yeterince 

işletilemiyor. 

Günümüzün eğitim anlayışı, eğitimin temel değişkenleri ve eğitime ilişkin içerik belirlenirken, geniş 

değerlendirmeler yapılmalı ve tavsiye kararları alınmalıdır. 

Bu yönde; 

 En kısa süre içerisinde Eğitim Şûrası oluşturulmalı ve kurumsallaştırılmalıdır. 

 Tüm devlet okullarındaki okul-aile birlikleri, merkezi olarak belirlenen bir yönetmelik 

çerçevesinde okulun izleyeceği temel yönleri belirlemek için yasal çerçeve içinde kurumsal bir 

yapıya kavuşturulmalıdır. 

 Sivil toplum ve gençlik kuruluşlarının eğitime yapabilecekleri değerli katkılar vardır; bu 

nedenle de, bu katkıyı yapabilmeleri için söz konusu kuruluşlara fırsatlar verilmelidir. 

 Eğitimde uzun vadeli bir diyalog kapasite oluşturmak ve “istişareler zemini” çerçevesinde 

tartışabilmek için, Stratejik Planlar geliştirmeli ve eğitime rehberlik edilmelidir. 
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 Eğitim Sistemi'nin Sosyal ve Duygusal Öğrenmeyi de içerecek biçimde hayata geçirilmesine ve 

bu bağlamda toplumsal düzeyde sosyal sermayemizin artırılmasına ve niteliğinin 

yükselmesine olanak yaratmasına önemle özen gösterilecektir. 

 

Yükseköğrenim 

Yükseköğrenim sektörü, KKTC ekonomisindeki lokomotif sektörlerin başında gelmektedir. 2011- 2012 

Güz dönemi itibarıyla KKTC’deki üniversitelerde toplam 47 bin 63 öğrenci öğrenim 

görmektedir. KKTC’de eğitim alan üniversite öğrencilerinin sayısındaki artış yıllar itibariyle 

incelendiğinde; 2000- 2001 döneminden 2008 - 2009 dönemine kadar yüzde 50,3 oranında bir artış, 

2009- 2010 döneminde ise Türkiye’den gelen öğrenci sayısındaki azalmaya bağlı olarak yüzde 10,6 

oranında düşüş olmuştur. 2010- 2011 döneminde Türkiye’den gelen öğrenci sayısındaki düşüş devam 

etmesine rağmen 3’üncü ülkelerden gelen öğrenciler artmıştır. 2011- 2012 yılında toplam öğrenci 

sayısındaki düşüşün 3’üncü ülkelerden gelen öğrencilerin % 46,6 oranında artmasıyla büyük ölçüde 

telafi edildiği; öte yandan mevcut öğrencilerin % 62,4'ünü oluşturan Türkiye'den gelen öğrencilerin 

2008-2009 dönemindeki seviyesine kıyasla % 13,1 oranında azaldığı görülmektedir. Üniversite 

öğrencilerinin KKTC’deki toplam harcamalarının yaklaşık % 25-30’unun üniversitelere gittiği, bir yıl 

içindeki toplam harcamalarının ise GSMH'nin % 25-30 düzeylerine ulaştığı tahmin edilmektedir. 

 

Grafik 6: Yüksek Öğretim Öğrenci Sayıları 
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Grafik 7: Yabancı Öğrenci Sayıları 

 

65 ülkeden öğrenci ve 35 ülkeden öğretim üyesinin bulunduğu KKTC Üniversitelerinin ekonomiye 

büyük oranda katkısı olduğu değerlendirmesi yapılmaktadır. 2012 yılında da öğrenci sayısında artış 

olmamış ve bu sektörün ekonomiye katkısı üç yıl art arda duraksama dönemine girmiştir. DPÖ’nün 

hesaplamalarına göre ise üniversitelerin GSYİH katkısı 2008-2010 döneminde sırasıyla 172,4, 188,7 ve 

211,8 milyon dolar düzeylerinde gerçekleşmiştir. 

 

 

Grafik 8: Üniversitelerin GSYİH Katkısı (milyon dolar) 
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ayrılan kaynağın artırılması gerekmektedir. Hem öğrenciler hem çalışma yaşamı açısından önemli 

olan bu hususta devlet de üzerine düşen görevi yapmalı ve üniversitelere bu kapasitelerini artırmaları 

için kaynak aktarmalıdır. Bunun yanı sıra özellikle vakıf üniversitelerinde (DAÜ, LAÜ) demokratik ve 

özerk üniversite anlayışının gelişmesi, rektör ve özerk üniversite yönetimlerince belirlenebilecek diğer 

bazı yönetim birimlerinin öğretim üyeleri ve çalışanlarca seçilmesi, özerk ve siyasetten tamamen 

arındırılmış koşullar ve akademik özgürlük bu üniversitelerin daha dinamik ve üretken olmasına katkı 

yapacaktır.  

Türkiye’nin prestijli üniversitelerinin KKTC’de kampuslar açması yoluyla KKTC’de üniversite sayısının 

artması, öğrenci sayısını kısmen artırsa bile bu durum TC orijinli üniversitelere yansıyacaktır. Önemli 

olan, KKTC’de faaliyet yürüten üniversiteleri akademik yönden güçlü, araştırma kapasiteleri yüksek, 

bilim ve teknoloji üreten, istikrarlı ve tercih edilen kurumlara dönüştürmektir. İtibarı yüksek olan 

üniversiteleri, öğrencilerin tercih etme eğilimi de artmaktadır. KKTC Vakıf Üniversitelerindeki 

istikrarsızlığın ve kaynak yetersizliğinin devamı sektörün el değiştirmesini de yol açacaktır. Eğitim 

bütçesinden üniversitelerin yatırımları için ayrılan kaynaklar TC’den kredi ve hibe olarak sağlanmakta 

olup büyük oranda TC üniversitelerine aktarılmaktadır. Bu uygulama TC orijinli üniversiteleri 

geliştirirken KKTC Vakıf üniversitelerinin gelişimini sınırlamaktadır.  2010-2011 Mali Yılı bütçesinde 

Sermaye Transferleri kaleminden ODTÜ’ye 17 milyon TL, İTÜ’ye 1,5 milyon TL kaynak ayrılırken, 

DAÜ’ye 5 milyon TL ayrılmıştır. LAÜ’ye ise bu kalemden hiçbir kaynak ayrılmamıştır.  

KKTC üniversitelerinin tercih edilmemesinin başlıca nedeni UBP Hükümeti ile Milli Eğitim, Gençlik ve 

Spor Bakanlığı’nın tanıtım faaliyetlerini yeterince önemsememesi ve çözüm odaklı girişimlerde 

bulunmamasıdır. 

Diğer nedenler ise; 

 Türkiye’deki üniversite sayısındaki artış, 

 Dolaylı vergilerle yaşamın pahalılaştırılması,  

 Pahalı öğrenci yaşamı ve pahalı üniversite ücretleri,  

 Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü ve izolasyonlar,  

 Erasmus (Bologna) programına dâhil olamamaktan ötürü diplomalara kuşku ile bakılması,  

 TC’li öğrencilere uluslararası imkân sunamama (burs, kurs, öğrenci değişimi),  

 Sosyal yaşamın kısıtlı olması,  

 KKTC aleyhine Türkiye’de oluşturulan kötü imaj (kumarhaneler, pahalılık),  

 Toplam kalite olgusunun yerleşmemiş olması,  
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 Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon çerçevesinde yüksek öğretime 

gelen Türkiye ve 3. ülke yurttaşı gençlere dönük sosyal, insani ve kültürel imkânların yeterli 

düzeylerde sunulmamış olması,  

 Türkiye ve 3. ülke yurttaşı gençleri kendi değerlerimizle ve insanımızla buluşturacak uyum 

politikalarının geliştirilmemiş olması. 

Bu bağlamda ortada olan sorunları asgariye indirecek, talebi artırıcı tedbirlerin alınması 

öngörülmelidir. 

 

Sağlık 

 

Sağlık, insanlığın en temel konusudur. Sağlıklı olmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek hedefiyle hareket 

edilirken, çalışmalar üç kategoride ele alınmaktadır:  

 Sağlık hizmetlerinin organizasyonu ve yönetimi 

 Sağlık hizmetlerinin sunumu; Koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, ilaç 

yönetimi konularını içermektedir. 

 Sağlık hizmetlerinin finansmanı 

Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, yönetimi, denetimi, geleceğin planlanabilmesi için istatistiki 

bilgilerin toparlanabilmesi, çağdaş kontrol, denetim ve yönlendirme yapılabilir hale gelinebilmesi için 

Sağlık Bakanlığı örgütlenmesinin yeniden oluşturulması ve daha fonksiyone hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu alandaki organizasyon eksikliği, sağlıktaki gelişimin, denetimsizliğin, öngörüde 

bulunabilmenin, planlama yapabilmenin önündeki en büyük engeldir. Öncelikle sağlık 

örgütlenmesinin yeniden ele alınması gerekmektedir.  

Ülkemizde enfeksiyon hastalıklarının yanında gerçek ciddi tehditler, kalp hastalıkları, damar 

hastalıkları, kanser, diabet, obezite, hipertansiyon gibi, çoğunluklu gıdalarla, yaşam alışkanlıklarıyla 

bağlantılı hastalıklardır. Bu hastalıklar, yakalanan kişiler ve ailelerde ciddi yıkımlar oluşturmakta,  

psikolojik, sosyal ve ekonomik büyük sıkıntılar yaratmaktadır. Bu nedenle, sağlıkta en önemli konu, bu 

hastalıkların oluşmasının önüne geçmek, imkânlar ölçüsünde minimuma indirmektir. Bunun için de 

toplumda ciddi bir farkındalık yaratılması, sürekli eğitim, tarama çalışmaları ve çok ciddi, sık ve 

düzenli aralıklarla ve şeffaf bir şekilde gıda denetimi mekanizmasının, çevre denetimi mekanizmasının 

ilgili otoritelerin biraraya gelmesiyle oluşturulması gerekmektedir. Bu alanda ciddi eksiklikler vardır ve 

bu da insanlarımızda ciddi bir güven kaybı yaratmaktadır. 



 

101 
 

Tedavi edici sağlık hizmetlerinde de geçmişten günümüze önemli aşamalara gelinmiş olmasına 

rağmen, hizmet sunumunda hala sıkıntılar vardır. Alt yapıyla, çağdaş tubbi enstrümanların 

geliştirilmesiyle ilgili sıkıntılar vardır ve en önemlisi de mevcut insan kaynaklarından yeterli ve 

organize bir şekilde faydalanılması konusunda sıkıntılar vardır. Bu amaçla öncelikle sistemin hasta 

merkezli olarak yeniden organize edilmesi gerekmektedir. Bunun için öncelikle hasta hakları yasasının 

en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sağlık uygulamalarında hasta hakları, 

demokrasilerde insan haklarının önemi kadar önemlidir, insan haklarının sağlıktaki iz düşümüdür. 

Sağlık hizmetlerinin sunumu anayasal ilkelerin ve çağdaş kamu hizmeti anlayışının ışığında, tam gün 

çalışma temelinde yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemenin temelinde hizmeti verenlerin ve 

alanların da memnun olacağı bir temelde yapılması gerekmektedir.  Yine ayni perspektiften 

hareketle, özel sağlık hizmetlerini düzenleyen yasa da, kamu sağlık hizmetlerini düzenleyen yasayla 

birbirlerini tamamlayacak şekilde ve bir sinerji yaratacak şekilde şekillendirilmelidir.  Sağlık 

hizmetlerinde rehabilite edici hizmetler de, çağdaş, insan orijinli olarak yeniden organize edilmeli ve 

şekillendirilmelidir. 

Sağlıkta ilaç yönetimi en önemli ve en fazla maliyeti olan konudur. Kontrolsüz, aşırı ilaç kullanımı 

sağlık alanındaki en önemli sorundur. Bir tek tablet ilacın bile öneminin bilinciyle, ilaç yönetiminin 

yeniden organize edilmesi, çağdaş hale getirilmesi, bilnçli, kontrollü hale getirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla yapılacak organizasyonla, sağlıkta ilaç maliyetlerinin düşürülmesi, daha etkin ve hızlı 

fonksiyon görülebilmesi, daha etkili ilaç yönetiminin sağlanması öngörülmektedir. 

Sağlığın finansmanın çok başlılık, düzensizlik, koordinasyonsuzluk ve kaynakların iyi kullanılamaması 

söz konusudur. Bu amaçla, sağlık hizmetlerinin finansmanı için, Genel Sağlık Sigortası uygulamasının 

başlaması gerekmektedir. Kaynaklar doğru organize edilir, koordine edilirse, sağlık alanında gerçek bir 

devrim gerçekleşecek, sağlık hizmetlerini sunanların da, alanların da memnun kalacağı, uzun vadeli 

planlamaların yapılabileceği bir sistemin temeli atılabilecektir. Bu konu, sağlık alanındaki temel konu 

olması nedeniyle, ciddiyetle ve ivedilikle ele alınıp sonuçlandırılması öngörülmektedir. 

 

Kültür 

 

Kültür bir ülkenin karakteristik yapısıdır. Kendine has kültürü olmayan bir toplum kimliksizleşmeye 

mahkûmdur. Özellikle turizm sektörünün lokomotif olduğu ülkemizde kültürel kimliğin korunarak 

dünya standartlarında bir yaşam biçimine ulaşılması temel hedef olmalıdır. Turizm için elverişli olan 

ülkemizde tarihi ve kültürel değerlere önem verilmesi mutlaka gereklidir. Bu anlamda bakacak 

olursak maalesef ülkemizde kültürel anlamda özelde turizme genelde ekonomiye katkı yapacak 
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biçimde üretimin teşvikine dönük hiçbir planlı çalışma yapılmamaktadır.  Hayatın tümünü kapsayan 

kültürün korunamaması nedeniyle toplumun yok olma tehlikesi yaşadığı bir dönemde festivaller, 

ülkeye özgü gıda imalatı ve benzeri faaliyetlerin ekonomiye önemli katkılar yapacağı göz ardı 

edilmekte ve gerekli planlamalar hayata geçirilmemektedir.  

Ayrıca kültürün yanı sıra sanatın da geliştirilmesi ülkenin evrensel kültürle buluşmasında önemli rol 

oynamaktadır.  Özellikle mevcut iktidar döneminde ülkedeki kültürel mirasın korunması ile sanat ve 

sanatçının gelişebilmesi için gerekli çaba gösterilmemektedir. Örneğin “Kültür Sanat Kredisi” adı 

altında sanatçılara destek olunması ve kendilerini geliştirebilmeleri için krediler sağlanması gibi 

projeler mutlaka hayata geçirilmelidir.  Öte yandan Devlet Tiyatroları’nın salon sorunu hala devam 

etmekte olup, tiyatroların özerkleştirilmesi ve tüm tiyatroların bir çatı altında toplanması gibi 

projelerle bu alanda gelişimi sağlamak mümkün olabilecekken mevcut iktidar bu gibi konularda 

gerekli hazırlıkları yapmamaktadır. 

Kültürel ve sanatsal üretimin teşviki için sanatçılara uygulanan vergilerin gözden geçirilmesi, bu yolla 

üretime katkı yapılması gibi uygulamalar maalesef hiç düşünülmemektedir. Ülke kültürünü yansıtan 

kitapların yeterince desteklenmemesi ve derneklere yönelik proje bazlı faaliyet imkânlarının çok 

düşük düzeylerde ve daha ziyade yurtdışı kaynaklı olması da bu dönemde kültürel mirasımızın 

tanıtılmasına ve gelişebilmesine ket vurmaktadır. 2006'da ağırlıklı CTP hükümeti tarafından yürürlüğe 

konulan kültür ve sanat derneklerine yardım uygulaması şimdiki hükümet tarafından ileriye 

götürülemeyip işlevsiz hale getirilmiştir. Yine aynı hükümet döneminde başlatılan ve önemli bir 

aşamaya gelmiş olan fotoğraf müzesinin eksiklerinin tamamlanıp hizmete açılması için hiçbir ciddi 

adım atılmamıştır. 

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

 

Ülkemizde toplumsal cinsiyet ya da kadın erkek eşitliği konusunda yaygın inanıştan farklı olarak ciddi 

sorunlar bulunmaktadır. Fırsatlara erişim, kaynakların dağılımı ve hizmetlerden faydalanma gibi temel 

konularda eşitliğin yeterince gözetilmediği görülmektedir. Kadınlarla erkeklerin eğitim düzeyinin çok 

yakın olması, onların her alanda eşit olduğu algısını doğurmaktadır. İstatistiklere göre kadınların belirli 

alanlarda erkeklere kıyasla oldukça geride olduğu tespit edilmektedir. Çalışma hayatı açısından 

bakıldığında 2009 yılında yapılan hane halkı işgücü endeksine göre kadınların istihdama katılım oranı 

%32,8 iken, erkeklerin oranı %67,2’dir. Aynı anket sonuçlarına göre kadınların işsizlik oranı % 17 iken, 

erkeklerin işsizlik oranı % 9,9’dur. CTP-BG, geçmiş iktidar döneminde hazırlanan yasa taslağından 

faydalanarak medeni ve siyasal haklar, eğitim hakkı, ekonomik haklar ve sağlık hakkı gibi temel 
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konuları mutlaka içerecek bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nın hazırlanması ve hayata 

geçirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır.  

 

Gençlik ve Spor 

 

Gençliğin toplumumuzun en önemli, gelişime ve değişime en açık, en enerjik ve dinamik kesimi 

olduğu bilindiği halde son dört yıl boyunca gençlerin ülke ve toplum sorunlarıyla ilgilenmesini 

sağlayacak hiçbir girişimde bulunulmamış, onlara yetki vermeyi ve demokratik süreçlere katılımlarının 

önündeki engelleri kaldırmayı öngören hiçbir politik girişim başlatılamamıştır. Mutlu, sağlıklı ve bilgili, 

sorgulayan, mücadeleci bir gençliğin yetişmesi UBP iktidarı tarafından engellenmiştir. CTP-BG gençlik 

sorunlarının tam anlamıyla çözülebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıyla gençlerin yönetişim süreçlerine 

müdahil olması için gerekli düzenlemeleri yapmayı hedeflemektedir. Vizyonumuza bağlı politikaların 

oluşturulması için ilgili tüm toplum kesimlerinin katılımıyla büyük bir çalıştay gerçekleştirilecek ve bu 

çalıştayda başta eğitim alanı olmak üzere yönetime katılım ve var olan gençlik merkezleri ile gençlik 

dairesinin yeniden yapılandırılması üzerinde durulacaktır. 

CTP-BG iktidarı döneminde spora ilişkin faaliyetlerin desteklenmesine büyük önem verilmişti. 2004 

referandumu sonrasında sportif faaliyetlerde istenilen düzeyde bir dünyaya açılım sağlanamamış olsa 

da CTP-BG iktidarı döneminde kısmi de olsa Kıbrıs Türkü’nün spor alanında dünyaya açılması için 

çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmişti. Tüm ilçelerdeki spor komplekslerinin altyapı koşulları gözden 

geçirilerek köklü bir yeniden yapılanmaya gidilmiş ve altyapıya ilişkin olarak tamiratlar ve eksikliklerin 

giderilmesi hedefi ile yeni eklemeler yapılmıştı. Ayrıca, yapılan düzenlemelerin devamlılığını sağlamak 

amacı ile rutin kontrol mekanizmaları geliştirilmiş ve süreç içinde ihtiyaçlara bağlı olarak gerekli 

müdahaleler ve düzenlemeler gerçekleştirilmişti. UBP iktidarında bu gibi hizmetlerin ağır aksak 

sunulduğu ve vizyonsuz bir biçimde sporun yönetildiği görülmüştür.  

Vizyonumuza bağlı olarak önümüzdeki dönemde genç nesillerin spor kültürü ile artan düzeylerde 

tanışabilmesi, her yaşta insanımızın sporla iç içe yaşamasının sağlanması, organizasyonlar 

düzenlenerek ülke turizm ve ekonomisine destek verilmesi, sporun ve teknik adamlarımızın 

yeteneklerini mümkün kılacak merkezi yönetim ve çalışma sistemlerini oluşturulması ve gelişimlerini 

kalıcı kılmak üzere gerekli imkân, fırsat, destek ve kaynakların etkinlikle organize edilmesi ve hizmete 

sunulması öngörülecektir. Bu çerçevede CTP-BG sağlıklı bir toplum olma yolunda çocuklarımız, 

gençlerimiz ve tüm vatandaşlarımız için sporu bir yaşam biçimi haline getirmek, kendine güvenen, ne 

yaptığını bilen gelişmiş bireyler yetişmesi için gerekli ortamı sağlamak hedefindedir.  
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Özetle; Partimizin spora bakış açısının temel noktası KİTLE sporunu teşvik ve ELİT sporu özendirme 

belgisi üzerine inşa edilmiştir. Siyasetin spora değil, sporun siyasete yön vermesinden yana tavır 

geliştirerek; sporun evrensel kriterlerle yönetilmesini sağlamak temel amaçlardandır. Toplumun her 

ferdinin fiziksel kapasitesi oranında spor yapması ve bunun için fırsat eşitliğinin Devlet tarafından 

sunulması çok önemlidir. Sporu ayni zamanda koruyucu hekimlik olarak gören partimiz sağlık, eğitim 

ve spor bakanlıkların koordineli çalışmasıyla halkımızın daha sağlıklı ve kaliteli yasam sağlaması için 

tüm çalışmaları yapacaktır. Sporun gelişmesinin ancak uluslararası örgütlere üyelik ile mümkün 

olduğunu bilen partimiz başta I.O.C.( Uluslararası Olimpiyat Komitesi) olmak üzere diğer uluslararası 

kuruluşlarla ilişki kurarak toplumumuz üzerindeki izolasyonların önce hafifletilmesi sonra da 

kaldırılması için çalışma yapacaktır. Yurtta ve Dünyada, barışı savunan ve Kıbrıs’ta çözümü ana 

politikası olarak saptayan partimiz, ana teması barış, dostluk kardeşlik olan sporu hem ülkemizde 

hem de dünyamızda idealine uygun olarak hayata geçirmek için çalışacaktır.  

 

Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme 

 

Sosyal dışlanma, bazı bireylerin toplumun dışına itildikleri ve yoksulluklarının etkisiyle veya temel 

beceriler ve yaşam boyu öğrenme fırsatlarının eksikliği yüzünden ya da ayrımcılığın bir sonucu olarak 

tam katılımdan alıkonuldukları bir süreçtir. Bu, onları sosyal ilişkilerden uzaklaştırdığı gibi iş, gelir, 

eğitim ve mesleki eğitim fırsatlarından da uzaklaştırmaktadır. Güç ve karar alma organlarına erişimleri 

sınırlıdır ve bu yüzden de genellikle kendilerini güçsüz hissederler ve günlük hayatlarını etkileyen 

kararların üzerinde kontrolü sağlayamazlar. Ülkemizde de gizli veya açık biçimlerde bu sorun 

yaşanmaktadır. Sosyal politikaları ön planda tutan partimiz ilerici bir yaklaşımla bu sorunların üzerine 

gidilmesi gerektiği üzerinde durmaktır. UBP iktidarı döneminde bilhassa kamu kaynaklarının verimsiz 

kullanımı ve mevcut iktidarın partisel ve kişisel çıkarın ötesinde toplumsal sorunlara duyarlılığının 

düşük olması nedeniyle şekilsel yaklaşımlarla sosyal dışlanma sorunları ele alınabilmiştir.  

Partimiz bu gibi sosyal sorunların aşılması için uzun erimli programlar uygulanması gerektiğinin 

bilincindedir. Bu kapsamda, sosyal dışlanma sorunu ile karşı karşıya bulunan farklı toplum kesimlerini 

kucaklayacak bir sosyal içerme yaklaşımını benimsemekteyiz. Sosyal içerme, yoksulluk ve sosyal 

dışlanma riski altındaki kişilerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımları ve yaşadıkları 

toplumda normal olarak kabul edilen hayat ve refah standartlarına kavuşmaları için gerekli olan 

fırsatları kazanmalarını sağlayacak olan bir süreçtir. Bu, onların yaşamlarına etki eden kararların 

alınmasına daha fazla katılmalarını ve temel haklarına kavuşmalarını sağlayacaktır. Günümüzde 

özellikle Avrupa ülkelerinde kamu politikalarının oluşturulmasında ve uygulanmasında sosyal içerme, 
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temel hedeflerden biri olarak benimsenmektedir ancak bu hedefe ulaşmanın sadece idari kurumların 

sorumluluğunda olması ve sadece bu kurumların faaliyetleriyle gerçekleşmesi düşünülemez. Bu 

yüzden hem kamu kurumlarının kendi aralarında hem de işçi ve işveren sendikaları, sivil toplum 

kuruluşları, eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle koordinasyon ve işbirliği gereklidir. Ayrıca, kamu 

politikalarının etkisini artırmak için toplumda sosyal dışlanma, ayrımcılık ve dezavantajlı gruplar ile 

ilgili hassasiyetin ve farkındalığın artırılması gereklidir. Partimiz bütünlüklü bir anlayışla bu 

yaklaşımları programlı bir biçimde hayata geçirecek ve sosyal dışlanma sorununu en düşük düzeylere 

taşıyacaktır. 

 

Sivil Toplum 

 

Pasif yurttaş yaklaşımıyla her şeyin devlet eliyle yapılması gerektiği algısının aşılabildiği, toplumsal 

sorumluluk ve duyarlılığa dayalı, aktif, katılımcı ve özne halini almış bir toplum öngörüsü ile sivil 

toplumculuğun teşvik edilmesi, CTP-BG’nin sivil topluma bakışının temelini oluşturmaktadır. 

CTP-BG, sivil toplum örgütlerinin güçlenerek yönetim süreçlerine daha etkin katılımının sağlanmasıyla 

toplumumuzdaki pek çok sorunun çözümünün kolaylaşacağını öngörmektedir. Devletin görev ve 

fonksiyonlarının yeniden tanımlanmasını gerektiren bu anlayışa göre özellikle sosyal nitelikli kamusal 

hizmetlere sivil toplum örgütlerinin artan düzeylerdeki katkısını sağlamak adına devletin bu alanda 

faaliyet yürüten örgütlerin faaliyetlerini destekleyici müdahalelerine ihtiyaç duyulduğuna 

inanmaktayız. Bu sayede özellikle toplumumuzu oluşturan her bir bireyin ortak çıkarlarına yönelik 

faaliyetlerin sivil toplum aracılığıyla da etkin bir şekilde yürütülebilmesi açısından sivil toplum 

örgütlerinin güçlenmesi bize göre büyük önem taşımaktadır.  

CTP-BG, siyasi partiler dışında kalan sivil toplum örgütlerini farklı kategorilerde ele almayı uygun 

görmektedir. Özellikle kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların Kıbrıs Türk toplumunun yönetişim 

olgusuna dayalı bir yönetim biçimine yönelmesine önemli katkıları olabileceğinden hareketle bu 

kategorideki örgütlerin güçlenmeleri partimiz tarafından önemsenmektedir. Bu kategorideki sivil 

toplum örgütlerinin gerek yapısal gerekse yasal sorunlarının çözümüne ve gönüllülük esasına dayalı 

katılımın teşviki ile ilgili ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük siyasal alanda gerekli katkıları yapmayı 

partimiz görev bilmektedir. Yapacağımız katkıların amacına hizmet edebilmesine dönük kendi 

kapasitemizin artırılması noktasında sivil toplum örgütlerinden gelebilecek görüş, eleştiri ve önerileri 

önemseyen bir ilişki biçimini benimsemekteyiz. Bu karşılıklı faydaya dayalı ilişki biçiminin eşitlik ve 

saygı temelinde oluşturulması CTP-BG’nin sivil toplum algısının bir gereğidir. Biliyoruz ki birbirinin 

varlığını kabul eden, etkileşime açık aktörler arasında yönetişimin olabilirliği söz konusudur. Bu 
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nedenle bu kategorideki sivil toplum örgütleriyle partimiz arasında demokratik değerler ortak 

paydasında doğru ilişkilerin geliştirilmesi bizim açımızdan büyük önem arz etmektedir. Bu 

kategorideki sivil toplum örgütlerinin karmaşık olmayan yönetim ve bilgi üretme mekanizmaları 

sayesinde politika oluşturma noktasında siyasal alana önemli katkıları olabileceğinden partimiz sivil 

toplum bilincinin güçlenmesi ile siyasi açıdan da toplumumuzun önemli kazanımlar elde edebileceğini 

öngörmektedir.  

Bu kapsamda, UBP iktidarı döneminde ihmal edilen hatta diyaloğa dayalı olmayan süreçlerle yeni bir 

Dernekler Yasası’nın gündeme getirilmesiyle adeta ötekileştirilen sivil toplum kuruluşlarının 

vizyonumuza bağlı olarak gelişimini sağlamak partimizin politika öncelikleri arasında yer almaktadır. 

 

Sosyal Adalet ve Sosyal Devlet’e İlişkin Politika Öncelikleri 

 

22. Çalışma koşullarını düzenlemek 

22.1. Yapısal düzenlemeleri hayata geçirmek 

22.1.1. İş Yasası ve diğer çalışma yasalarına aykırı uygulamaları önlemek 

22.1.2. İşveren örgütleri ile birlikte ülke çalışma yasalarına uyan işçi çalıştırma kültürünü 

oluşturmak 

22.1.3. Yurtdışından gelen işgücünün kontrollü gelişini sağlamak 

22.1.4. Asgari ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son vermek 

22.1.5. Çalışma yaşamında yargı öncesi itiraz/uzlaştırma/çözüm sistemleri oluşturmak 

22.1.6. Çalışma mevzuatında öngörülen hizmet akdini tüm sektörlerde etkin uygulamak 

22.1.7. Yabancı işgücünün ülkeye getirilişinde insan ticaretine konu olmalarını önlemek 

23.  İş sağlığı ve güvenliğine yönelik düzenlemeleri hayata geçirmek 

23.1. Kamu ve özel kurumlarda iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek 

23.1.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanması için denetim sistemi oluşturmak 

23.1.2. İş sağlığı ve güvenliğinin bir çalışma kültürü olarak benimsenmesini sağlamak 

23.1.3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksik olan tüzükleri hazırlayıp yürürlüğe koymak 

24. Sendikalaşma ve sendikal yaşama yönelik politikaları hayata geçirmek 

24.1. Sendikalaşmayı teşvik etmek 
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24.1.1. Sendikalaşmanın önündeki engelleri tespit edip kaldırmak 

24.1.2. Sendikalarla işveren örgütlerinin genel çalışma yaşamı ile sektörlerin özel sorunlarına 

birlikte çözüm bulmalarına olanak verecek sosyal diyalog mekanizmasını oluşturmak 

25. Yabancı işgücüne yönelik düzenlemeleri tamamlamak 

25.1. Yabancı işgücü yapısını yeniden düzenlemek 

25.1.1. Devlet ihalelerine katılacak firmaların öncelikli olarak yerli işgücü istihdamı 

sağlamalarını teşvik etmek 

25.1.2. Yurtdışından yabancı işgücü ithalini etkin kontrol mekanizmasına tabi tutmak 

25.1.3. Yabancı işgücü çalışma iznini, yapılacak işgücü ihtiyaç analizi doğrultusunda, ülkenin 

ve ilgili işyerinin gerçek ihtiyacını dikkate alarak vermek 

25.1.4. Yabancı işgücü çalışma iznini, işyerinde istihdam edilmiş yerli işgücüne orantılı olarak 

mevcut işsiz yerli işgücünün niteliklerini de dikkate alarak vermek 

25.1.5. Ülkeye çalışma amacıyla turist adı altında girişleri önlemek 

25.2. Yabancı işgücü çalıştırma koşullarını düzenlemek 

25.2.1. Yabancı işçilerin ailelerini ülkeye getirmelerini belirli kurallara ve süreye bağlamak 

25.2.2. İş ve meslek sertifikası uygulamasına geçmek 

25.2.3. Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünü yetiştirmek amacıyla mesleki ve 

teknik eğitimi geliştirmek 

25.2.4. Kayıt dışı çalışma ve çalıştırma ile ilgili cezaları caydırıcı seviyelere yükseltmek 

25.2.5. Yerli işgücü istihdamı için ilave teşvikler vermek 

26. Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini artırmak 

26.1. Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak 

26.1.1. Sosyal Güvenlik Sistemi’nin nüfusun tümünü kapsamasını ve mali sürdürülebilirliğini 

aktüeryal dengeleri gözeterek sağlamak 

26.1.2. Sosyal Sigorta Sistemi’nin çalışan nüfusun tümünü kapsamasını sağlamak 

26.2. Sosyal güvenlikte eşitliği sağlamak 

26.2.1. Sosyal hizmet ve yardımlar sisteminde eşitlik, sosyal adalet, etkinlik ve etkililik 

ilkelerini esas alarak sistemden yararlanacak kişilerin belirlenmesi amacıyla ortak bir 

veri tabanı oluşturmak 
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26.2.2. Çalışanlar arasında sosyal güvenliğin standart ve kurallarında eşitlik sağlamak 

27. Nüfus ve vatandaşlık mekanizmasını düzenlemek 

27.1. Nüfus ve vatandaşlıkla ilgili yasal ve idari düzenlemeleri tamamlamak 

27.1.1. Nüfus ve vatandaşlık mekanizmasını yeniden düzenlemek 

27.1.2. Vatandaş olmayıp da göçmen statüsünde ülkede bulunanlara AB standartlarında 

hizmetlerin eşit sunulmasını sağlamak 

28. Eğitim sistemini günün ihtiyaçlarına göre düzenlemek ve yüksek öğretimde talebi artırmak 

28.1. Eğitimde günün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılanmaya gitmek 

28.1.1. Eğitim Şuraları’nı kurumsallaştırmak ve V. Milli Eğitim Şurası’nı gerçekleştirerek plan 

ve projeleri kamuoyu ile paylaşmak 

28.1.2. Okula Dayalı Yönetim anlayışını hayata geçirmek 

28.1.3. Öğretmenlerin çalışma koşullarını çağdaş standartlara yükseltmek ve mesleki 

gelişimleri için hizmet içi eğitimleri sürekli hale getirmek 

28.1.4. Öğretmenlerin mesaisini artırmaya değil eğitimin verimini ve niteliğini artırmaya 

dönük esas üzerine kurgulanacak şekilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 

programlarını gözden geçirip tam gün eğitime geçmek 

28.1.5. Eğitim yönetimini kolaylaştıracak bilişim yatırımlarını hayata geçirmek 

28.1.6. Mesleki eğitimi geliştirmek ve mesleki teknik eğitime katılımı %50 seviyesine 

getirmek 

28.1.7. Mesleki teknik eğitimi ilçeler bazında kampuslaştırmak 

28.1.8. AB’ye uyumlu “Mesleki Yeterlilik Kurulu”nun oluşturulması için çalışmaları 

sonuçlandırmak 

28.1.9. Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi konularında stratejiler geliştirmek ve 

uygulamak 

28.1.10. Okul öncesi eğitimi bağımsız ana okullarda yürütmek ve okullaşma oranının %100’e 

çıkarılmasını sağlamak 

28.1.11. 0-3 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim programları ve eğitim uygulamaları 

eğitimden sorumlu bakanlık kapsamına alarak tam denetimini sağlamak 
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28.1.12. Alt yapı yatırımlarının planlı ve ihtiyaca dönük olmasına özen gösterilerek, benzer 

düzeyde eğitim veren okullar arasındaki kalite farkının ve ayırımcılığın ortadan 

kalkması için gerekli çalışmaları başlatıp sonuçlandırmak 

28.1.13. Çocukları küçük yaşlarda anlamsız ve gereksiz bir yarışa sokan elemeci-yarışmacı 

sınavlar ve çağdışı yaklaşımların terk edilerek, herkesin ilgi, istek ve yeteneklerini 

dikkate alan etkin bir rehberlik hizmetiyle yönlendirme olanağını yaratmak 

28.1.14. Kolejlerin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmayan bugünkü 

kolejlere giriş sisteminin çağdaş anlayışlara uygun bir şekilde kademeli olarak 

değiştirilerek, süreç temelli bir değerlendirme sistemiyle öğrencilerin ilgi istek ve 

yeteneklerine göre yönlendirilmesini sağlamak 

28.1.15. İlkokul sonrasında kolejlere girişin yanında ortaokullardaki farklı program 

koridorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat eşitliği 

yaratmak 

28.1.16. Kolejlerin, uluslararası düzeydeki lise bitirme sınavları statüsündeki GCE – A Level 

sınavlarına ve IB programlarına yönelik işlevlerini geliştirmek ve süreç içerisinde bu 

programları tüm kolejlerimizde uygulamaya koymak 

28.1.17. Ortaöğretim kapsamında bulunan eğitim kurumlarımızı, okul türü yerine program 

türü ilkesiyle çok programlı liselere dönüştürmek 

28.1.18. Lise bünyesinde bulunan ortaokulların bağımsız okullar olarak eğitim sistemi 

içerinde yer almalarını sağlamak 

28.1.19. Mesleki teknik öğretim mezunlarının devam edebileceği ve eleman açığı bulunan iş 

alanlarına yönelik olarak teknik eleman yetiştirilmesini olanaklı kılacak “meslek 

yüksek okullarının” kurulması için üniversitelerle işbirliği halinde gerekli 

düzenlemeleri hayata geçirmek 

28.1.20. Atatürk Öğretmen Akademisi’nde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel ve 

profesyonel deneyimlerinden faydalanarak, eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu 

merkezi ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğretmenlerin hizmet içi 

eğitimlerinin gerçekleşmesinde etkili bir merkez olmasının olanaklarını yaratmak 

28.1.21. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki yüksek öğretim gençlerinin ihtiyaçlarının 

tespiti ve giderilmesi için yükseköğretim öğrenci dernek ve örgütleri ile işbirliği 

gerçekleştirmek 
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28.1.22. Lise öğrenimlerini Güney Kıbrıs’ta tamamlayan öğrencilere, Türkiye üniversitelerine 

girme hakkı kazandırılması için gerekli tüm girişimleri başlatmak 

28.1.23. Yükseköğretim öğrencilerine sağlanan burs ve nakdi yardımlarla,  CTP-BG hükümeti 

döneminde üçüncü ülkelerde master ve doktora eğitimi yapan öğrencilere aile gelir 

kriteri aranmaksızın sağlanan burs olanağı yanında ihtiyaçlı gençlerimize “eğitim 

kredisi” olanağı yaratmak 

28.1.24. “Özel Eğitim Entegrasyon Projesi”nin yeniden yaşama geçirilmesi ve bu kapsamda 

kaynaştırma sınıflarının güçlendirilip yaygınlaştırılırken, engelli ve farklı gelişen 

çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi ile ilgili programlar ve düzenlemeleri hayata 

geçirmek 

28.1.25. Engelli, farklı gelişen ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın yanı sıra üstün 

yetenekli çocuklarımızın da ihtiyaç duyduğu özel eğitim uygulamalarını içeren “Özel 

Eğitim Yasası”nın oluşturulması için gerekli çalışmaları başlatıp sonuçlandırmak 

28.1.26. Okulöncesi ve ilkokullar da dâhil olmak üzere üniversite öncesindeki tüm eğitim 

kademelerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin verilmesine yönelik 

uygulamaların yaşam bulması için gerekli yasal düzenlemeleri gerçekleştirmek 

28.1.27. Öğretim programları ve kitaplarını; ülkemiz akademisyen, eğitim uzmanı ve 

öğretmenlerimizin katkılarıyla ve yeni eğitim paradigmalarına göre oluşturulmuş 

eğitim kuramları çerçevesinde hem evrensel hem de yerel değerleri dikkate alan ve 

sürekli olarak geliştirilmesini öngören bir anlayışla hazırlamak 

28.1.28. CTP-BG hükümeti döneminde şövenist ve ırkçı unsurlardan arındırılmış olarak 

hazırlanan Tarih kitaplarının geliştirilerek uygulamaya koymak 

28.1.29. Eğitim Bakanlığı merkez örgütü yapılanmasını günün ihtiyaç ve koşullarına göre 

yeniden organize etmek 

28.1.30. Öğretmenlerin çalışma yaşamını AB eğitim politikalarıyla uyumlu hale getirmek, 

bununla birlikte öğretmenlerin meslek içindeki gelişimlerini destekleyecek ihtiyaç 

analizine dayalı, profesyonel anlayışla düzenlenmiş, belirli gün ve dönemlere değil, 

tüm yıla yayılmış hizmet içi eğitim programlarının yaşam bulmasını sağlamak 

28.1.31. Öğretmenlerin istihdam ve yükselme uygulamalarını, siyasi kaygılardan uzak, şeffaf, 

adil, bilimsel, evrensel ve demokratik ilkelerden ödün vermeyen bir anlayışla 

ivedilikle hayata geçirmek 
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28.1.32. Bütçede eğitimle ilgili temel ödeneklerin genel bütçe içerisindeki payı ve bu pay 

içindeki eğitim yatırımları kaleminin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılarak 

“okul tabanlı bütçe”  uygulamasını hayata geçirmek 

28.1.33. Yönetişim sistemini işlevselleştirmek için okulların idari yapısında yenilikçi 

düzenlemelere gitmek, daha yüksek standartlar, daha iyi olanaklar ve kaynakların 

daha verimli kullanılmasını sağlamak için okulların yetki ve sorumluluklarını 

geliştirmek ve tüm paydaşlara ve sivil toplum örgütlerine oluşturulacak kurullar 

sayesinde yönetime katılma olanağını sağlamak 

28.1.34. “Din Kültürü” ve “Ahlak Bilgisi” eğitiminin tüm dinler hakkında temel bilgiler 

içermesini ve seçmeli ders grubunda yer almasını sağlamak 

28.2. Yükseköğretimde kaliteyi yükseltmek ve rekabet gücünü artırmak 

28.2.1. AR-GE çalışmalarını desteklemek 

28.2.2. Tanıtım faaliyetlerini devlet politikasına dönüştürmek 

28.2.3. Öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak tedbirler almak 

28.2.4. Üniversitelerde kaliteyi artırıcı tedbirler almak 

28.2.5. Üniversiteleri demokratikleştirmek, siyasetten tamamen arındırıp özerkleştirmek ve 

üniversitelerde istikrar sağlamak 

28.2.6. YÖDAK’a işlevsellik kazandırmak 

28.2.7. Uluslararası akreditasyon işlemlerini desteklemek 

28.2.8. Devlet/vakıf üniversitelerinin yasalarını gözden geçirip geliştirmek 

28.2.9. Devlet/vakıf üniversitelerimizin bünyesinde bulunan kurum ve değerlerimizin 

geliştirilerek üniversitelerimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdürmelerini sağlamak 

29. Sağlık sistemini günün ihtiyaçlarına göre düzenlemek 

29.1. Sağlıkta yönetim mekanizmasının yeniden düzenlemek 

29.1.1. Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon şemasının günün koşullarına ve çağdaş 

gereksinimlere göre yeniden düzenlemek 

29.1.2. Sağlıkta otomasyona geçip, randevulu sağlık hizmetlerini ve sağlıklı veri akışını, veri 

depolanmasını, istatistikî bilgi akışını sağlayacak organizasyonu oluşturmak 

29.1.3. Uzun vadeli planlamaları gerçekleştirmek amacıyla her 5 yılda bir sağlık şurasının 

toplanmasını sağlayıp, kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturmak 
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29.2. Çağdaş ve AB standartlarında sağlık hizmetleri sunumu için gerekli yasal ve idari 

düzenlemeler yapılacak 

29.2.1. Hasta Hakları Yasası’nı ivedilikle çıkarmak 

29.2.2. Özerk hastane yönetimi anlayışı temelinde ve tam gün hizmet sunumu temelinde 

Kamu Sağlık Yasası yeniden düzenlemek 

29.2.3. Özel sağlık hizmetlerini düzenleyen yasa, yeniden, diğer yasalarla koordineli ve sinerji 

oluşturacak şekilde yeniden düzenlemek 

29.2.4. Paramedikal sağlık hizmeti verenlerin sağlık sistemindeki yerleri, AB kriterlerine ve 

çağdaş anlayışa göre yeniden düzenlemek 

29.2.5. İlaç yönetimini, etkin, kontrol edilebilen ve verimli olacak şekilde yeniden organize 

etmek 

29.2.6. Hastane ve sağlık ocaklarındaki altyapı eksiklikleri, teknik cihaz eksiklikleri gidermek 

29.2.7. Devlet hastanelerinde personel eksikliklerini gidermek, acil hizmetlerinin daha iyi, 

daha etkin ve kaliteli verilmesini sağlamak 

29.2.8. Koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmek, gıdaları etkin, sivil toplumla işbirliği halinde 

ve şeffaf bir şekilde denetlemek ve halkımızla paylaşmak 

29.3. Sağlıkta finansman konusunu yeniden organize etmek 

29.3.1. Genel Sağlık Sigortası uygulamasını hayata geçirmek 

29.3.2. Kamu hastanelerinin yönetim ve bütçelerini özerkleştirmek 

29.3.3. Sağlık turizmine yönelik çalışmaları hızlandırmak 

29.3.4. Turist ve yabancı uyruklu öğrencileri de sağlık sigortası kapsamına almak. 

29.3.5. Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu’nun alanında uzman olan kişiler tarafından 

oluşmasını sağlamak, daha sonra ise Genel Sağlık Sigortası yönetimini uzmanlık, etkinlik, 

fonksiyonalite ilkeleri çerçevesinde desteklemek 

30. Kültür ve sanat alanlarına yönelik teşvik sağlamak 

30.1. Kültürel üretimi rekabete hazırlamak 

30.1.1. Ülkenin kültürel üretimlerinin serbest piyasa koşullarına karşı direncini artırmak 

30.1.2. Kalkınma Bankası’nın kültür-sanat üretimini ve sergilenmesini sağlayacak altyapı 

yatırımlarını desteklemesini sağlamak 
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30.1.3. Kültür-Sanat içerikli tanıtımı desteklemek 

30.1.4. Şehirlerimizi üretime dönük özellikleri ile dünya kültür ajandasına adını yazdıracak 

donanıma getirmek 

30.1.5. Sanatsal faaliyetlerde kayıt dışılığı engellemek 

30.1.6. Çağdaş Sanat Müzesi, Karikatür Müzesi, Heykel-Seramik Müzesi, Edebiyat Müzesi, 

Fotoğraf Müzesi vb. müzelerin açılmasını desteklemek 

30.1.7. Kitap üretimini artırmak için Yayınevi Yasası’nı hazırlamak 

30.1.8. Kitap üretimini artırmak için yazarların tanıtım ve kitap satış faaliyetlerini 

desteklemek 

30.2. Kültür-sanat faaliyetlerini desteklemek 

30.2.1. Özel bankalarda Kültür Sanat Kredisi uygulamalarını özendirmek 

30.2.2. Yurtdışına gidiş ve sunumu kolaylaştıracak teşvik ve muafiyetler sağlamak 

30.2.3. Kültür ve sanat üretimlerinin dünyanın önemli merkezlerine ulaşmasını sağlamak ve 

en fazla konuşulan dillere tercümesini teşvik etmek 

30.2.4. Ulusal sinema sanatının gelişmesi için önlemler almak 

30.2.5. Askeri alanlar dâhilinde kalan kültürel mirasın kullanımını sağlamak ve ziyarete açmak 

30.2.6. Eko turizm ile ilişkilendirerek otantik kültürel üretimi desteklemek 

31. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak 

31.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı’nı hazırlamak 

31.1.1. İlgili STÖ’lerle birlikte hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilişkili konuları içeren 

TOCEM Yasası’nı tekrardan ele alıp hayata geçirmek 

31.2. Kamu yönetiminde eşitliği sağlamak 

31.2.1. Kamu kurumlarına üyelikleri cinsiyet eşitliğini gözeterek belirlemek 

31.2.2. Siyaset kurumunun çeşitli aşamalarında, kamu görevi ve uluslar arası temsiliyete 

yapılacak atamalarda kadınlar için kota belirlemek 

31.3. Eğitim sisteminde düzenlemelere gitmek 

31.3.1. İnsan haklarının temel eğitim düzeyinde zorunlu ders olmasını sağlamak 

31.3.2. Öğretmenlere insan hakları konusunda hizmet-içi eğitim fırsatları sunmak 
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31.3.3. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim programlarını toplumsal cinsiyet rollerinin 

eşitliğe dayalı olacak biçimde yeniden düzenlemek 

31.3.4. Aile planlaması ile ilgili halkı eğitici programları desteklemek 

31.4. Çalışma yaşamını Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni gözeterek yeniden düzenlemek 

31.4.1. Kadınların girişimciliğini desteklemek 

31.4.2. Kadının istihdam alanındaki fırsatlarını eşitlemek 

31.4.3. Hamile kadınların çalışma yaşamında ayrımcılığa maruz kalmasını önlemek 

31.4.4. Hamilelik sebebiyle işten çıkarılan kadınların görevlerine iadelerini sağlamak 

31.4.5. Çalışan her kadının doğum izninin artırılmasını sağlamak 

31.4.6. Ebeveynlik izinlerine ilişkin yasal düzenlemeleri tamamlamak 

31.4.7. Cinsel tacizin tanımının bir dizi istenmeyen davranışı içerecek şekilde 

kapsamlandırılması 

31.5. Sağlık alanında düzenlemelere gitmek 

31.5.1. Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili kadınlara ücretsiz danışmanlık sunmak 

31.5.2. Doğal doğumların yararıyla ilgili farkındalığı artırıp sezaryenle yapılan doğum sayısını 

düşürmek 

31.6. Kadına yönelik şiddete son vermek için gerekli hukuki düzenlemeleri tamamlamak 

31.6.1. Cinsel saldırıların Ceza Yasası’nda ahlaka karşı değil kişiye karşı işlenmiş bir suç olarak 

tanımlamak 

31.6.2. Zorlama ve tehdit sebebiyle kadının boyun eğmek zorunda kaldığı durumların 

olabildiğince kapsamlı tanımlanarak bu durumlarda rızanın geçersiz olduğunun 

belirtilmesi 

31.6.3. Cinsel mağdurlara yeterli koruma, danışmanlık ve rehabilitasyon programını sağlamak 

31.7. Aile içi şiddeti engellemek 

31.7.1. Aile içi şiddeti Ceza Yasası altında açıkça yasaklamak 

31.7.2. Aile içi şiddet mağdurları için sığınma evi kurulması gibi inisiyatifleri desteklemek 

31.7.3. Mağdurlara rehberlik ve rehabilitasyon programları sunmak 

31.8. Kadın ticaretini engellemek 
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31.8.1. İnsan ticaretine karşı bir yasayı uygulamaya koymak 

31.8.2. Emniyet görevlileri ve diğer ilgililere mağdur teşhisi teknikleri konusunda eğitim 

vermek 

31.9. Anayasa ve yasalarda toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilecek şekilde düzenlemelere gitmek 

31.9.1. Yurttaşlık Yasası’nı evlilik yoluyla yurttaşlık kazanmada cinsiyete dayalı ayrım 

gözetilmeyecek şekilde değiştirmek 

31.9.2. Mevzuatın bütününde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemelerin yapılması 

32. Vizyona bağlı gençlik ve spor politikaları oluşturmak 

32.1. Toplumsal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi’ni hazırlamak 

32.1.1. Gençlerin ilgi alanları ile ihtiyaç ve beklentilerini bilimsel çalışmalarla tespit edip 

raporlaştırmak 

32.1.2. AB Gençlik Politikaları ile uyumu sağlamak amacıyla ilgili STÖ’lerle birlikte gençlik ve 

spor alanlarındaki tüm konuları içerecek detaylı bir Politika Belgesi hazırlamak 

32.2. Kitle ve elit sporu desteklemek ve teşvik etmek 

32.2.1. Kitle sporunun yaygınlaşması için yerel yönetimler ile işbirliği yaparak tüm spor 

alanlarını halka açmak ve yeni spor alanlarının yapılması için belediyeler ile işbirliği 

yapmak  

32.2.2. Elit sporu özendirmek için elit sporculara katkı yapmak  

32.2.3. Tüm elit sporcuları sigortalamak 

32.2.4. Elit sporcuların çalışma şartlarını geliştirmek 

32.2.5. Engelli kişilerin spor yoluyla topluma kazandırılması için yasal düzenlemeler yapmak 

32.2.6. Amatör ve profesyonel sporu birbirinden ayırarak kitle sporunu desteklemek ve 

profesyonel sporculara devlet tarafından sahip çıkılmasını sağlamak 

32.2.7. Sporda uluslararası müsabakalar gerçekleştirebilmek için girişimler yapmak 

32.2.8. Spor örgütlerinin tüzük ve yönetmeliklerinin IOC (International Olympic Committee) 

kriterlerine göre yeniden yapılandırılmasını sağlamak 

32.2.9. Okul sporlarını özendirmek 

32.2.10. Sporda özerklik tanımını gözden geçirmek ve spor örgütlerini özerkleştirmek 

32.2.11. Yap-işlet-devret modeli ile ülkeye yeni spor tesislerini kazandırmak 
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32.2.12. Belirli spor tesislerini özel sektör paydaşlarıyla birlikte çalıştırmak 

32.2.13. Spor federasyonlarının bütçelerini somut kriterlere dayandırmak ve harcamalarını 

programlamak 

32.3. Gençlik Dairesi’ni yeniden yapılandırmak 

32.3.1. Mevzuata bağlı olmak koşuluyla Gençlik Dairesi’nin gençlik ve kültür örgütlerini proje 

bazlı desteklemesini sağlamak 

32.3.2. Sivil Toplum Örgütleri ile Gençlik Dairesi arasındaki işbirliğini artırmak 

33. Gençlere eğitimde ve çalışma yaşamında fırsatlar yaratmak 

33.1. Gençlere sunulan eğitim olanaklarını artırmak 

33.1.1. Gençlerin öğrenci değişimi programları ile farklı ülkelerdeki eğitim ortamlarında 

bulunma imkânlarını artırmak 

33.1.2. Eğitim sisteminde gençlere kaliteli rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri 

sunmak 

33.1.3. Eğitim sisteminde katılımcı karar alma süreçlerini teşvik etmek ve okullarla aileler ve 

sivil toplum kuruluşlarının işbirliğini özendirmek 

33.1.4. Yüksek öğrenimde Burs Tüzüğü’nü gözden geçirmek 

33.1.5. Gençlerin uyuşturucu, trafik, cinsellik, vb. konularda bilgilendirilmesi için sivil 

toplumla işbirliği yapmak 

33.1.6. Gençlerin toplumsal sorunlara duyarlılıklarını artırmak için sivil toplumla işbirliği 

yapmak 

33.1.7. Eğitim programlarını gözden geçirerek kolektif çalışmaya yatkın gençler yetiştirmek 

33.1.8. Ortaöğretim programını gözden geçirerek öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri 

geliştirme ve uygulama becerilerini artırmak 

33.1.9. Meslek okullarında okuyan gençlerin eğitim süreçleri boyunca çıraklık hizmetlerinde 

sigorta / ihtiyat sandığı primlerinin devlet tarafından yatırılmasını sağlamak 

33.2. Gençleri iş imkânlarıyla buluşturmak 

33.2.1. Ortaöğretimde gençlere sunulan mesleki rehberlik hizmetlerinin kalitesini artırmak 

33.2.2. Gençlere yönelik istihdam olanaklarını artırmak 

33.2.3. Gençlere kariyer planlama ve danışmanlık hizmetlerini yaygın şekilde sunmak 
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33.2.4. Eğitim süreçlerinde kaliteli staj uygulamalarını teşvik etmek 

33.3. Gençlerin yaratıcılık ve girişimciliğini desteklemek 

33.3.1. Eğitim programlarını gençlerin yaratıcılığını teşvik edecek şekilde gözden geçirmek 

33.3.2. Gençlerin iş kurabilmesi için gerekli kredi olanaklarını sağlamak 

33.3.3. Gençlere yönelik başlangıç sermayesi fonları sağlamak 

34. Gençleri toplumsal yaşama aktif yurttaşlar olarak katılımını sağlamak 

34.1. Gençleri sağlıklı yaşama ve spora yönlendirmek 

34.1.1. Risk altında bulunan gençlerin tespiti için sivil toplumla işbirliği yapmak 

34.1.2. Sağlık-eğitim-spor koordinasyonunu saplamak ve sağlıkla ilgili eğitim süreçlerinde 

gençlere bilgi sunulacak şekilde eğitim programlarını gözden geçirmek 

34.2. Gençlerin yönetişim süreçlerine katılımını sağlamak 

34.2.1. Gençlik örgütlenmelerini desteklemek 

34.2.2. Örgütlü olmayan gençlere ulaşım için e-demokrasiyi teşvik etmek 

34.2.3. Gençlik Parlamentosu’nu oluşturmak 

35. Gençlerle toplum arasında karşılıklı dayanışmayı artırmak 

35.1. Gençlerin sosyal dahiliyetini sağlamak 

35.1.1. Çevre ülkelerle sosyal ve kültürel temasları artırmak için programlar düzenlemek 

35.1.2. Uluslararası kampları araştırmak ve gençlerin birlikte yaşama ve barış kültürünü 

içselleştirebilmelerine katkı yapacak şekilde bu kamplara katılımlarını desteklemek 

35.1.3. Kıbrıs Rum Kesimi’nde ve Türkiye’deki gençlik örgütleri ve derneklerle işbirliğini teşvik 

etmek ve federal kültürün yaygınlaşması için iki toplumlu faaliyetleri desteklemek 

35.1.4. Mevcut kamp yerlerini günümüz koşullarına uygun imkânlarla donatılacak şekilde 

geliştirmek 

35.2. Gençleri gönüllülük esasına dayalı toplumsal faaliyetlerle buluşturmak 

35.2.1. Sosyal projelerin hayata geçirilmesinde gençlerin aktif rol almasını sağlamak 

36. Tüm toplum kesimlerinin sosyal içerme yoluyla toplumsal yaşama katkısını artırmak 

36.1. Yaşlıların toplumsal yaşama katkısını artırmak 

36.1.1. Yaşlıların hayata katkısının önemine ilişkin farkındalığı artırmak 
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36.1.2. Yaşlıların bakımına katkı yapanların toplumsal yaşamdaki öneminin anlaşılması için 

farkındalığı artırmak ve bu kişi ve kurumlara kapsamlı destek sağlamak 

36.1.3. Toplumsal hizmetlere ilişkin karar alma süreçlerinde yaşlıların katılımını sağlamak 

36.1.4. Yaşlıların sağlıklı ve mutlu yaşayabilmeleri için onlara sunulan hizmetlerin kalitesini 

artırmak 

36.1.5. Yaşlıların ihtiyaçları ve kültürleri bakımından farklılıklara sahip olabileceklerinin 

anlaşılması için farkındalığı artırmak 

36.1.6. Tüm yaşlıların bakım ihtiyaçlarının bireysel düzeyde sağlanması için gerekli 

düzenlemeleri yapmak 

36.1.7. Yaşlıların kendi ihtiyaçlarını, tercihlerini ve tutkularını ifade edebilmelerine olanak 

sağlayacak toplumsal koşulları oluşturmak 

36.1.8. Yaşlıların ulaşım hizmetlerinden tam olarak faydalanabilmesini sağlamak 

36.1.9. Yaşlılara yaşam boyu öğrenme imkânları sunmak 

36.2. Fiziksel engellilerin toplumsal yaşama katkısını artırmak 

36.2.1. Ulaşım hizmetlerinin fiziksel engellilerin ihtiyaçları ışığında geliştirilmesini sağlamak 

36.2.2. Fiziksel engellilerin kendi sağlıkları ve yaşam tarzlarına ilişkin doğru kararlar 

alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak 

36.2.3. Okullarda, gençlik örgütlenmelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında fiziksel 

engellilerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlayacak hassasiyetleri geliştirmek 

36.3. Farklı öğrenen bireylerin toplumsal yaşama katkısını artırmak 

36.3.1. Farklı öğrenen bireyleri toplumsal yaşama katılım konusunda desteklemek 

36.3.2. Okullarda, gençlik örgütlenmelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında farklı öğrenen 

bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayacak hassasiyetleri geliştirmek 

36.3.3. Farklı öğrenen bireyleri iş imkânlarıyla buluşturmak 

36.3.4. Sağlık sisteminde eşitsizlikleri gidererek farklı öğrenen bireylere daha iyi sağlık 

hizmetleri sunulmasını sağlamak 

36.4. Zihinsel sağlık sorunları olan bireylerin toplumsal yaşama katkısını artırmak 

36.4.1. Zihinsel sağlık sorunları olan bireyleri toplumsal yaşama katılım konusunda 

desteklemek 
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36.4.2. Zihinsel sağlık sorunları olan bireyleri kendi yaşamlarını idame ettirebilmeleri 

yönünde yüreklendirmek 

36.4.3. Zihinsel sağlık sorunları olan bireylerin kendi sağlıkları ve yaşam tarzlarına ilişkin 

doğru kararlar alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak 

36.4.4. Okullarda, gençlik örgütlenmelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında zihinsel sağlık 

sorunları olan bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayacak hassasiyetleri 

geliştirmek 

36.5. Farklı kökenden geldikleri için dışlanan toplum kesimlerinin toplumsal yaşama katkısını 

artırmak 

36.5.1. Ülkede yaşayan tüm insanların politika oluşturma, hizmet sunumu, ülkedeki yasa ve 

tüzüklerin tatbiki ve istihdam konularında eşitliğini temin etmek 

36.5.2. Ülkede yaşayan tüm insanlara saygın ve değerli olduklarını, sahip oldukları 

değerlerine saygı duyulduğunu hissettirmek 

36.5.3. Yasadışı ayrımcılığı ortadan kaldırmak 

36.5.4. Ülkede yaşayan tüm insanlara eşit fırsatlar sunmak 

36.5.5. Hizmet sunumlarında ve istihdamda ülkede yaşayan farklı kökenden gelen insanlar ile 

iyi ilişkileri teşvik etmek 

36.5.6. Ülkede yaşayan farklı kökenden gelen insanların kendilerini ifade etmelerine olanak 

sağlamak, geçmişten gelen ayrımcılıkların üzerine gitmek ve kaynakların adil 

dağılımını sağlamak 

36.6. Cinsel yönelimleri nedeniyle dışlanan toplum kesimlerinin toplumsal yaşama katkısını 

artırmak 

36.6.1. Tüm politik kararların ve planlamaların tüm azınlık grupları içermesini sağlamak ve 

karar alma süreçlerinde azınlık grupların görüşlerini de dikkate almak 

36.6.2. Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel grupların ifade özgürlüğünü ve güvenliğini 

garanti altına almak 

36.6.3. Hizmet sunumlarında, istihdamda ve toplumsal yaşamın her alanında farklı cinsel 

yönelimlere sahip insanlar arasında iyi ilişkileri gözetmek 

37. Sivil toplumun gelişmesini sağlamak 

37.1. Sivil toplumun yönetişim süreçlerine aktif katılımını sağlamak 
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37.1.1. Sivil toplum örgütleri ile işbirliği çerçevesinde Dernekler Yasası’nı ve kâr amacı 

gütmeyen, kamu yararına çalışan örgütleri kapsayan diğer yasaları yenilemek 

37.1.2. Ekonomide ve tüm diğer toplumsal alanlarda karar alma süreçlerini sivil toplumun da 

müdahil olacağı mekanizmalar kurulması yoluyla güçlendirmek 

37.2. Sivil toplumun kapasitesini artırmak 

37.2.1. Sivil toplumun toplumsal yaşamdaki etkinliğinin artırılması için Hibe Programları 

başlatmak 

37.2.2. Sivil toplumun yurtiçi ve yurtdışı Hibe Programları’na yönelik Proje Geliştirme 

faaliyetlerini destekleyecek bir birim kurmak 

37.2.3. Kıbrıs’taki iki toplum arasında işbirliğine dayalı güven artırıcı sivil toplum faaliyetlerini 

desteklemek 

37.3. Sivil toplumun katılımcı, açık ve hesap verebilir olması için gerekli düzenlemeleri 

yapmak ve bu yönde destek sağlamak 

37.3.1. E-dernek kurumsal yazılımını hazırlamak 

37.3.2. E-dernek kurumsal yazılımının bütün dernekler tarafından etkin kullanımını sağlamak 

37.3.3. Derneklere ilişkin belgeleri elektronik arşiv ortamına aktarmak 

37.3.4. Sivil toplum örgütleri ile kamu kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesine 

yönelik ortak eğitimler ve proje geliştirme çalışmaları yapmak 

37.3.5. Derneklerin iç ve dış denetimine ilişkin mali ve istatistikî raporlama standartları 

oluşturmak ve sivil örgütlerde mali şeffaflığı sağlamak 

37.3.6. Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri üzerinde kamuoyu denetimini sağlayacak iç 

düzenlemelerini yapmalarını sağlamak   
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2.6 Yerel Yönetimler 
 

Günümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamaktadır ve kırsal kesimden kentlere 

göç hareketi artarak devam etmektedir. Yerinden yönetim anlayışı bu durumun yol açabileceği 

sorunları ortadan kaldıracak en etkili yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Bir başka deyişle, 

küreselleşme ile birlikte yerelleşme olgusunun yani yerel yönetimlerin önemi çok artmıştır. 

AB vizyonuna bağlı olarak partimiz iktidar döneminde Belediyeler Değişiklik Yasası’nı Meclis’ten 

geçirmiş ve ülkemizdeki tüm köyleri kentlere bağlayarak 28 kente dönüştürmüştü. Bu sayede 

ülkemizin her ferdine yerel ölçekte eşit hizmet sunulmuş, yurdun her noktasına eşit alt yapı 

götürülmesine olanak sağlanmıştı. Ne var ki 2009 yılında iktidarı devralan UBP, bu vizyonu geliştirerek 

yerel yönetimlerimizi daha da güçlendirecek bir yaklaşım sergilememiştir.  

Başkentte yaşanan belediye krizi UBP’nin bu alandaki vizyonsuzluğunun bir sonucudur. LTB’deki 

gidişata dur demek için CTP’li meclis üyelerimizin aylar önce yönetime sunduğu istifalar ile “Lefkoşa 

için sokaktayız” diyerek Lefkoşalının tek çıkış yolunun seçim olduğunu belirtmesine rağmen ciddi 

zaman kaybı söz konusu olmuş ve Kıbrıslı Türklerin özgüveni ciddi şekilde tahrip edilmiştir. En genelde 

kendi kendini yönetme arzusunda olan halkımız, uzunca bir süre, “belediyelerini bile yönetemeyen” 

konuma sürüklenmiştir. Partimizin ve belediye çalışanlarının tüm uyarılarına rağmen belediyenin 

kaynakları sömürülmüş, yaratılan mafya düzeninde halkın vergisi, güveni, varlığı ayrıcalıklı olan 

kişilere teslim edilmiştir. Bu gerçekler Sayıştay raporları ile de tespit edilerek konu siyasi 

mülahazalarla gündeme getirilen bir konu olmaktan çıkıp alabildiğine toplumsal bir yaraya 

dönüşmüştür. Bir yıl boyunca çöplerle ve grevlerle yaşamak zorunda kalan Lefkoşalılar ciddi bir 

mağduriyetle karşı karşıya kalmıştır.  

Lefkoşa Belediyesi’nde yaşanan mali krizin temel sebebi UBP iktidarının yerel yönetim vizyonsuzluğu 

ve yerinden yönetime olan inançsızlığıdır. Gerek kamu yönetiminde gerekse de yerel yönetimlerde 

mali istikrarı gözetmeyen, şeffaflık ve denetim esaslarına önem vermeyen, ayrıca sürdürülebilir 

kurumsal yapılarla geleceğe yol alabileceğimiz gerçeğini hiçe sayan yaklaşımlarıdır. Benzer sorunların 

diğer UBP mensubu Belediye Başkanları’nın görevde olduğu belediyelerin de büyük çoğunluğunda 

yaşanmakta olduğunu görmekteyiz. UBP siyasi zihniyetinin, yerel yönetimlerdeki Merkezi Otorite 

yönetim anlayışı tüm belediyelerimizde sıkıntı yaratırken zaman içerisinde kent insanlarının eksik ve 

yetersiz hizmet almasına neden olmaktadır.  

Mevcut durumdan ideal olan güçlü kurumsal yerel yönetim yapılarına geçişin yolu, partimizin 

başlattığı Yerel Yönetim Reformu’nun şeffaflık, katılımcılık, denetlenebilir, çevreci, kaynaklarını 

ekonomik kullanan ve gelecek nesilleri koruyan onları ileriye taşıyan ilkeler çerçevesinde ve halkın 

katılımıyla birlikte yeniden hayata geçirmektir. 
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Yerel yönetimlerimizi vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinden, yaşam kalitemizin 

artırılmasından, geleceğe ilişkin beklentilerimizi karşılamaktan ve iktisadi hayata ilişkin katkılar 

yapmaktan sorumlu birimler olarak yeniden yapılandırmak vizyonumuzun en önemli boyutlarından 

bir tanesidir. Biliyoruz ki vizyonumuzu hayata geçirirken sosyal hizmetlerin kalitesinin artırılması ve 

benzeri uygulamaların yaşam bulabilmesi için yerel yönetimlerimize çok büyük görevler düşecektir.  

İnsanlarımıza eşit ve kaliteli hizmet sunarak kentlerimizde yaşayan insanlarımızın, yaşadıkları yere ait 

gelecek kaygısı duymadan, sahip olduğu tüm değerlerini koruyabildiği, geliştirebildiği ve gelecek 

nesilleri ile birlikte yatırım yaparak birlikte yaşam sürebileceği, huzurlu ve insanlarının birbirlerini 

sevdiği mutlu kentler oluşturmayı önemsemekteyiz. CTP-BG’li belediye başkanlarının, görev yaptıkları 

süre içerisindeki uygulamaları, hayata geçirdikleri projeleri ve tüm hizmetleri, vizyonumuzu hayata 

geçirirken en büyük teminatımız olacaktır.   

 

Yerel Yönetimlere İlişkin Politika Öncelikleri 

 

39. Yerel yönetimleri vizyona bağlı yeniden yapılandırmak 

39.1. Yerel Yönetimler Reformu’nu hazırlamak 

39.1.1. Yerel Yönetimler Reformu Eylem Planı’nını oluşturmak 

39.1.2. Yerel yönetim birimlerinin mali ve hukuki denetimini güçlendirecek mekanizmaları 

oluşturmak 

39.1.3. Belediyelerin görev ve yetki alanlarını genişletmek 

39.2. Yerel yönetimlerde demokratik karar alma mekanizmalarını geliştirmek 

39.2.1. Belediye meclislerinin üyeliklerine sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlıkları 

da dâhil etmek 

39.2.2. Kent Konseyleri’ni oluşturmak 

39.2.3. Belediye hizmetlerine gönüllü katılımın yolunu açmak 

39.3. Yerel yönetimlerin yönetsel/mali özerkliğini, etkinliğini ve hesap verebilirliğini artırmak 

39.3.1. Yerel yönetimlerde üst düzey yetkilileri ve diğer personeli çağdaş belediyecilik 

konusunda sürekli geliştirmek 

39.3.2. Yerel yönetimlerin genel bütçe gelirlerinden aldıkları payı yeniden belirleyerek 

artırmak 
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39.3.3. Yerel yönetimlerde analitik bütçe uygulamasına tüm unsurları ile geçmek 

39.3.4. Belediyelerin yerel vergiler, harçlar ve ücretlerini yeniden düzenlemek 

39.3.5. Stratejik plan ve performans programı zorunluluğunu getirmek 

39.3.6. İç kontrol sistemine geçmek 

39.3.7. Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışını gerçekleştirmek 

39.3.8. Belediyelerde norm kadro uygulamasını hayata geçirmek 
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2.7. Çevre 
 
Canlıların yaşamı üzerinde etkili olan faktörlerin bütünü olan çevre, ekolojik anlamda belirli bir yaşam 

alanında etkili olan fiziksel, kimyasal ve biyotik faktörlerin tümünü içermektedir. Plansız nüfus artışı, 

hızlı kentleşme-sanayileşme süreçleri ve çarpık yapılaşma ile doğal kaynakları tehdit eden çevre 

kirlenmesi insanlığın en önemli sorunlarındandır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek 

artan çevre sorunları neredeyse bir krize dönüşmüştür. Bu bakımdan program dönemimiz boyunca 

doğal kaynakları tüketmeden, bugünün gereksinimlerini karşılayan ama aynı zamanda gelecek 

nesillerin de gereksinimlerini göz ardı etmeyen, ekonomi ve çevre arasındaki dengeyi koruyan bir 

gelişim stratejisi hedeflenmiştir. İktidarımız süresince çevre konusu üzerinde hassasiyetle durulacak 

ve ekonomik kalkınma hamleleri çevre olgusu gözden kaçırılmadan yapılacaktır.  

Çevre sorunlarına çözüm getirebilmek ve etkin müdahaleler yapabilmek için öncelikle iyi bir 

organizasyona gidilmesi gerektiği ortadadır. Bu bakımdan kurumları ile birlikte işleyebilen bir Çevre 

Bakanlığı’nın tesis edilmesi zorunluluktur. Çevre Koruma Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi, Su İşleri 

Dairesi ve Orman Dairesi gibi çevre için hayati önem arz eden kurumlarımız bu organizasyon 

içerisinde hak ettikleri yeri alırken, planlama unsurlarının da bu yapıya entegre olması sağlanacaktır. 

Ayrıca ilgili dairelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile alakalı çelişkilerin giderilmesi için yasal 

mevzuat yeniden düzenlenecektir.  

Özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilmesi planlanan su kaynağının, kaynakların çeşitlendirilmesi 

anlamında ülkemize yapacağı katkı elbette önemlidir ancak bunun yönetim ve denetim bacağının 

eksik bırakılması veya diğer alternatif kaynaklarımızın tamamıyla göz ardı edilmesi düşünülemez. 

Türkiye’den getirilecek olan suyun, hangi aşamada nasıl ve kim tarafından yönetileceği, suyun 

kalitesinin ve fiyatının ne olacağı gibi konular son derece önemlidir ve bu noktada Kıbrıslı Türklerin 

veya kurumlarımızın devre dışı bırakılması kabul edilemez. Buna ek olarak su politikalarımızın ve 

yönetim planlarımızın henüz hazırlanmamış olması da başlı başına bir eksikliktir. Bu açıdan program 

dönemi boyunca ülkenin her yanını kucaklayan bir su yönetim planı hazırlanacak ve tarım, turizm ve 

diğer alanlardaki politikalar bu planla uyumlu bir biçimde uygulanacaktır.  

Yerel yönetimlerin ve diğer kamu kurumlarının kanalizasyon sistemlerini geliştirerek atık su arıtma 

tesislerinin geliştirilmesine önem verilecektir. Ayrıca konutlarda yağmur suyu toplama ve evsel atık su 

arıtma sistemleri teşvik edilecektir.  

Ülkemizin önemli çevre sorunlarından biri olan ancak kalkınmanın da temel unsurunu teşkil eden 

taşocakları konusunda yeni düzenlemeler yapılacaktır. Ülkemizden ham taş ihracatı tamamen 

yasaklanacak, bunun yerine bu ürünlerin işlenerek iç piyasada değerlendirilmesi ve bu alandaki 

ithalatın azaltılması hedef olacaktır. Geçtiğimiz yıllarda belirli ihaleleri veya projeleri yürütmek 
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amacıyla taş alınan veya hâlihazırda kapatılmış olan ocakların doğaya yeniden kazandırılması 

faaliyetlerine hız verilecek, bunun yanında belirli ihalelere bağlı olarak verilen "taş çıkarma izni" 

yasaklanacaktır. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin kalite standartları gözden geçirilerek 

güncellenecek ve bu standartlar uyarınca denetlenmesi sağlanacaktır. Böylelikle haksız rekabetin de 

önlenmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu sektörle ilgili bilimsel çalışmalara destek verilerek yapıların 

hafifletilmesi, atıkların yeniden kullanılması gibi konuların üzerinde durulacaktır.  

İktidarımız döneminde AB kaynaklarını da harekete geçirerek hazırlamış olduğumuz Katı Atık Master 

Planı’nda öngörülen adımlar ne yazık ki titizlikle yerine getirilememiştir. Önemli bir sorun olan 

Dikmen Çöplüğü sorunu çözülmüştür. Bu bizler için ülkemiz adına duyduğumuz bir gurur ve mutluluk 

vesilesidir ancak Dikmen Çöplüğü’ne gösterilen hassasiyet ülkenin diğer bölgelerine yayılmış olan 

diğer çöp alanlarına da gösterilmeli ve bu alanlar da rehabilite edilmelidir.  

Giderek artan miktardaki moloz atıklarla ilgili bilimsel çalışmalar yapılması ve bu atıl kaynağın 

ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Yine bu atıklarla kapatılan ocakların ve diğer tahrip edilmiş 

alanların bilimsel veriler ışığında rehabilitasyon malzemesi olarak kullanılması hedeflenmektedir. 

Program döneminde petrol dolum tesisi gibi çevreyi tehdit eden yatırımlar hiçbir surette 

onaylanmayacaktır.  

Mobil iletişim araçları ile ilgili kamuoyunda oluşan negatif bir algı olduğu gerçeği ortada iken bu 

konuda net bilimsel veriler olmadığı da bilinmektedir. Bu konuda Avrupa Birliği’nin ihtiyatlılık ilkesi 

uyarınca bir takım önlemler alınacak ve mobil vericilerin gelişigüzel olarak konumlandırılmasının 

önüne geçilecektir.  

Ülkesel fiziki plan çalışmaları sonuçlandırılacak, tarıma elverişli toprakların korunması sağlanırken 

belirli alanlarda sınırlı ve kontrollü olarak yüksek yapılaşmaya izin verilecektir.  

Program dönemi içerisinde enerji santrallerinin baca gazı arıtma sistemlerine kavuşması sağlanacak 

ve halkımıza “rahat bir nefes” aldırılacaktır. Ayrıca alternatif ve yenilenebilir enerji kaynakları 

harekete geçirilerek, enerji verimliliği konusunda önlemler alınacaktır.  

Dünyada yaşanmakta olan küresel ısınma gerçeği bütün insanlığı tehdit etmektedir. İçinde 

bulunduğumuz coğrafyanın da bu problemden etkileneceği gün gibi ortadadır. Akdeniz bölgesinin 

giderek kurak bir iklime bürüneceği ve çölleşeceği son derece açıkken bu alanda hiçbir planlamanın 

yapılmıyor oluşu Kıbrıs adası için bir talihsizliktir. Kıbrıs adası bir bütündür ve diğer birçok çevre 

sorununda olduğu gibi bu sorun da hem Kıbrıslı Türkleri hem de Kıbrıslı Rumları ilgilendirmektedir. 

Küresel ısınma sebebiyle orman yangınlarında artış görüleceği, ağaç yetiştirmenin güçleşeceği bir 

ortamda mutlak surette iki toplumlu politikalar geliştirmeli ve Kıbrıslı Rumlarla iyi bir işbirliğine 

gitmeliyiz. Orman yangınları alanında etkin bir müdahale ağı kurmak, birlikte mücadele etmek ve 
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kuraklığa dayanıklı türlerin yetiştirilmesine ağırlık vermek bu açıdan son derece önemlidir. Ayrıca 

orman zararlılarına karşı yürütülecek mücadelede kimyasal yöntemler yerine doğa ile dost biyolojik 

yöntemler tercih edilmesi de son derece önemlidir.  

Kıbrıs adasından uzanarak bütün Akdeniz’i tehdit eden bir çevre sorunu olan CMC bölgesindeki atıklar 

konusu hiçbir UBP döneminde ilgilenilmeyen bir konudur. Bu alanda atılan ilk ve tek adım partimizin 

iktidarda olduğu dönemde gerçekleştirilmiş ve CMC Fizibilite Raporu, Avrupa Birliği’nden gelen 

uzmanların, yerel uzmanlarımızla işbirliği sonucunda hazırlanmıştır. Bu raporda önerilen alternatif 

adımlardan hiçbiri ne yazık ki uygulanamamıştır. Program döneminde bu konuya yeniden önem 

verilecek ve bölgenin geleceği yeniden şekillendirilecektir. Ülkemizde artmakta olan kanser vakaları 

da düşünüldüğünde bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek 

ve Lefke yöresi kanserde öncelikli bölge ilan edilecektir. 

Bilindiği gibi çevresel sorunlar öncelikle doğal sistemleri, daha sonra da insanları etkiler. Çevre 

sağlığının bozulması sadece doğada az miktarda bulunan zararlı maddelerin işletilmesinden 

kaynaklanmaz. Bunun yanı sıra pek çok yapay madde ve olaylar da çevre ve insan sağlığını 

etkilemekte ve bu kirleticiler başta kanser, kalp ve akciğerler hastalıklarına sebep olmaktadır.  

Özellikle ülkemizde kanser hastalığının her geçen gün artış göstermesi bunun cansız çevrede oluşan 

bozulmalardan kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Özellikle bu konuyla ilgili olarak partimiz 

öncellikli politikalar arasına alacağı çevre ve insan sağlığı konularında kirlilik haritalarının çıkarılması 

konusunda çalışacaktır. Ayrıca bu kirlenmenin büyük etkenlerinden birisi olan tarım ilaçlarının 

kullanımı ile ilgili bakanlıklar arasında “ortak bir denetim kurulu” oluşturulacak ve kimyasallar 

konusunda ortak projeler hazırlanacaktır.  

Partimizin iktidarda olduğu dönemde ilan edilen özel çevre koruma alanları ile ilgili UBP döneminde 

hiçbir adım atılmamıştır. Yine iktidarımız döneminde belirlenen ancak ilan edilmeyen çevre koruma 

alanları da aradan geçen süre içerisinde ilan edilmemiştir. Bu alanlarda AB kaynakları da harekete 

geçirilerek envanter çalışması yapılması ve ilan edilmiş alanların yönetim planlarının oluşturulması, 

ilan edilmeyenlerin de bu kapsama alınması sağlanacaktır. Ayrıca Karpaz Milli Parkı Yasası en kısa 

sürede yürürlüğe konacaktır. 

Bunun yanı sıra program dönemi içerisinde çevre ile ilgili uluslararası örgütlerle işbirliği olanakları 

araştırılacak ve çevre ile bağlantılı olan uluslararası sözleşmeler takip edilecektir.  

 

Çevreye İlişkin Politika Öncelikleri 
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40. Çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak 

40.1. Yasal ve idari düzenlemeleri hayata geçirmek 

40.1.1. Çevre Bakanlığı’nda planlama birimi oluşturmak 

40.1.2. Tarım kimyasalları konusunda denetimleri sıklaştırmak ve çevre ve insan sağlığını 

tehdit eden kimyasal kullanımını yasaklamak 

40.1.3. Taşocakları ile ilgili düzenlemeler yapmak 

40.1.4. Özel çevre koruma alanları ile ilgili envanter çalışması yapmak ve yönetim planlarını 

oluşturmak 

40.1.5. Karpaz Milli Parkı Yasası’nı yürürlüğe koymak 

40.1.6. Çölleşmenin önüne geçmek için projeleri desteklemek 

40.1.7. Mobil vericilerin gelişigüzel konumlandırılmamalarını sağlamak 

40.1.8. Ülkesel Fiziki Plan çalışmalarını sonuçlandırmak 

40.1.9. Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarını harekete geçirmek ve enerji verimliliği 

konusunda önlemler almak 

40.2. Çevreye duyarlı uygulamaları hayata geçirmek 

40.2.1. Orman yangınlarına etkin bir müdahale ağı kurmak 

40.2.2. Kuraklığa dayanıklı ağaç türleri ile orman alanlarını güçlendirmek 

40.2.3. Orman zararlılarına karşı doğa ile dost biyolojik yöntemlerle mücadele etmek 

40.2.4. CMC bölgesindeki atıklarla ilgili projeleri desteklemek 

40.2.5. Sivrisinek mücadelesinde doğa ile dost yöntemleri teşvik etmek 

40.2.6. Atık su artırma tesislerini geliştirmek 

40.2.7. Kullanılmayan ocak alanlarını doğaya yeniden kazandırmak 

40.2.8. Dikmen dışında kalan çeşitli bölgelerdeki katı atık alanlarını rehabilite etmek 

40.2.9. Moloz atıklarını ekonomiye kazandırmak 

40.2.10. Elektrik santrallerini baca gazı arıtma sistemlerine kavuşturmak 
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2.8. Hukuk Düzeni 
 

Ülkemizde hukuka bağlı çalışan Yargı Sistemi’nin güvenilirliği, duyarlılığı ve bağımsızlığı pozitif bir 

noktadadır.  Tanınmamış bir ülke olmamanın çeşitli dezavantajları ile karşı karşıya bulunan Yargı’mız 

bilhassa AB ülkelerinin çok önceleri karşılaşıp çözmeyi başardıkları sorunlarla ilgili tecrübe 

aktarımında sıkıntılarla karşı karşıyadır.  

Devletin üç erkinden biri olan Yargı tamamen yasalara bağlı çalışmakta, yasama ve yürütme ile 

ilişkilerini de bağımsız bir biçimde götürmektedir. Yargı’nın daha da bağımsızlaşması için kendi 

bütçesine sahip olabilmesini önemseyen partimiz bu konuda önümüzdeki dönemde gerekli adımları 

atacaktır. Ayrıca, “geciken adalet, adalet değildir” ilkesi doğrultusunda Yargı’mızın daha hızlı 

çalışabileceği bir ortamın oluşturulması şarttır. Mahkeme’nin önüne gelen hukuk davalarının sayısını 

düşürmek için çeşitli mekanizmalar kurulması hatta bu davaların kaynağının kurutulması adına 

toplumsal süreçler öngörülmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Yargı ve Hukuk Reformu’nun ilgili tüm 

tarafların da katkı koyacağı çalışmalarla hazırlanması ve hayata geçirilmesi büyük önem taşımakta, 

Yargı’nın etkinliğinin artırılması için gereken yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

UBP iktidarında Yargı’nın işlevini etkin ve verimli biçimde yerine getirebilmesi için hiçbir somut 

girişimde bulunulmamıştır. Bilhassa kamu yönetimini iyileştirmeye yönelik hiçbir düzenleme hayata 

geçirilmemiştir. Ülkemizde kamu başta olmak üzere tüm alanlarda yolsuzluk, sahtekârlık, usulsüzlük, 

rüşvet ve görevi kötüye kullanma sonucu alınan kararların veya yapılan işlem, eylem veya ihmallerin 

tespiti, soruşturulması ve sorumlular hakkında idari ve cezai işlemlerin başlatılması büyük bir ihtiyaca 

dönüşmüştür. Ayrıca Hukuk düzeninin daha iyi çalışabilmesi için siyasi iktidara düşen görevlerden bir 

tanesi de siyasal ve kamusal alanda her geçen gün erozyona uğrayan etik değerler ve ilkelerle ilgili 

çalışmalar yapmak, bu hususta farkındalığı artırmak ve gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmek 

olmalıdır. Devlet dairelerinde memurların ilgili mevzuata hâkim durumda olması için meslek içi 

eğitimlerinin düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. Tüm bu konularda yaşanan durağanlık, 

vizyonumuzun hayata geçirilmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır. 

 

Hukuk Düzenine İlişkin Politika Öncelikleri 

 

41. Yargı’nın işlevini etkin ve verimli biçimde yerine getirebilmesini sağlamak 

41.1. Kamu yönetimini iyileştirmeye yönelik düzenlemeleri hayata geçirmek 

41.1.1. Yolsuzlukları tespit etmek ve sorumlular hakkında idari ve cezai işlemler başlatmak 
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41.1.2. Mevzuata ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak 

41.1.3. Yasaları AB mevzuatına uyumlaştırmak 

41.1.4. Siyasal ve kamusal alanda etik değerler ve ilkelerle ilgili farkındalığı artırmak ve yasal 

düzenlemeleri hayata geçirmek 

41.1.5. Çek ve poliçelerle ilgili cezai sorumluluğu gözden geçirmek 

41.1.6. Tefecilik ve faiz oranlarını düzenlemek 

41.1.7. Devlet kurumlarındaki personelin ilgili mevzuata hâkimiyetini artırmak 

41.1.8. Seçim ve Halk Oylaması ve Siyasal Partiler Yasaları’nı değiştirmek 

41.1.9. KKTC Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’nü çağdaş, demokratik ve etkin hale getirmek 

41.2. Yargıda düzenlemelere gitmek 

41.2.1. Yargı ve Hukuk Reformları’nı hayata geçirmek 

41.2.2. Yargı’nın etkinliğini artırmak 

41.2.3. Ceza Hukuk ve Usul Yasaları’nı günün koşullarına göre değiştirmek 

41.2.4. Yargı’ya müracaatı kolaylaştırmak 

41.2.5. Ombudsman ve Sayıştay’ı etkinleştirmek 

41.2.6. Avukatların sosyal güvenceleri ve profesyonel sorumlulukları ile ilgili çağdaş 

düzenlemelere gitmek 

41.2.7. Adli Yardım Müessesesi’ni kurmak 

42. Kıbrıs sorununa ilişkin hukuk temelli çalışmalar yürütmek 

42.1. Kıbrıs sorununa ilişkin çözüme katkı yapacak biçimde hukuk temelli çalışmalar yürütmek 

42.1.1. Kıbrıs sorunu görüşmelerinde hukuki noktaları tespit etmek 

42.1.2. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarını hızlandırmak 

42.1.3. Güney’deki Türk mallarının hukuki durumuna ilişkin bir devlet politikası oluşturmak 
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3. EKONOMİK ve SOSYAL KALKINMA PROGRAMI 

 

CTP, ekonominin demokrasi yaklaşımıyla geleceğe taşınmasında tüm ekonomik aktörlerin katılımını 

sağlayarak uzun vadeli stratejik planların toplumsal mutabakatla hayata geçirilmesine önem 

vermekte, ülkenin küçük ada olmasından kaynaklanan sosyoekonomik, sosyokültürel yapısı, coğrafik 

konumu ve üretim olanakları göz önünde bulundurularak lokomotif sektörler belirlenip sektörel 

stratejik planlama uygulamasına geçilmesini, özel sektörün gelişmesi ve rekabet edebilir bir konuma 

getirilmesi için yasal düzenlemeler ve teşvik sistemleri geliştirilmesini, çalışma hayatının 

düzenlenmesinde ILO ve AB normlarının tam ve eksiksiz uygulanabilmesi için gerekli önlemlerin 

alınmasını, özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin önündeki yasal ve pratik tüm engellerin kaldırılıp 

çalışanlar arasındaki sosyoekonomik hak ve özgürlük eşitsizliğinin giderilmesini sağlayabilmek 

amacıyla Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı’nı hazırlamıştır. Söz konusu program, ekonomik 

büyüme, kamu maliyesi, mali sektör, reel sektör ve sosyal adalet ve sosyal devlet başlıkları altında 

detaylandırılmış, uygulama birimleri ve uygulama tarihini de içerecek şekilde bir zaman çizelgesi ile 

sunulmuştur. 
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3.1. Ekonomik Büyüme 
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AMAÇ 1: Her yıl nitelikli ve istikrarlı ekonomik büyümeyi öngörüp 10 yılın sonunda AB ülkelerindeki ortalama büyüme oranının aşılması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

1.1 Uzun vadeli 
stratejik planlarla 
ekonominin 
yönetilmesi  

1.1.1 Tüm ekonomik aktörlerin katılımı ile uzun vadeli stratejik planlar hazırlanması ve yıllık 
gözden geçirme çalışmalarının hayata geçirilmesi 

+1-PD1 BB2 

1.1.2 Sektörel stratejik planlama uygulamasına geçilmesi +1- PD BB 

1.1.3 Özel sektörün gelişmesi ve rekabet edebilir bir konuma getirilmesi +1- PD BB 

1.1.4 Karpaz ve Güzelyurt için kalkınma bölge planlarının oluşturulması ve hayata geçirilmesi +1-PD BB 

1.1.5 Teşvik sistemlerinin geliştirilmesi +1- PD BB 

1.1.6 Çalışma hayatının düzenlenmesinde ILO ve AB normlarının uygulanabilmesi PD BB 

1.1.7 Özel ve kamuda sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması PD BB 

1.1.8 Devlet Planlama Örgütü, Kalkınma Bankası ve YAGA’nın işlevselleştirilmesi PD BB, ESB3 

  

                                                           
1 Program Dönemi 
2 Başbakanlık 
3 Ekonomiden Sorumlu Bakanlık 
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3.2. Kamu Maliyesi’ne Yönelik Düzenlemeler 
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AMAÇ 2: Kayıt dışı ekonomi ile mücadelenin sürdürülmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

2.1 Kayıt dışı 
ekonominin ilk 5 
yılda %50 
düzeyinde 
ortadan 
kaldırılması 

2.1.1 Kayıt dışı ekonomi ile mücadele stratejisi eylem planının hazırlanması +1 BB, MSB4, ESB, 
İSB5, ÇSGB6 

2.1.2 Kayıt altına girişi sağlamaya yönelik olarak gerekli teşvik alanlarının belirlenmesi ve 
uygulanması 

+2 MSB 

2.1.3 Kayıt dışılıkla ve kaçak işçilikle mücadele kapsamında teknolojinin en üst düzeyde 
kullanılabilmesi için hazırlıkların tamamlanması 

+2 BB 

2.1.4 Her vatandaşın Kimlik Numarası, her işletmenin Tescil Numarası ile adrese bağlı olarak 
tüm ekonomik faaliyetlerin otomasyon ağı ile izlenmesi 

+2 BB 

2.1.5 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uyum sağlanması ve uygulamalara 
yansıtılması 

+3 MSB 

 

 

 

 

                                                           
4 Maliyeden Sorumlu Bakanlık 
5 İçişlerinden Sorumlu Bakanlık 
6 Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Bakanlık 
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AMAÇ 3: Vergi sistemine yönelik düzenlemelerin tamamlanması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

3.1 Vergi 
Reformu’nun 
hayata 
geçirilmesi   

3.1.1 Vergi sisteminde toplumsal adaletin sağlanması ve vergi uygulamalarının 
yaygınlaştırılması için vergi reformu programının hazırlanması 

+1 MSB 

3.1.2 Bağımsız çalışabilecek bir Vergi İdaresi’nin oluşturulması ve bağımsız vergi itiraz 
komisyonu ve vergi denetim birimlerinin oluşturabilmek için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması 

+1 MSB 

3.1.3 Safi kazançların gerçek beyanını sağlayacak teşvik unsurlarını da kapsayacak tedbirlerin 
alınması 

+1 MSB 

3.1.4 Yerel kaynakların artırılması ile birlikte çalışanlar, düşük ve orta gelir grubundakiler 
üzerindeki vergilerin azaltılması 

+2 MSB 

3.2 Dolaylı ve 
dolaysız 
vergilerin 
yeniden 
düzenlenmesi 

3.2.1 Dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki çalışan kesim aleyhindeki eşitsizliğin giderilmesi 
için hangi düzenlemelerin yapılacağının saptanması ve uygulanmasının başlatılması 

+2 MSB 

3.2.2 Petrol ürünleri, içki, sigara dışındaki fonları asgari sayıya çekmek ve bunlar üzerindeki 
miktar ve oranlarının sınırlı düzeyde tutulması için düzenlemeler yapılması  

+1 MSB, ESB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

3.3 Vergiler ve 
şirketlere yönelik 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

3.3.1 Uygulamada dağıtılmayan kâr paylarını sermayeye katarak öz kaynakları güçlendiren 
ve/veya yatırım gerçekleştiren işletmelerin %15 gelir vergisi stopajından ilgili yılda muaf 
tutulmasının sağlanması 

+2 MSB 

3.3.2 Her tür demirbaş alımı üzerinden ödenen KDV’nin, yatırımın yapıldığı mali yıl içerisinde 
indirim konusu yapılması 

+2 MSB 

3.3.3 Son üç yıl içerisinde yatırımlar gerçekleştirmemiş ve/veya sermaye artırımı yoluna 
gitmemiş şirketlerin kullanılmayan işletme kârlarının dağıtımı zorunluluğunun 
sağlanması 

+2 MSB 

3.3.4 Ortakların şirkete gayri kaydi para koyması ve gayrı kaydi para çekmesi ve bu gibi 
işlemleri ‘Ortaklar Cari Hesabı’nda takip etmesine zemin sağlayan uygulamaya son 
verilmesi,  Ortaklar Cari Hesapları üzerinden zemini olmayan ve dayanaksız her türlü 
işlem üzerinden vergi alınması 

+1 MSB 

3.3.5 İşletmelerin, hissedarlarından, üçüncü bir kişi veya kuruluştan elde edeceği veya bu kişi 
ve kuruluşlara sağlayacağı finansmanın kayıt altına alınması için sözleşme 
gerekmektedir. Uygulamada, kredi sözleşmesine dayanmayan bu gibi finansman 
hareketleri üzerinden vergi alınmasının sağlanması 

+1 MSB 

3.3.6 Ortakların işletmelerine sağladığı finansmanların; şirket kurumlar vergisi 
beyannamesinde deklere edilmesinin sağlanması ve ortağın bu tutarları nereden 
sağladığı sorusuna cevap verebilmesinin zemininin oluşturulması. Ortaklar cari 
hesabında izlenen ve dayanağı olmayan her türlü tutarların vergiye tabi tutulmasının 
sağlanması   

+1 MSB 

3.3.7 Amortisman oranlarının özellikle teknolojik ürünlerde makul sürelere çekilmesi +1 MSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

3.3 Vergiler ve 
şirketlere yönelik 
düzenlemelerin 
tamamlanması 
(devamı) 

3.3.8 KDV oranlarının ürün ve hizmetler bazında doğru bir şekilde gruplandırılması için gerekli 
düzenlemelerin yapılması ve daha açık, daha kolay anlaşılır ve daha kolay uygulanır KDV 
oranlarının yürürlüğe girmesinin sağlanması 

+2 MSB 

3.3.9 İşletmeler faaliyet alanlarına göre farklı KDV oranlarına tabi tutulmaktadırlar. Yürürlükte 
bulunan KDV oranlarının bu faaliyetlere göre uygulanmasında devreden KDV’ye maruz 
kalan işletmelere, indirim konusu yapamadıkları KDV’yi diğer vergi yükümlülüklerine 
mahsup etme imkânının sağlanması 

+3 MSB 

3.3.10 Kayıt dışılığın önlenmesinde ve işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında 
önemli imkânlar sağlayan bilanço usulüne göre defter tutmanın teşvik edilmesi, 
kamuoyu ve özellikle işletmelerin bilgilendirilmesi 

+1 MSB 

3.3.11 Ödeyene ceza ödemeyene ödül şeklindeki uygulamalara neden olan, vergi ve diğer 
kamu alacaklarında uygulanan aflara derhal son verilmesi 

PD MSB 

3.3.12 Re’sen vergi tarhiyatının zorunlu koşullarda uygulanması ve gerçeklere dayandırılması; 
dairenin yükümlüden talep edeceği belge, izahat ve deliller ile yine dairenin vergi ile 
alakalı bulgularının gerekçelere istinaden verilmesinin sağlanması 

+0,5 MSB 

3.3.13 Vergi daireleri ile yükümlülerin yazılı formatta irtibat kurmalarının teşvik edilmesi ve 
vergi dairelerine yazılı olarak sunulan konularla ilgili Vergi Dairesinin yazılı olarak cevap 
vermesinin sağlanması 

+0,5 MSB 

3.3.14 Yazar kasa fişlerinin, alıcının Şirket Sicil veya Kimlik Kartı Numarasının da yazıldığı 
elektronik ortamda fatura şeklinde çıktı alınması ile birlikte gider yazılmasının 
sağlanması  

+2 MSB 

3.3.15 Şirket bünyesindeki gayrimenkullerin satışı ile elde dilecek gelirlerin sermayeye 
katılması veya yatırım amaçlı kullanılması halinde vergi indirimi sağlanması 

+1 MSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

3.4 Yabancı şirket 
ortaklarına 
yönelik 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

3.4.1 Yabancı şirket ortaklarının KKTC vatandaşları ile eşit düzeyde vergilendirilmelerinin 
sağlanması, yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeyi önleme yasa(lar)ın gözden 
geçirilerek imza koyan devletlerarasında daha adil uygulamalara fırsat verecek 
düzenlemelerin yapılması 

+2 MSB 

3.4.2 Bloke edilmiş yabancı sermaye mükellefiyetlerinin KKTC’de belli süre içerisinde mal ve 
hizmete dönüştürülmesi zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenleme yapılması 

+2 ESB 

3.5 Kira gelirlerine 
yönelik 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

3.5.1 Ana faaliyet alanları arasında kira geliri elde etmek olan işletmelerin kurumlar vergisi ve 
gelir vergisine tabi olmasının sağlanması 

+1 MSB 

3.5.2 Şahıs ve şirketlerin kira gelirlerinde,  kayıt dışılığa neden olan stopaj olarak nihai vergi 
uygulamasına belli süre (beş yıl) aynı kalmak şartıyla opsiyon tanıyarak gerçek usulde 
gelir-gider hesabı tutmalarına da imkân sağlanması 

+1 MSB 
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AMAÇ 4: Mali disiplinin sağlanması ve kamu harcamalarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

4.1 Mali disiplinin 
sağlanması 

4.1.1 Kamu kaynaklarının kullanıldığı alanların tümünde yapılacak inceleme ve analizler 
sonrası tasarruf olanaklarının hayata geçirilmesi 

+1-PD MSB 

4.1.2 Kamu kesimi finansman açığının bir süreç içerisinde kapatılmasını sağlayacak gelir ve 
harcama uygulamalarının hayata geçirilmesi 

+1-PD MSB 

4.1.3 Kamu maliyesinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması +1-PD MSB 

4.1.4 Kamu harcama kalemlerinin tümünde mali etki analizlerinin sosyal analizlerle birlikte 
gerçekleştirilmesi uygulamaları başlatılarak sürekliliğinin sağlanması 

+1-PD MSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

4.2 Kamu 
harcamalarına 
yönelik 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

4.2.1 Kaynağı ve ödeneği temin edilmemiş harcama taahhütlerine girilmemesi +1-PD MSB 

4.2.2 Kamusal iş analizinin yapılması ve insan kaynaklarının doğru yönetimi ile ek mesai 
harcamalarının asgariye çekilmesi 

+1-PD MSB 

4.2.3 Kamuda üst kademe yöneticilerinin atanmasına ilişkin mevzuatı hükümet döneminin ilk 
6 ayı içerisinde değiştirerek müşavirlik sistemine son vermek  

+1 BB 

4.2.4 Eşel mobil sisteminin yeniden hayata geçirilmesi, asgari ücret belirlemelerinin alım 
gücünü koruyacak şekilde periyodik olarak yapılması 

+1-PD MSB 

4.2.5 Farklı adlar altında uygulanan teşvik ve desteklerin üretimi geliştirici somut kriterlere 
bağlanması 

+1 MSB 

4.2.6 Kamunun etkinliğinin ve verimliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf 
sağlanması 

+1 MSB 

4.2.7 Sosyal yardım, malulen emeklilik veya özürlü yardımı gibi uygulamalarda her yıl belge 
ibrazına bağlı olarak denetimlerin artırılması 

+1-PD MSB, ÇSGSB 

4.2.8 Geçici öğretmenlik hariç Kamu Görevlileri Yasası’ndaki geçici statüsünün kaldırılması ve 
program uygulanırken hiçbir siyasi çıkar amaçlı istihdamın gerçekleştirilmemesinin 
sağlanması  

+1-PD MSB 

 



 

141 
 

AMAÇ 5: Kamuda yapısal düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

5.1 Kamu reformunun 
hayata geçirilmesi 

5.1.1 Kamunun stratejik yönetim ve üstün kaliteli hizmet için kamu personelinin etkin ve 
verimli yönetileceği, organizasyon ve koordinasyon süreçlerinin yeniden düzenleneceği, 
bireye hizmet anlayışı ile hızlı ve şeffaf olacağı bir yapıya kavuşturulması 

PD BB 

5.1.2 Kamu Hizmeti Komisyonu’nun işlevselleştirilmesi PD BB 

5.1.3 E-Devlet uygulamalarının kamunun tüm faaliyet alanlarında etkin olarak kullanılması PD BB 

5.2 Yerel yönetimleri 
güçlendirmek 

5.2.1 Yerelden yönetim ve sorunların yerinde çözümü için belediye sayısında değişikliği de 
öngörecek 2. Yerel Yönetimler Reformu’nun hayata geçirilmesi 

+3 İSB 

5.2.2 Yerel yönetimlerde idari ve mali yönden hesap verme ve denetleme mekanizmalarının 
netleştirilerek sonuç alıcı yaptırımların hayata geçirilmesi  

PD İSB 

5.3 Kamudaki stratejik 
kurumların 
özerkleştirilmesi 

5.3.1 Özerkleştirilecek kurumların tespit edilmesi ve yasal süreçlerin tamamlanması +1-PD BB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

5.4 Kamunun mali 
yapısının 
güçlendirilmesi 

5.4.1 Kamu kurum ve kuruluşlarının mali performans denetimi mevzuatının tamamlanarak 
düzenli bir şekilde yapılması 

+2-PD Sayıştay 

5.4.2 Kamu borçlarının tasfiyesinin öne alınması ve Hazine Muhasebe Dairesi ile Merkez 
Bankası’nın kamu borçlarının tasfiyesinde ve yönetiminde etkin rol almasının 
sağlanması 

+1-PD MSB 

5.4.3 Merkez Bankası aracılığıyla devlet hazinesinin yatırım, geliştirme projeleri vb. kullanım 
amacı belirlenmiş borçlanma için tahvil ve bono yollarını kullanmasının sağlanması 

+2 MSB 

5.4.4 Devletle, işletmeler ve şahısların alacak-verecek ilişkilerinde karşılıklı ödemeye imkân 
verecek yasal düzenlemenin yapılması 

+2 MSB 

5.4.5 Tüm fon kaynaklarının bütçeye kaynak yazılması ve gerekli harcamaların bütçe 
bütünlüğü içerisinde yürütülmesi 

+1 MSB 

5.5 Yolsuzluklarla 
mücadele 
mekanizmasının 
güçlendirilmesi 

5.5.1 Her tür yolsuzlukla mücadeleye yönelik yapısal düzenlemeler ile sonuç alıcı 
uygulamaların hayata geçirilmesi 

PD BB 
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3.3. Mali Sektör 
 



 

144 
 

AMAÇ 6: Mali sektördeki yapısal sorunların ortadan kaldırılması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

6.1 Mali sektörün 
güçlendirilmesine 
dönük adımların 
atılması 

6.1.1 Devlet alacaklarının temininde adil ve hızlı çalışan uygulamaların hayata geçirilmesi PD MSB, ESB 

6.1.2 Bankaların takipteki alacaklarının tahsilâtının hızlandırılmasını sağlayacak yasal, idari 
düzenlemeler ve uygulamaların gerçekleştirilmesi 

+1 MSB, ESB 

6.1.3 Merkez Bankası’nın faaliyet kârının faiz farkı fonuna ve/veya kamu borçlarının tasfiyesi 
amaçlarıyla kullanılması için kamu borçlarının çevrilmesi ve ödenmesini öngörecek etkin 
bir mekanizmanın yaratılması 

+1 MSB 

6.1.4 Finansal enstrüman ve faiz sisteminin KKTC Merkez Bankası bünyesinde geliştirilmesi PD MSB, ESB 

6.1.5 Faktöring ve Leasing mevzuatının tamamlanarak, yaygın uygulamalarının sağlanması +1 MSB 

6.2 Mali sektörün 
ekonomik 
büyümeye 
katkısının 
artırılması 

6.2.1 KKTC’de çalışan yabancı uyruklu çalışanların gelir ve tasarruflarının yurtiçinde 
ekonomiye kazandırılması için teşvik edilmesi 

PD MSB, ÇSGSB 

6.2.2 Mali konularda ihtisas mahkemeleri ve/veya hâkim müessesinin oluşturulması +2 Mahkemeler 

6.2.3 Bilanço sisteminin finansmana erişimde veri kabul edilecek seviyeye getirilmesini 
sağlamak üzere, işletmelerin sermayelerini artırımını ve şeffaf bilanço tutmalarını 
sağlayacak politikalar ve teşvik unsurlarının hayata geçirilmesi 

+2 MSB 
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AMAÇ 7: Bankacılık sektörünün düzenlenmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

7.1 Merkez Bankası’nın 
yetkilerinin yeniden 
düzenlenmesi 

7.1.1 KKTC Merkez Bankası’nın ortaya koyacağı uygulamalar ile haksız rekabet unsurlarının 
ortadan kaldırılması  

PD MSB, MB7 

7.1.2 KKTC Merkez Bankası ile birlikte kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesine yönelik 
düzenlenmelerin hayata geçirilmesi 

+2 MSB, MB 

7.1.3 KKTC Merkez Bankası’nın uzaktan ve yerinde müdahale ve denetim yapabilmesi için 
etkinliğinin artırılması, gereken tüm eğitim ve donanımın sağlanması 

+1 MSB, MB 

7.1.4 KKTC Merkez Bankası’nın finansal piyasaların sağlıklı işleyişini denetleyerek yön verecek 
teknik ve likit kaynaklarla donanmış, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya 
kavuşturulması ve buna yönelik araçlarla donatılması 

+1 MSB, MB 

7.1.5 EFT (Elektronik Fon Transferi) sisteminin KKTC Merkez Bankası bünyesinde kurulup 
faaliyete geçirilerek yurtiçi bankalar arası fon transferi işlemi gerçekleştirilmesinin 
sağlanması 

+1 MSB, MB 

 

  

                                                           
7 Merkez Bankası 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

7.2 Bankacılık 
sektörünün 
güçlendirilmesine 
yönelik 
düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi 

7.2.1 Kredilerin verilme şekli ve diğer düzenlemelerin çıkartılacak olan krediler yönetmeliğiyle 
şeffaf hale getirilmesi 

+1 MSB, MB 

7.2.2 Temerrüt faizi uygulamasının sınırlandırılmasına yönelik yasal düzenlemenin hayata 
geçirilmesi 

+1 MSB, MB 

7.2.3 Geri dönmeyen kredilerin borçlara oranının AB ortalaması düzeyine gelebilmesi için 
düzenlemeler yapılması 

+1-PD MSB, MB 

7.2.4 Verilecek kredilerin sadece teminata göre değil gerçekleştirilecek proje,  ödeme gücü, 
kurumun bilançoları, şahısların ise aylık gelirleri olacak şekilde düzenlemeler yapılması 

+2-PD MSB, MB 

7.2.5 Faiz risk priminin iyi hesaplanabilmesi için ulaşılacak olan faiz anaparanın belli katlarını 
aşamaz kuralının yasalara net bir şekilde konması 

+1 MSB, MB 

7.2.6 Kamu bankalarının rehabilite edilerek aktif kalitesinin yükseltilmesi öz sermaye 
yapısının güçlendirilmesi 

PD MSB, MB 

7.2.7 Kamu bankalarının kamu açıklarını finanse eden kurumlar olmaktan kurtarılması PD MSB, MB 

7.2.8 KKTC Bankacılık sektörünün kamuya kullandırdığı kredilerin öncelikle faizleri ardından 
da anaparalarının geri ödemesinin başlatılması 

+1-PD MSB, MB 

7.2.9 KKTC’de gerçekleşecek olan büyük projelere yerel bankaların konsorsiyum kurarak 
katılmaları teşvik edecek gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması 

+1 MSB, MB 

7.2.10  Küçük işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak, ihtisas bankaları ve/veya kaynak sağlayan 
kooperatiflerin desteklenmesi 

PD MSB 
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AMAÇ 8: Sigortacılık sektörünün geliştirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

8.1 Yasal 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

8.1.1 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası uygulamalarının yasal zorunluluk haline getirilmesi +5 ESB 

8.1.2 Bankalardan kredi alan kişilere sigorta şirketini seçme hakkını sınırlandıran 
uygulamaların önüne geçilmesi ve Rekabet Kurulu’nun bu yöndeki işlevinin artırması 

+1 ESB, RK8 

8.1.3 Doğal Afet ve Deprem (Tsunami) Sigortaları (DASK) için havuz sistemi uygulanmasının 
hayata geçirilmesi 

+2 ESB 

8.2 Yapısal 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

8.2.1 Sigortacılık sektörünün bağlı bulunacağı bağımsız davranabilecek uzman kadrolardan 
oluşan bir kurumun oluşturulması 

+2 ESB 

8.2.2 Bireysel emeklilik, vb. sigortaların teşvik edilmesi +3 MSB, ESB 

  

                                                           
8 Rekabet Kurulu 
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AMAÇ 9: Reel sektörün gelişimini kolaylaştıracak kamusal düzenleme ve tedbirlerin hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

9.1 Yasal 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

9.1.1 İthal ürünlerde, haksız rekabet ve tüketici hak ve güvenceleri dikkate alınarak kalite 
kontrolünün artırılması 

+1 ESB, TSB9, SSB10 

9.1.2 Haksız rekabeti önlemesinde de önemi olan gümrük kapılarında denetimlerin 
artırılmasına yönelik yasal ve idari düzenlemelerin yapılması 

+1 MSB 

9.1.3 Rekabet içerisinde olunan Güney Kıbrıs ve Türkiye ile olan fiyat dezavantajını giderici 
stopaj, vergi, fon gibi uygulamalar ile işletmelerden kaynaklanan nedenlerin bir 
bütünlük içerisinde giderilmesine yönelik düzenlemelere gidilmesi 

+1 MSB 

9.2 Sektörel 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

9.2.1 Yerli ürünlerin turizm ve diğer sektörlerde tüketiminin artırılması için çalışmalar 
gerçekleştirilmesi 

+1-PD MSB, ESB, TSB 

9.2.2 Şans oyunlarında sosyal ve kültürel etkiler dikkate alınarak denetim mekanizmalarının 
geliştirilmesi 

PD MSB 

9.2.3 Stratejik kurumların özerkleştirilerek verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlik 
ilkeleri çerçevesinde kamu yararına çalışmalarının sağlanması 

+2 BB ve ilgili 
Bakanlıklar 

9.3 İhracatın 
artırılmasına 
yönelik 
çalışmaların 
tamamlanması 

9.3.1 Türkiye’ye girişleri özelikle Mersin Limanı’ndaki sıkıntıların giderilmesine yönelik 
kurallara bağlanmış çıkış yollarının bulunması 

+1 MSB, ESB 

9.3.2 Doğrudan Ticaret’in hayata geçmesinin sağlanması PD CB, BB, ESB 

9.3.3 Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesinin sağlanması PD CB, BB, ESB 

  

                                                           
9 Turizmden Sorumlu Bakanlık 
10 Sağlıktan Sorumlu Bakanlık 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

9.4 Yatırımların 
teşvik edilmesi 

9.4.1 Kooperatifçiliğin AB mevzuatı ile uyumu öngörerek geliştirilmesini sağlayacak 
düzenleme ve uygulamalara gidilmesi 

PD BB 

9.4.2 KOBİ’lere yönelik destekleyici programların hayata geçirilmesi PD ESB 

9.4.3 İhracatın artırılmasına dönük, teşvik ve diğer uygulamaların hayata geçirilmesi +1-PD MSB, ESB 

9.4.4 Türkiye’den gelecek suyun dağıtımı ve kullanımına yönelik bir master plan hazırlanması +1 TSB 

9.4.5 Küçük ve orta tasarruf sahiplerinin bankalarda mevduat olarak tuttukları tasarruflar için 
farklı yatırım enstrümanlarının geliştirilmesi 

+2 MSB, ESB, MB 

9.4.6 Tasarrufların ülke içerisinde yatırım amaçlarına yönelik kullanılması için mevzuat 
düzenlemelerine gidilmesi 

+PD MSB, ESB, MB 

9.4.7 Yerel kuruluşlarımızın rekabet gücünü artırmaya yönelik politikaların hayata geçirilmesi +PD MSB, ESB 

9.5  Sanayi 
Bölgeleri’ne 
yönelik 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

9.5.1 Sanayi bölgeleri yönetiminin bölgesel yatırımcılara bırakılması +2 ESB 

9.5.2 Sanayi Bölgeleri arsalarının dağıtımının ilgili odaların içinde yer alacağı oluşumlara 
bırakılması 

+2 ESB 
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AMAÇ 10: Reel sektörün gelişimini kolaylaştıracak kurumsal düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

10.1 Reel sektörün 
geliştirilmesi 

10.1.1 Ekonomik ilişkileri düzenleyen anti tekel gibi yasaların süratle ele alınması +1 ESB 

10.1.2 Rekabet Kurumu’nun işlerliğini sağlayacak yasal, idari ve mali düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi 

+1 ESB 

10.1.3 YAGA’nın ülke içindeki yatırımların gerçekleştirilmesi ile üretimin yurt dışında 
pazarlanmasına yönelik olarak geliştirilmesi 

+1-PD BB 

10.1.4 YAGA bünyesinde kurulacak bir mekanizma / birim ile yurtdışında yaşayan Kıbrıslı 
Türklerin ekonomiye katkısını artırmak amacıyla ülkede yapılacak yatırım ve teşviklerle 
ilgili haberdar edilmelerinin, ülkeye kesin dönüş yapacak olan yatırımcılar için 
gümrüklerde düzenleme yapılmasının ve bürokratik engelleri aşabilmelerine yardımcı 
olmasının sağlanması 

PD BB 
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AMAÇ 11: Destek ve teşvik düzenlemelerinin gözden geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

11.1 Teşvik ve 
kredilere yönelik 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

11.1.1 Esnafa ve KOBİ’lere yönelik finansmana erişim kolaylığı sağlanması, uzun vadeli ve 
düşük faizli kredilerin sağlanması 

+1 MSB, ESB, MB 

11.1.2 Sektörel teşviklerin bir bütünlük içerisinde gözden geçirilmesi ve katma değer yaratacak 
alanların desteklenmesi 

+1-PD MSB, ESB, TSB 

11.1.3 Bölgesel gelişme kararlarında teşvik sistemi ve yasal düzenlemelerin, ekolojik, 
demografik ve ekonomik kriterler dikkate alınarak hayata geçirilmesi 

+2-PD BB 

11.2 Yerli üretimin 
desteklenmesi 

11.2.1 Yerli üretimin, içe kapanmacı değil geliştirici ve dünya piyasaları ile rekabet edebilecek 
şekilde desteklenmesi 

+2-PD MSB, ESB, TSB 

11.2.2 Şirketlerin net bilançoya gitmesinin sağlanmasını teşvik edici ve destekleyici 
uygulamaların hayata geçirilmesi 

+1 MSB, ESB 

11.2.3 Şirket sermayelerinin güçlenmesi için teşvik politikalarının hayata geçirilmesi +1 MSB, ESB 

11.2.4 Turizmde sektörel politikalar ve teşvik uygulamalarının sektörde faaliyet gösteren 
kurumların oluşturulacağı bağımsız organlarca belirlenmesi 

+2 MSB, ESB, TSB 

11.2.5 Yabancı yatırımcılarla yerel yatırımcıların ortaklıklar kurabilmesini teşvik edecek ve 
destekleyecek politika ve uygulamaların hayata geçirilmesi 

+1 MSB, ESB 
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AMAÇ 12: İstihdamı geliştirici düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

12.1 İstihdamın 
düzenlenmesi 

12.1.1 Özel sektörde yerel istihdamın sağlanmasına yönelik teşvik uygulamalarının hayata 
geçirilmesi 

+2 MSB, ÇSGSB 

12.1.2 Eğitim sisteminin çıktılarının reel sektörün ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi, Meslek 
edindirme kurslarının yaygınlaştırılması 

+2-PD MEGSB11, 
YÖDAK, ÇSGB 

12.1.3 Tüm çalışanlar için sosyal haklar ile iş güvencesi bağlamında norm ve standart birliği 
sağlanması 

+2 ÇSGSB 

 

                                                           
11 Milli Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Bakanlık 
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AMAÇ 13: Yatırımları ve girişimciliği geliştirici düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

13.1 Ülkedeki atıl 
kapasitesinin 
ekonomiye 
kazandırılması 

13.1.1 Girişimciliğin özendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması PD BB, MSB, ESB 

13.1.2 Yabancı sermaye tanımının netleştirilmesi ve yabancı yatırımların farklı ülkelerden 
gelmesini sağlayıcı ve destekleyici düzenlemelerin yapılması 

+2 MSB, ESB, YAGA 

13.1.3 İnşaat sektöründe oluşan atıl kapasitenin ekonomiye kazandırılması +2 MSB, ESB, 
BUSB12 

13.1.4 Geçitkale Havaalanı’nın ekonomiye kazandırılması +2 BUSB 

 

                                                           
12 Bayındırlık ve Ulaştırmadan Sorumlu Bakanlık 
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AMAÇ 14: Bilişim sektörüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

14.1 Bilişim kullanımı 
ve sektörün 
gelişimi için yasal 
düzenlemelere 
gidilmesi 

14.1.1 Yasal mevzuatın gözden geçirilerek var olan yasalardaki eksikliklerin düzenlenmesi ve 
eksik olan yasaların ivedilikle meclisten geçirilmesi 

+1 BUSB 

14.2 Bilişim 
sektörünün 
rekabet gücünün 
artırılması 

14.2.1 E-Ticaret’in yaygınlaşması için gerekli önlemlerin alınması ve bu yönde atılacak 
adımların teşvik edilmesi 

+2 MSB, ESB 

14.2.2 Sektörün rekabet edebilirliğini sağlayacak yasal düzenlemelerin ve teknik altyapıya 
yönelik çalışmaların süratlendirilmesi 

PD BUSB 

14.2.3 Sektör faaliyetlerinin teşvik ve kredilerle desteklenmesi PD MSB 

14.2.4 Sektör içerisinde işbirliklerini artırmak amacı ile verilecek hibe ve yardımlarda 
ortaklıkların teşvik edilmesi 

PD BUSB 

14.2.5 İnovasyon ve yaratıcılığı teşvik etmek amacı ile bir kuluçka merkezi oluşturulmasını 
sağlamak 

+2 BUSB 
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AMAÇ 15: Ulaştırma ve haberleşme sektörüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

15.1 Ulaştırmada insan 
ve yol kaynaklı 
risklerin sıfırlanması 
ve planlı biçimde 
karayollarının 
geliştirilmesi 

15.1.1 İlgili sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve trafik ekipleriyle yol güvenliği planının 
hazırlanması 

+1 BUSB 

15.1.2 En öncelikli noktaların en süratli şekilde güvenli hale getirilmesi +1 BUSB 

15.1.3 İnsan faktöründen kaynaklı unsurların elimine edilebilmesi için ehliyet verme 
koşullarının iyileştirilmesi 

+2 BUSB 

15.1.4 Yolcu taşıyan tüm sürücülerin ehliyet koşulunun periyotlarla sınav geçmeye tabi 
tutulması 

+2 BUSB 

15.1.5 Hemzemin kavşakların alt-üst geçit şeklinde düzenlenmesinin projelendirilip 
uygulanması 

PD BUSB 

15.1.6 Yol güvenliğinin AB standartlarında yapılması (aydınlatma, temizlik, tabelalar vb.) PD BUSB 

15.1.7 Karayolları Master Planı’nın günün koşullarına göre değiştirilerek ihalelerin Lefkoşa’da 
açılması 

PD BUSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

15.2 Haberleşmede 
gerçek rekabet 
koşullarıyla ucuz ve 
kaliteli hizmet 
sunumunun 
sağlanması ve 
posta, telefon ve 
internet 
hizmetlerinde 
kalitenin artırılması 

15.2.1 Posta Dairesi’nin daha hızlı ve etkin çalışabilmesi için kullanılan teknolojilerin çağa 
uygun olacak şekilde yenilenmesi 

PD BUSB 

15.2.2 Telefon ve İnternet hizmet kalitesi ve ücretlerinin rekabet edilebilirlik unsurları da 
dikkate alınarak düzenlenmesi 

PD BUSB 

15.2.3 Telekomünikasyon Dairesi’nin süratle altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek rekabet 
edebilir hale gelmesinin sağlanması 

+1 BUSB 

15.2.4 Telekomünikasyon Dairesi’nin özerkleştirilmesi için yöntem belirlenmesi +1 BUSB 

15.2.5 Fiber optik dâhil telefon ve İnternet hizmetlerinin kırsal kesime yaygınlaştırılması +2 BUSB 

15.2.6 İzolasyonların kaldırılması kapsamında uluslararası telefon trafiği konusunda alternatif 
yöntemler belirlenmesi 

PD BUSB 

15.2.7 Mobil operatörlerin yurtiçi ve yurtdışı trafik taşımalarının AB norm ve kriterlerine göre 
yapılmasının sağlanması 

PD BUSB 

15.2.8 Mobil iletişimde Pazar taşıyıcı ve servis sağlayıcı olarak ayrıştırıp yeni ve yerli oyunculara 
pazara giriş fırsatının verilmesi 

+3 BUSB 

15.2.9 Mobil iletişimde üçüncü operatörün yerli yatırımcıyla hayata geçmesinin önünün 
açılması 

+3 BUSB 

15.2.10 Her alanda serbest numara taşınabilirliğini sağlayıp tüketicilerin denetleyici ve karar 
verici duruma getirilmesi 

+3 BUSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

15.3 Deniz, kara ve 
havada tam entegre 
ulaşımı sağlamak 

15.3.1 İnsanların hangi yolla seyahat ediyorlarsa etsinler aralarında kopukluk olmayacak 
şekilde seyahat edebilmelerinin sağlanması 

+4 BUSB 

15.3.2 Sefer saatlerinin senkronize biçimde düzenlenmesi +3 BUSB 

15.3.3 Tek noktadan bütün kara, deniz ve hava ulaşımı için rezervasyon ve bilet alışını 
sağlayabilecek her türlü teknolojik alt yapıya ulaşılmasının sağlanması 

+3 BUSB 

15.3.4 Her türlü iletişim alt yapısından her türlü ulaşım imkânına erişim ve bilgi alışverişinin 
sağlanması 

+2 BUSB 

15.3.5 Kıyı şeridi güvenliğini ve acil durum anında uyarı sisteminin hayata geçirilmesi +3 BUSB 

15.4 Hava ulaşımı 
hizmetlerinin 
geliştirilmesi 

15.4.1 Ulusal havayolu şirketinin kurulması için gerekli çalışmaların yapılması PD BUSB 

15.4.2 KKTC hava sahasını kullanan uçaklardan hizmet bedeli alınmasını sağlamak üzere 
girişimler yapılması 

PD BUSB 

15.5 Deniz limanlarının 
geliştirilmesi 

15.5.1 Deniz limanları yönetimlerinin özerkleştirilmesi PD BUSB 

15.5.2 Deniz limanlarının altyapılarının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması PD BUSB 
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AMAÇ 16: Enerji sektörüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

16.1 KIB-TEK’in 
özerkleştirilmesi 

16.1.1 KIB-TEK’in, özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, AB normları ve tavsiyeleri 
göz önüne alınarak enerji arz güvenliğini, sürdürülebilirliğini verimli ve makul fiyatlarla 
ülkeye elektrik sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve KKTC’nin elektrik enerjisi 
sektörü otoritesi haline dönüştürülmesi 

+1 ESB 

16.1.2 Kamunun KIB-TEK’le olan alacak –verecek ödemelerinin karşılıklı yerine getirilmesi PD MSB, ESB 

16.2 Alternatif enerjinin 
yaygınlaştırılması 

16.2.1 Enerji maliyetlerinin düşürülmesine yönelik alternatif enerji kaynaklarının 
değerlendirilmesi 

+1-PD MSB, ESB 

16.2.2 Yenilenebilir enerji alanlarında ülke koşullarını dikkate alarak teşvik sisteminin 
oluşturulması, konut ve işyerlerinde yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin 
kurulmasının özendirilmesi 

+1-PD MSB, ESB 

16.3 Ülkedeki olası 
doğal gaz 
rezervlerinin enerji 
sektörüne 
katkısının 
sağlanması 

16.3.1 Kıbrıs’ın çevresinde bulunan gaz kaynaklarına ilişkin alınacak kararlarda söz sahibi 
olmak için girişimde bulunulması 

PD CB13, DSB14 

16.3.2 Kıbrıs’ın çevresinde bulunan gaz kaynaklarının üretimi ve dağıtımı aşamasında KKTC’de 
özellikle elektrik üretiminde sürdürülebilir bir yapı oluşturabilmek için durum tespiti ve 
ihtiyaç analizi yapılması; bu doğrultuda gerekli altyapı ve yasal düzenlemeler için adım 
atılması 

+1 CB, DSB 

 

                                                           
13 Cumhurbaşkanlığı 
14 Dışişlerinden Sorumlu Bakanlık 
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AMAÇ 17: Turizm sektörüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

17.1 Sektöre yönelik 
kamusal 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

17.1.1 Turizm Örgütü Yasası’nın yapılması +1 TSB 

17.1.2 Turizm sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda Turizm Master Planı’nın hayata geçirilmesi 
ve ülkesel fiziki plan oluşturulurken (yol/su/elektrik/kanalizasyon/yapılaşma) Turizm 
Master Planı’nın dikkate alınması 

+2 İSB, TSB 

17.1.3 Turizm sektörünün gelişmesini sağlayacak eksik mevzuat düzenlemeleri belirlenerek, 
mevzuat ihtiyaçları ve bürokrasiyi asgariye indirecek uygulamaların hayata geçirilmesi 

PD TSB 

17.2 Sektörün rekabet 
gücünün 
artırılması 

17.2.1 Yerel ve uluslararası tanıtımı gerçekleştirebilmek, ülkemizi cazip bir turizm beldesi 
olarak lanse edebilmek için tanıtım politikalarının belirlenmesi ve araçlarının 
hazırlanması  

PD TSB 

17.2.2 Sektördeki ara eleman sıkıntısını aşmak için OTEM ve üniversitelerin turizm 
bölümlerinin sektöre kalifiye yerel eleman yetiştirmesi amacıyla organize edilerek 
desteklenmesi 

PD TSB 

17.2.3 Ekonomiye doğrudan katkı sağlayabilmek ve turistlerin yarattığı katma değerin 
artırılması için mass turizmden çok özel ilgi turizminin (acro / eco turizmi) 
desteklenmesi ve teşvik edilmesi 

PD TSB 

17.2.4 Mevcut mass turizm tesislerinin faaliyet alanları ile özel ilgi turizmine yönelik 
desteklenecek / teşvik edilecek projeler kapsamında inanç turizmine de teşviklerin 
sağlanması 

PD TSB 

17.3 Sürdürülebilir 
turizme geçişin 
sağlanması 

17.3.1 Turizm Fonu’nun sektörün katılımı ile etkin kullanımının sağlanması PD TSB 

17.3.2 Turizm Gelişim Yasası’nın uygulamaya konması +2 TSB 
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AMAÇ 18: Tarım sektörüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

18.1 Yapısal 
düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi 

18.1.1 Tarımsal işletme ve üretici tanımlarının yapılması +1 TASB15 

18.1.2 Tarımsal envanterlerin çıkarılması ve Tarım Master Planı’nın hazırlanması PD TASB, DPÖ 

18.1.3 Toprak Yasası’nın çıkarılması +5 TASB 

18.1.4 Tarım sektörüne yönelik çalışmalarda üretici birliklerinin yer alması ve katkı koymasının 
sağlanması için düzenlemeler yapılarak üretici birliklerinin güçlendirilmesi 

PD TASB 

18.1.5 Gıda Yasası’nın ivedilikle Meclis’ten geçirilip, yasayla ilgili tüzükler hazırlanarak halka 
tarladan sofraya kadar güvenliği sağlanmış gıdanın ulaşmasının sağlanması 

+1 TASB 

18.1.6 Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Yasası’nın zamanın şartlarına göre geliştirilip AB 
mevzuatına uygun olarak tarımsal ilaçlar ve bayilerin denetim altına alınması, tarımsal 
ilaçların reçeteyle satılıp, eğitim görmüş kişiler tarafından  kullanılmasının sağlanması 

+1 TASB, SSB 

18.1.7 Tüm ürünlerde izlenebilir üretim şekline geçilmesi +5 TASB 

18.1.8 Hayvan Kayıt Sistemi’nin etkin olarak uygulanması  PD TASB 

18.1.9 Küçükbaş hayvancılığın tür geliştirme ve verimlilik ve üretkenlik esaslarına bağlı devlet 
desteğiyle geliştirilmesi 

PD TASB 

18.1.10 Büyükbaş hayvancılığın süt ve et üretiminin verimlilik ve ekonomik değeri gözetilerek 
geliştirmesi 

PD TASB 

 

                                                           
15 Tarımdan Sorumlu Bakanlık 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

18.1 Yapısal 
düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi 
(devamı) 

18.1.11 Üretim maliyetlerini aşağıya çekecek verimlilik ve üretkenliği artıracak destek ve 
teşvikler sağlamak 

PD TASB 

18.1.12 Et ve süt fiyatları ile yem fiyatları arasındaki dengenin korunması PD TASB 

18.1.13 Güney Kıbrıs’tan et ve canlı hayvan kaçakçılığının engellenmesi PD TASB 

18.1.14 Üretimde teknoloji kullanımını desteklemek PD TASB 

18.1.15 Hayvan sağlığı, hayvan refahı ve hayvanlardaki hastalıkların kontrol altına alınması için 
gerekli düzenlemelerin hayata geçirilmesi 

+3 TASB 

18.1.16 Veteriner hizmetlerinin geliştirilmesi PD TASB 

18.1.17 Sağlıklı ve modern hayvan barınakları yapımının desteklemesi PD TASB 

18.1.18  Sağlıklı ve verimli üretimler için izlenebilir tarım uygulamaları ile üretim öncesi, üretim 
aşaması ve üretim sonrasında yapılan uygulamaların kayıt altına alınması çalışmalarına 
başlanması ve tarımsal pazarlamanın önünün açılması için Hal Yasası çalışmalarının 
tamamlanması 

+2 TASB 

18.2 Bakanlık 
personeline 
yönelik 
düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi 

18.2.1 Bakanlık personelinin sürekli olarak arazide bulunması ve üreticiler ile birebir iletişim 
içinde olması 

PD TASB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

18.3 Niteliğin 
artırılmasına 
yönelik 
düzenlemelerin 
hayata geçirilmesi 

18.3.1 Türkiye’den borularla gelecek suyun kullanımı ve üretilecek bitki deseni için çalışması 
yapılması 

+1 TASB 

18.3.2 Akredite laboratuar uygulamaları geliştirilmesi, ülkeye giriş ve çıkışta hayvansal, bitkisel 
ürünlerin kontrol ve denetiminin sağlanması 

+1-PD TASB, SSB 

18.3.3 Sütte soğuk zincir projesinin tamamlanması +2 TASB 

18.3.4 Ülkemiz iklim koşullarında verimli üretilebilen ve rekabet gücü yüksek ürünlerin 
saptanması ve üretim planlamasının yapılması 

PD TASB 

18.3.5 Balıkçılık ve arıcılığın geliştirilmesi için gerekli planlamaların yapılması PD TASB 

18.3.6 Tahıl tarımında kullanılan tohum, gübre ve tekniklerin gözden geçirilmesi PD TASB 

18.3.7 Her tür üründe etiket uygulamasına geçilmesi +5 TASB 

18.4 Teşvikler ve 
kredilere dönük 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

18.4.1 Genç tarım girişimcilerine düşük faizli kredi ve arazi desteklerinin sağlanması PD TASB 

18.4.2 Organik tarım birimi oluşturarak üretiminin teşvik edilmesi +2-PD TASB 

18.5 Kooperatifçiliğin 
desteklenmesi 

18.5.1 Küçük işletmelerin sağlıklı olarak büyüyüp gelişmesi, varlıklarını sürdürmeleri ve 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşabilmeleri için öncelikle örgütlenmelerinin ve kooperatif 
çatıları  altında  birleşmelerinin sağlanması 

PD BB 

18.5.2 Kooperatifçiliğin desteklenmesi, eğitim ve finansman imkânlarının sağlanması, etkin 
denetimler gerçekleştirilmesi 

PD BB 
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AMAÇ 19: Sanayi sektörüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

19.1  Sanayi 
sektörünün 
rekabet gücünün 
artırılması 

19.1.1 Rekabet gücü yüksek ve ihracat potansiyeli olan alanlara kredi olanağı sağlayıp bir 
program dâhilinde gelişmelerinin sağlanması 

PD MSB, ESB 

19.1.2 Sektörün ihtiyaç duyduğu işgücünün eğitiminin planlanması PD ESB, MEGSB 

19.1.3 Standardizasyon çalışmalarının desteklenmesi PD ESB 

19.1.4 Ortak iş yapma kültürünün geliştirilmesi ve buna yönelik teşvik uygulamalarının hayata 
geçirilmesi 

PD MSB, ESB 

19.1.5 Haksız rekabeti önleyecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi PD MSB, ESB 

19.1.6 Yerleşim yerlerindeki kirli sanayi işyerleri ve tesislerinin oluşturulacak organize sanayi 
bölgelerine aktarılması, benzer iş kolundaki işletmelerin birlikte hareket ederek 
oluşturacakları sitelerin desteklenmesi 

PD ESB 
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AMAÇ 20:  İnşaat sektörüne yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

20.1  Yapısal 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

20.1.1 Ülke fiziki planının tamamlanarak mevzuat unsuru haline getirilerek ilgili tüm 
uygulamalarda esas alınması 

PD İSB 

20.1.2 Tarafsız, adil, şeffaf, hesap verebilir bir yapıda AB mevzuatı ile uyumlu yeni bir İhale 
Yasası’nın çıkarılması 

+1 MSB 

20.1.3 İç talebi canlandırmak ve dar gelirli kesimlerin finansmana daha kolay erişerek konut 
sahibi olabilmelerini sağlamak için Mortgage Yasası’nın hayata geçirilmesi 

+2 İSB 

20.1.4 Ülkemizdeki alt yapı ve üstyapı ihalelerinin KKTC’de yapılmasının sağlanması PD MSB 

20.1.5 İnşaat ruhsatı alınmasından itibaren tüm inşaat yapım süreçlerinin denetiminin 
sağlanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması 

+3 İSB 

20.1.6 %17 seviyelerindeki toplam konut alım vergilerinin ve inşaat sürecindeki harçlarla konut 
bazında %30’lara ulaşan vergilerin bilhassa ilk konutunu alanları gözetecek şekilde 
gözden geçirilmesi 

+2 MSB, İSB 

 
  



 

166 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

20.1 Yapısal 

düzenlemelerin 

hayata geçirilmesi 

(devamı) 

20.1.7 Yabancı bireysel alıcıların ülkemizde konut alımını kolaylaştırmak için Bakanlar Kurulu 
sürecinin devreden çıkarılması ve yetkinin basitleştirilerek İçişleri Bakanlığı’na 
devredilmesi 

PD BB, İSB 

20.1.8 Ülkemizde yatırım yapmak isteyen kurumsal şirketlere üzerinde yatırım yaptıkları arazi 
ile ilgili garanti sağlayacak bir sigorta fonunun oluşturulması, yabancı yatırımcıların 
makul bir prim karşılığında bu sigorta fonuna yatırım yaparak yatırımlarının mülkiyet ile 
ilgili herhangi bir uluslararası hukuk davasında zarara uğramayacakları şekilde 
düzenleme yapılması - bunun için Türkiye ile bir anlaşma imzalanması 

PD BB, İSB 

20.1.9 Sektördeki bürokratik sorunların çözüme kavuşturulması +1 BB, İSB 

20.1.10 Bitirilmemiş – yarım kalmış inşaatlarla ilgili ivedi çözüm bulunması ve ülkemizin bu çevre 
felaketinden kurtarılması 

+3 İSB 
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AMAÇ 21:  Dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi ve ödemeler dengesinin sağlanması  
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

21.1 Dış ticaret 
dengesinin 
iyileştirilmesi için 
gerekli 
girişimlerin 
yapılması 

21.1.1 Yeşil Hat Tüzüğü altında mal ihracatının artırılmasına yönelik olarak ürün standartlarının 
geliştirilmesi için teşvik mekanizmalarının hayata geçirilmesi ve ürün çeşitlerinin 
artırılmasına AB nezdinde girişimlerde bulunulması 

+PD ESB 

21.1.2 Mersin Gümrüğü’nden tarım ürünlerimiz ve işlenmiş tarım ürünlerimizin geçişi ile ilgili 
bürokratik düzenlemelerin netleştirilmesi 

+1 MSB, ESB 

21.1.3 Gelişecek su kaynaklarının tarım ürünleri üretiminin ile işlenmiş tarım ürünleri 
sanayisinin güçlendirilerek ihracat olanaklarının geliştirilmesi 

+3 MSB, ESB, TASB 

21.2 Ödemeler 
dengesinin 
sağlanması için 
gerekli 
çalışmaların 
yürütülmesi 

21.2.1 Turizm, eğitim ve diğer hizmet sektörlerinde yapılacak düzenlemeler ile elde edilen 
gelirin artırılması 

+PD TSB 
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3.5. Sosyal Adalet ve Sosyal Devlet 
 

 

  



 

169 
 

AMAÇ 22: Çalışma koşullarının düzenlenmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

22.1 Yapısal 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

22.1.1 Çalışma yaşamında, İş Yasası ve diğer çalışma yasalarına aykırı uygulamaların önlenmesi 
amacıyla daha etkin denetim sistemlerinin oluşturulması 

PD ÇSGSB 

22.1.2 İşveren örgütleri ile birlikte yapılacak bilgilendirici ve uyarıcı çalışmalarla ülke çalışma 
yasalarına uyan işçi çalıştırma kültürünün oluşturulması 

PD ÇSGSB 

22.1.3 Yurtdışından gelen işgücünün kontrollü gelişinin sağlanması ve yabancı işgücünün 
KKTC’de çalışmasını düzenleyen kuralların gözden geçirilmesi 

PD ÇSGSB, İSB 

22.1.4 Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olan Asgari Ücretin genel ücret olarak 
uygulanmasına son verilmesi için özel sektörde kurumsallaşmaya önem verilerek 
performans, nitelik ve kıdeme bağlı ücret düzenlemesine gidilmesinin teşvik edilmesi 

PD ÇSGSB 

22.1.5 Çalışanların aleyhine işyerinde meydana gelen haksız uygulamalarla ilgili olarak kolayca 
ulaşabilecekleri ve haklarını arayabilecekleri yargı öncesi itiraz/uzlaştırma/çözüm 
sistemleri oluşturulması 

PD ÇSGSB 

22.1.6 Çalışma mevzuatında öngörülen hizmet akdinin tüm sektörlerde etkin olarak 
uygulanmasının sağlanması 

PD ÇSGSB 

22.1.7 Yabancı işgücünün ülkeye gelişi ve özellikle III. Ülkelerden getirilen yabancı işgücü ile ev 
hizmetlerinde çalışanların ülkeye getirilişinde insan ticaretine konu olmalarını önleyici 
tedbirlerin alınması 

PD ÇSGSB 
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AMAÇ 23: İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

23.1 Kamu ve özel 
kurumlarda iş 
sağlığı ve 
güvenliği 
standartlarının 
yükseltilmesi 

23.1.1 2008 yılında ilgili AB direktifleri ile tam uyumlu olarak çıkarılmış olan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’nın uygulanması için gerekli etkin denetim sistemlerinin oluşturulması 

+2 ÇSGSB 

23.1.2 Güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme 
çalışmaları yapılması ve bu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması 

+2 - PD ÇSGB 

23.1.3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksik olan tüzüklerin hazırlanarak yürürlüğe konulması +1 ÇSGB 
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AMAÇ 24: Sendikalaşma ve sendikal yaşama yönelik politikaların hayata geçirilmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

24.1  Sendikalaşmanın 
teşvik edilmesi 

24.1.1 Sendikalaşmanın önündeki engellerin tespit edilip kaldırılması, sendikalaşmanın teşvik 
edilmesi 

+3 ÇSGSB 

24.1.2 Sendikalar ile işveren örgütlerinin bir araya gelerek genel çalışma yaşamı ile sektörlerin 
özel sorunlarına birlikte çözüm bulmalarına olanak verecek Sosyal Diyalog 
mekanizmasının oluşturulması 

+3 ÇSGSB 
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AMAÇ 25: Yabancı işgücüne yönelik düzenlemelerin tamamlanması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

25.1 Yabancı işgücü 
yapısının yeniden 
düzenlenmesi 

25.1.1 Devlet ihalelerine katılacak firmaların öncelikli olarak yerli işgücü istihdamı sağlamaları 
yönünde teşvik edilmesi, ihalenin uygulanma sürecinde de yerli işgücü istihdamının 
takip edilmesi 

+2 MB, ÇSGSB 

25.1.2 Yurtdışından yabancı işgücü ithalinin etkin bir kontrol mekanizmasına tabi olması ve bu 
amaçla sektörlerin işgücü ihtiyaçlarının belirlenmesi 

+2 ÇSGSB 

25.1.3 Yabancı işgücü çalışma izninin, yapılacak işgücü ihtiyaç analizi doğrultusunda ülkenin ve 
ilgili işyerlerinin gerçek ihtiyacını dikkate alınarak verilmesi 

+2 ÇSGSB 

25.1.4 Ülkeye çalışma amacıyla turist adı altında girişlerin önlenmesi, yabancıların KKTC’ye 
girişinin kontrol altına alınması 

+2 İSB 

25.1.5 Ülkeye çalışma amacıyla turist adı altında girişlerin önlenmesi +1 ÇSGSB, İSB 

25.2 Yabancı işgücü 
çalıştırma 
koşullarının 
yeniden 
düzenlenmesi 

25.2.1 Ülkemizde çalışma izni ile çalışmakta olan yabancı işçilerin ailelerini ülkeye 
getirmelerinin yeterli gelir, uygun ikametgâh vb. belirli kurallara ve süreye bağlanması 

+1 ÇSGSB, İSB 

25.2.2 İş ve meslek sertifikası uygulamasına geçilerek kamu ve özel her türlü ekonomik 
faaliyette sertifikalı kişi veya kurumlarla çalışılması zorunluluğu getirilmesi 

+5 ÇSGSB 

25.2.3 Ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikteki iş gücünü yetiştirmek amacıyla mesleki ve teknik 
eğitimin geliştirilmesi 

+2 MEGSB, ÇSGSB 

25.2.4 Kayıt dışı çalışma ve çalıştırma ile ilgili cezaların caydırıcı seviyelere yükseltilmesi +2 ÇSGSB 

25.2.5 Yabancı işgücünün ithalinin özendirilmesi yerine yerli işgücünün istihdamının 
özendirilmesi, bu amaçla belirlenecek sektörlerde yerli işgücü istihdamı için ilave 
teşvikler verilmesi 

PD MSB, ÇSGSB 
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AMAÇ 26: Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

26.1 Sosyal güvenliğin 
yaygınlaştırılması  

26.1.1 Sosyal Güvenlik Sistemi’nin nüfusun tümünü kapsayan, toplumun değişen ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, mali sürdürülebilirliği aktüeryal dengeler gözetilerek sağlanan ve kaliteli 
hizmet sunan bir yapıya kavuşturulması 

PD ÇSGSB 

26.1.2 Sosyal Sigorta Sistemi’nin, çalışan nüfusun tümünü kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması 
ve kayıt dışı ve kaçak istihdamın önlenmesi, eksik gün ve eksik kazanç üzerinden yapılan 
prim yatırımlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması 

+3-PD ÇSGSB 

26.2  Sosyal güvenlikte 
eşitliğin sağlanması 

26.2.1 Sosyal hizmet ve yardımlar sisteminde eşitlik, sosyal adalet, etkinlik ve etkililik 
ilkelerinin esas olması ve sistemden yararlanacak kişilerin belirlenmesi amacıyla ortak 
bir veri tabanı oluşturularak işleyen bir tespit mekanizması kurulması 

PD ÇSGSB 

26.2.2 Çalışanlar arasında sosyal güvenliğin standart ve kurallarında eşitliğin sağlanması PD ÇSGSB 
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AMAÇ 27: Nüfus ve vatandaşlık mekanizmasının düzenlenmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

27.1 Nüfus ve 
vatandaşlıkla ilgili 
yasal ve idari 
düzenlemelerin 
tamamlanması  

27.1.1 Nüfus ve vatandaşlık mekanizmasının, keyfilik ve siyasi müdahalelerden arındırılarak 
toplumun temel karakterini bozmayacak bir yaklaşım ile objektif, şeffaf ve adaletli 
esaslarla yeniden düzenlenmesi (doğal nüfus artışı göz önünde bulundurularak her yıl 
için kota belirlenmesi, evlilikler dışındaki koşullarda 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet 
edenlere beyaz kimlik için başvuru hakkı verilmesi, beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl 
aralıksız KKTC’de ikamet etmesi halinde vatandaşlığa başvurma hakkının tanınması, özel 
durumlarda verilecek vatandaşlıklar için Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar 
üreteceği bir mekanizmanın oluşturulması, yeni vatandaş olanların ilk genel seçimlerde 
ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaması) 

+1 BB, İSB, STK16 

27.1.2 Vatandaş olmayıp da göçmen statüsünde ülkede bulunanlara AB standartlarında 
hizmetlerin eşit sunulmasının sağlanması 

+1 BB, İSB 

 

                                                           
16 İlgili Sivil Toplum Kuruluşları 
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AMAÇ 28: Eğitim sisteminin günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi ve yüksek öğretimde talebin artırılması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

28.1 Eğitimde günün 

ihtiyaçlarına göre 

yeniden 

yapılanmaya 

gidilmesi  

28.1.1 Eğitim Şuraları’nın kurumsallaştırılması ve V. Milli Eğitim Şurası’nın gerçekleştirilerek 
plan ve projelerin kamuoyu ile paylaşılması 

PD MEGSB 

28.1.2 Eğitimde alınan kararları daha verimli kılmak, eğitim uygulamalarının denetlenmesinde 
çok yönlü, dengeli ve etkili bir kontrol mekanizması geliştirilmesine olanak sağlamak 
amacıyla okullara kendi iç denetimleri konusunda yetki verilerek bağımsız, bütçe ve 
başarı sorumluluğunu alabilecek “Okula Dayalı Yönetim” anlayışının hayata geçirilmesi 

PD MEGSB 

28.1.3 Öğretmenlerin çalışma koşullarının çağdaş standartlara yükseltilmesi ve mesleki 
gelişimleri için hizmet içi eğitimlerin sürekli hale getirilmesi 

PD MEGSB 

28.1.4 Öğretmenin mesaisini artırmaya değil, eğitimin verimini ve niteliğini artırmaya dönük 
esaslar üzerine kurgulanacak şekilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
programlarının gözden geçirilerek tam gün eğitime geçilmesi 

PD MEGSB 

28.1.5 Eğitim yönetimini kolaylaştıracak bilişim yatırımlarının hayata geçirilmesi PD MEGSB, STK 

28.1.6 Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve ihtiyaçları dikkate alan şekilde yetiştirilen ehliyet sahibi 
bireylerin yetiştirilmesi uygulamalarının geliştirilerek desteklenmesi, mesleki teknik 
eğitime katılımın %50 seviyesine gelmesinin sağlanması 

PD MEGSB, STK 

28.1.7 Mesleki teknik eğitimin ilçeler bazında kampuslaştırılması PD MEGSB, MB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

28.1 Eğitimde günün 
ihtiyaçlarına göre 
yeniden yapılanmaya 
gidilmesi (devamı) 

28.1.8 AB’ye uyumlu “Mesleki Yeterlilik Kurulu”nun oluşturulması için çalışmaların 
sonuçlandırılması 

+2 MEGSB, ÇSB, STK 

28.1.9 Yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi konularında stratejiler geliştirilmesi ve 
uygulanması 

 PD MEGSB 

28.1.10 Okul öncesi eğitimin bağımsız ana okullarda yürütülmesi ve okullaşma oranının %100’e 
çıkarılmasının sağlanması 

PD MEGSB 

28.1.11 0-3 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitim programları ve eğitim uygulamalarının 
eğitimden sorumlu bakanlık kapsamına alınarak tam denetiminin sağlanması 

+2 MEGSB, SB 

28.1.12 Alt yapı yatırımlarının planlı ve ihtiyaca dönük olmasına özen gösterilerek, benzer 
düzeyde eğitim veren okullar arasındaki kalite farkının ve ayırımcılığın ortan kalkması 
için gerekli çalışmaların başlatılıp sonuçlandırılması 

PD MEGSB 

28.1.13 Çocukları küçük yaşlarda anlamsız ve gereksiz bir yarışa sokan elemeci-yarışmacı 
sınavlar ve çağdışı yaklaşımların terk edilerek, herkesin ilgi, istek ve yeteneklerini 
dikkate alan etkin bir rehberlik hizmetiyle yönlendirme olanağının yaratılması 

+2 MEGSB 

28.1.14 Kolejlerin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir olmayan bugünkü kolejlere 
giriş sisteminin çağdaş anlayışlara uygun bir şekilde kademeli olarak değiştirilerek, süreç 
temelli bir değerlendirme sistemiyle öğrencilerin ilgi istek ve yeteneklerine göre 
yönlendirilmesinin sağlanması 

+3 MEGSB 

28.1.15 İlkokul sonrasında kolejlere girişin yanında ortaokullardaki farklı program koridorlarıyla 
yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat eşitliğinin yaratılması  

+1 MEGSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

28.1 Eğitimde günün 
ihtiyaçlarına göre 
yeniden yapılanmaya 
gidilmesi (devamı) 

28.1.16 Kolejlerin, uluslararası düzeydeki lise bitirme sınavları statüsündeki GCE – A Level 
sınavlarına ve IB programlarına yönelik işlevlerinin geliştirilmesi ve süreç içerisinde bu 
programların tüm kolejlerimizde uygulamaya konulması 

PD MEGSB 

28.1.17 Ortaöğretim kapsamında bulunan eğitim kurumlarımızın, okul türü yerine program türü 
ilkesiyle çok programlı liselere dönüştürülmesi 

PD MEGSB 

28.1.18 Lise bünyesinde bulunan ortaokulların bağımsız okullar olarak eğitim sistemi içerinde 
yer almalarının sağlanması 

PD MEGSB 

28.1.19 Mesleki teknik öğretim mezunlarının devam edebileceği ve eleman açığı bulunan iş 
alanlarına yönelik olarak teknik eleman yetiştirilmesini olanaklı kılacak “meslek yüksek 
okullarının” kurulması için üniversitelerle işbirliği halinde gerekli düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi 

+2 MEGSB, STK 

28.1.20 Atatürk Öğretmen Akademisi’nde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel ve 
profesyonel deneyimlerinden faydalanarak, eğitim sistemimizin ihtiyaç duyduğu 
merkezi ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin 
gerçekleşmesinde etkili bir merkez olmasının olanaklarının yaratılması 

+1 MEGSB 

28.1.21 Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki yüksek öğretim gençlerinin ihtiyaçlarının tespiti 
ve giderilmesi için yükseköğretim öğrenci dernek ve örgütleri ile işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi 

+1 MEGSB 

28.1.22 Lise öğrenimlerini Güney Kıbrıs’ta tamamlayan öğrencilere, Türkiye üniversitelerine 
girme hakkı kazandırılması için gerekli tüm girişimlerin başlatılması 

+1 MEGSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

28.1 Eğitimde günün 
ihtiyaçlarına göre 
yeniden yapılanmaya 
gidilmesi (devamı) 

28.1.23 Yükseköğretim öğrencilerine sağlanan burs ve nakdi yardımlarla,  CTP-BG hükümeti 
döneminde üçüncü ülkelerde master ve doktora eğitimi yapan öğrencilere aile gelir 
kriteri aranmaksızın sağlanan burs olanağı yanında ihtiyaçlı gençlerimize “eğitim kredisi” 
olanağının yaratılması 

+2 MEGSB 

28.1.24 “Özel Eğitim Entegrasyon Projesi”nin yeniden yaşama geçirilmesi ve bu kapsamda 
kaynaştırma sınıflarının güçlendirilip yaygınlaştırılırken, engelli ve farklı gelişen 
çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi ile ilgili programlar ve düzenlemelerin hayata 
geçirilmesi 

+1 MEGSB, STK 

28.1.25 Engelli, farklı gelişen ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın yanı sıra üstün yetenekli 
çocuklarımızın da ihtiyaç duyduğu özel eğitim uygulamalarını içeren “Özel Eğitim 
Yasası”nın oluşturulması için gerekli çalışmaların başlatılıp sonuçlandırılması 

+1 MEGSB, ÇB, SB, 
STK 

28.1.26 Okulöncesi ve ilkokullar da dâhil olmak üzere üniversite öncesindeki tüm eğitim 
kademelerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinin verilmesine yönelik 
uygulamaların yaşam bulması için gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

+2 MEGSB 

28.1.27 Öğretim programları ve kitaplarının; ülkemiz akademisyen, eğitim uzmanı ve 
öğretmenlerimizin katkılarıyla ve yeni eğitim paradigmalarına göre oluşturulmuş eğitim 
kuramları çerçevesinde hem evrensel hem de yerel değerleri dikkate alan ve sürekli 
olarak geliştirilmesini öngören bir anlayışla hazırlanması 

PD MEGSB, STK 

28.1.28 CTP-BG hükümeti döneminde şövenist ve ırkçı unsurlardan arındırılmış olarak 
hazırlanan Tarih kitaplarının geliştirilerek uygulamaya konması 

+1 MEGSB 

28.1.29 Eğitim Bakanlığı merkez örgütü yapılanmasının günün ihtiyaç ve koşullarına göre 
yeniden organize edilmesi 

+2 MEGSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

28.1 Eğitimde günün 
ihtiyaçlarına göre 
yeniden yapılanmaya 
gidilmesi (devamı) 

28.1.30 Öğretmenlerin çalışma yaşamı AB eğitim politikalarıyla uyumlu hale getirilmesi, bununla 
birlikte öğretmenlerin meslek içindeki gelişimlerini destekleyecek ihtiyaç analizine 
dayalı, profesyonel anlayışla düzenlenmiş, belirli gün ve dönemlere değil, tüm yıla 
yayılmış hizmet içi eğitim programlarının yaşam bulmasının sağlanması 

PD MEGSB, STK 

28.1.31 Öğretmenlerin istihdam ve yükselme uygulamalarının, siyasi kaygılardan uzak, şeffaf, 
adil, bilimsel, evrensel ve demokratik ilkelerden ödün vermeyen bir anlayışla ivedilikle 
hayata geçirilmesi 

+1 MEGSB, STK 

28.1.32 Bütçede eğitimle ilgili temel ödeneklerin genel bütçe içerisindeki payı ve bu pay içindeki 
eğitim yatırımları kaleminin artırılması için gerekli düzenlemeler yapılarak “okul tabanlı 
bütçe”  uygulamasının hayata geçirilmesi 

+2 MEGSB, MB, STK 

28.1.33 Yönetişim sistemini işlevselleştirmek için okulların idari yapısında yenilikçi 
düzenlemelere gidilmesi, daha yüksek standartlar, daha iyi olanaklar ve kaynakların 
daha verimli kullanılmasını sağlamak için okulların yetki ve sorumluluklarının 
geliştirilmesi ve tüm paydaşlara ve sivil toplum örgütlerine oluşturulacak kurullar 
sayesinde yönetime katılma olanağının sağlanması 

+2 MEGSB, STK 

28.1.34 “Din Kültürü” ve “Ahlak Bilgisi” eğitiminin tüm dinler hakkında temel bilgiler içermesinin 
ve seçmeli ders grubunda yer almasının sağlanması 

+1 MEGSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

28.2 Yükseköğretimde 

kalitenin 

yükseltilmesi ve 

rekabet gücünün 

artırılması 

28.2.1 AR-GE çalışmalarının desteklenmesi PD MEGSB, YÖDAK17 

28.2.2 Tanıtım faaliyetlerinin, TC ve 3. ülkelerde etkin olarak yürütülmesinin bir devlet 
politikası haline getirilmesi, buna yönelik özel kaynak ayrılması 

PD MSB, MEGSB, 
YÖDAK 

28.2.3 Öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak ekonomik, sosyal ve kültürel düzenlemelerin 
yapılması 

PD MEGSB, YÖDAK 

28.2.4 Üniversitelerde belli konularda uzmanlaşmanın sağlanması, kaliteyi artırıcı tedbirler 
alınması, bilimsel araştırma ve süreli yayın konularına kaynak ayırması,  girdilerin çağdaş 
düzeye çekilmesi 

PD MSB, MEGSB, 
YÖDAK 

28.2.5 Üniversitelerin demokratikleştirilmesi, siyasetten tamamen arındırılıp özerkleştirilmesi 
ve istikrarın sağlanması 

PD MEGSB, YÖDAK 

28.2.6 YÖDAK’a işlevsellik kazandırılması PD MEGSB, YÖDAK 

28.2.7 Uluslararası akreditasyon işlemlerinin desteklenmesi PD MSB, MEGSB, 
YÖDAK 

28.2.8 Devlet/vakıf üniversitelerinin yasalarının gözden geçirilip geliştirilmesi +1 BB, MEGSB 

28.2.9 Devlet/vakıf üniversitelerimizin bünyesinde bulunan kurum ve değerlerimizin 
geliştirilerek üniversitelerimiz bünyesinde faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanması 

PD MEGSB, YÖDAK 

 

                                                           
17 Yükseköğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu 
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AMAÇ 29: Sağlık sisteminin günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

29.1 Sağlığın yönetim 
mekanizmasının 
yeninden 
düzenlenmesi 

29.1.1 Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon şemasının günün koşullarına ve çağdaş gereksiminlere 
göre yeniden düzenlenmesi 

+1 SSB 

29.1.2 Sağlıkta otomasyona geçip randevulu sağlık hizmetlerini ve sağlıklı veri akışını, veri 
depolanmasını, istatistikî bilgi akışını sağlayacak organizasyonun oluşturulması 

+2 SSB 

29.1.3 Uzun vadeli planlamaları gerçekleştirmek amacıyla her 5 yılda bir Sağlık Şurası’nın 
toplanmasını ile kısa orta ve uzun vadeli planların oluşturulması 

+5 BB, SSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

29.2 Çağdaş ve AB 
standartlarında 
sağlık hizmetleri 
sunumu için 
gerekli yasal ve 
idari 
düzenlemelerin 
yapılması 

29.2.1 Hasta Hakları Yasası’nın ivedilikle çıkarılması +1 BB, SSB 

29.2.2 Özerk hastane yönetimi anlayışı temelinde ve tam gün hizmet sunumu temelinde Kamu 
Sağlı Yasası’nın yeniden düzenlenmesi 

+2 BB, SSB 

29.2.3 Özerk sağlık hizmetlerini düzenleyen yasanın yeniden diğer yasalarla koordineli ve 
sinerji oluşturacak şekilde düzenlenmesi 

+1 BB, SSB 

29.2.4 Paramedikal sağlık hizmeti verenlerin sağlık sistemindeki yerlerinin AB kriterlerine ve 
çağdaş anlayışa göre yeniden düzenlenmesi 

+1 SSB 

29.2.5 İlaç yönetiminin etkin kontrol edilebilen ve verimli olacak şekilde yeniden organize 
edilmesi 

+2 SSB 

29.2.6 Hastane ve sağlık ocaklarındaki altyapı eksikliklerinin ve teknik cihaz eksiklerinin 
giderilmesi 

+2 SSB 

29.2.7 Devlet hastanelerindeki personel eksikliklerinin giderilmesi, acil hizmetlerinin daha iyi, 
daha etkin ve kaliteli verilmesinin sağlanması 

+2 SSB 

29.2.8 Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, gıdaların etkin, sivil toplumla işbirliği 
halinde ve şeffaf bir şekilde denetlenmesi ve halkımızla paylaşılması 

  

 
 
 
  



 

183 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

29.3 Sağlıkta 
finansman 
konusunun 
yeniden organize 
edilmesi 

29.3.1 Genel Sağlık Sigortası uygulamasının hayata geçirilmesi +5 ÇSGSB, SSB 

29.3.2 Kamu hastanelerinin yönetim ve bütçelerinin özerkleştirilmesi +3 BB, SSB 

29.3.3 Sağlık turizmine yönelik çalışmaların hızlandırılması +1 TSB, SSB 

29.3.4 Turist ve yabancı uyruklu öğrencilerin de sağlık sigortası kapsamına alınması +2 SSB 

29.3.5 Sosyal sigortaların sağladığı sağlık hizmetlerinde çeşitlilik artırılarak sigortalıların özel 
sağlık kurumlarından da hizmet alabilmesini sağlayacak uygulamalar hayata geçirilmesi  

PD ÇSGSB, SSB 

29.3.6 Sosyal Sigortalar Yönetim Kurulu’nun alanında uzman olan kişiler tarafından oluşmasını 
sağlamak, daha sonra ise Genel Sağlık Sigortası yönetimini uzmanlık, etkinlik, 
fonksiyonalite ilkeleri çerçevesinde desteklemek 

+2 SSB 
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AMAÇ 30: Kültür ve sanat alanlarına yönelik destek ve teşviklerin hayata geçirilmesi   
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

30.1 Kültürel üretimin 
rekabete 
hazırlanması 

30.1.1 Ülkenin, kültürel üretimlerinin serbest piyasa koşullarına karşı direncini ve rekabet 
gücünü artırmaya yönelik olarak teşvik/koruma önlemlerinin alınması 

PD KSB18 

30.1.2 Kalkınma Bankası’nın, kültür-sanat üretimini ve sergilenmesini sağlayacak altyapı 
yatırımlarını desteklediği konular arasına alması 

PD KSB, KB19 

30.1.3 Ülkenin kültür sanat içerikli tanıtımı için uzmanlar tarafından hazırlanacak görsel/işitsel 
malzemenin ulusal ve uluslararası dağıtımının yapılması 

PD KSB 

30.1.4 Şehirlerimizin üretime dönük özellikleri ile dünya kültür ajandasına adını yazdıracak 
donanıma getirilmesi 

PD KSB 

30.1.5 Sanatsal faaliyetlerde kayıt dışılığın engellenmesi PD KSB 

30.1.6 Çağdaş Sanat Müzesi, Karikatür Müzesi, Heykel-Seramik Müzesi, Edebiyat Müzesi, 
Fotoğraf Müzesi vb. müzelerin açılmasının desteklenmesi   

PD KSB 

30.1.7 Kitap üretimini artırmak için Yayınevi Yasası’nın hazırlanması PD KSB 

30.1.8 Kitap üretimini artırmak için yazarların tanıtım ve kitap satış faaliyetlerinin 
desteklenmesi 

PD KSB 

 
  

                                                           
18 Kültürden Sorumlu Bakanlık 
19 Kalkınma Bankası 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

30.2 Kültür – sanat 
faaliyetlerinin 
desteklenmesi 

30.2.1 Kültür-Sanat Kredisi: özel bankaların sanat üretimi amaçlı kredi taleplerini ayrıcalıklı 
olarak ele almasının özendirilmesi 

PD KSB 

30.2.2 Kültür-sanat alanında yurtdışına gidiş ve sunumu kolaylaştıracak teşvik ve muafiyetlerin 
sağlanması 

PD KSB 

30.2.3 Kültür ve sanat üretimlerinin dünyanın önemli merkezlerine ulaşmasının sağlanması ve 
en fazla konuşulan dillere tercümesinin bir proje kapsamında teşvik edilmesi  

PD KSB 

30.2.4 Ulusal sinema sanatının gelişebilmesi için özel önlemler alınması PD KSB 

30.2.5 Askeri alanlar dâhilinde kalan kültürel mirasın kullanımının sağlanması ve ziyarete 
açılması 

PD KSB, TSB 

30.2.6 Eko turizm ile ilişkilendirilerek ülkede otantik kültürel üretimin desteklenmesi PD KSB, TSB 
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AMAÇ 31: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin sağlanması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

31.1 Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
Eylem Planı’nın 
hazırlanması 

31.1.1 İlgili STÖ’lerle birlikte hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilişkili her konuyu içeren 
TOCEM Yasası’nın tekrardan ele alıp hayata geçirilmesi 

PD BB 

31.2  Kamu 
yönetiminde 
eşitliğin 
sağlanması 

31.2.1 Kamu kurumlarına üyeliklerin cinsiyet eşitliği gözetilerek belirlenmesi PD BB 

31.2.2 Siyaset kurumunun çeşitli aşamalarında, kamu görevi ve uluslararası temsiliyete 
yapılacak atamalarda kadınlar için bir kotanın benimsenmesi 

PD BB 

31.3 Eğitim 
sisteminde 
düzenlemelere 
gidilmesi 

31.3.1 İnsan haklarının temel eğitim düzeyinde zorunlu ders olması PD ESB 

31.3.2 Öğretmenlere insan hakları konusunda hizmet-içi eğitim fırsatlarının sunulması PD ESB 

31.3.3 Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim programlarının gözden geçirilerek toplumsal 
cinsiyet rollerinin eşitliğe dayalı olacak biçimde yeniden düzenlenmesi 

PD ESB 

31.3.4 Aile planlaması ile ilgili halkı eğitici programların desteklenmesi PD ESB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

31.4 Çalışma 
yaşamının 
Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği 
gözetilerek 
yeniden 
düzenlenmesi 

31.4.1 Kadınların girişimciliğinin desteklenmesi PD ESB 

31.4.2 Kadının istihdam alanındaki fırsatlarının eşitlenmesi için çocuk bakım merkezleri, 
güvenli toplu ulaşım ve cinsiyet ve toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı güvenlik ve 
bilgiye erişim gibi sosyal ve ekonomik koşul ve hizmetlerin oluşturulması 

PD ÇSGSB 

31.4.3 Hamile kadınların çalışma yaşamında ayrımcılığa maruz kalmasını önleyici yasal 
önlemlerin alınması 

PD ÇSGSB 

31.4.4 Hamilelik sebebiyle haksız yere işten çıkarıldığı tespit edilen kadınların çalışma 

sürelerine bakılmaksızın görevlerine iade edilmelerinin sağlanması 

PD ÇSGSB 

31.4.5 Çalışan her kadının doğum izninin artırılmasının sağlanması PD ÇSGSB 

31.4.6 Ebeveynlik izinlerine ilişkin yasal düzenlemelerin tamamlanması PD ÇSGSB 

31.4.7 Cinsel tacizin tanımının bir dizi istenmeyen davranışı içerecek şekilde 

kapsamlandırılması 

PD BB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

31.5 Sağlık alanında 
düzenlemelere 
gidilmesi 

31.5.1 Doğum kontrol yöntemleriyle ilgili kadınlara ücretsiz danışmanlık sunulması  PD SSB 

31.5.2 Doğal doğumların yararlarıyla ilgili farkındalık artırma programlarının hayata geçirilerek 
sezaryenle yapılan doğum sayısının düşürülmesi 

PD SSB 

31.6 Kadına yönelik 
şiddete son 
vermek için 
gerekli hukuki 
düzenlemelerin 
tamamlanması 

31.6.1 Cinsel saldırıların, Ceza Yasası’nda ahlaka karşı değil, kişiye karşı işlenmiş bir suç olarak 
tanımlanması 

PD BB 

31.6.2 Zorlama ve tehdit sebebiyle kadının boyun eğmek zorunda kaldığı durumların 
olabildiğince kapsamlı tanımlanarak bu durumlarda rızanın geçersiz olduğunun 
belirtilmesi 

+1 BB 

31.6.3 Cinsel mağdurlara yeterli korunma, danışmanlık ve rehabilitasyon programlarının 

sağlanması 

PD BB, SSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

31.7 Aile içi şiddetin 
engellenmesi 

31.7.1 Aile içi şiddetin Ceza Yasası altında açıkça yasaklanması +2 BB, ÇSGSB 

31.7.2 Aile içi şiddet mağdurları için sığınma evi kurulması gibi inisiyatiflerin desteklenmesi PD ÇSGSB 

31.7.3 Mağdurlara rehberlik ve rehabilitasyon programları sunulması PD SSB 

31.8 Kadın ticaretinin 
engellenmesi 

31.8.1 Her türlü insan ticaretini yasaklayan, suç kapsamına alan ve mağdurlara uzmanlık 
gerektiren her türlü korumayı sağlayan yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi 

PD BB 

31.8.2 Emniyet görevlileri ve potansiyel mağdurlarla doğrudan temas halinde olan görevlilere 
mağdur teşhisi teknikleri konusunda eğitim verilmesi 

PD BB 

31.9 Anayasa ve 
yasalarda 
toplumsal 
cinsiyet eşitliği 
gözetilecek 
şekilde 
düzenlemelere 
gidilmesi 

31.9.1 Yurttaşlık Yasası’nın evlilik yoluyla yurttaşlık kazanmada cinsiyete dayalı ayrımın ortadan 
kaldırılması 

+3 İSB 

31.9.2 Mevzuatın bütününde,  toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan düzenlemelerin yapılması PD BB, KKTC M 

 

 

  



 

190 
 

AMAÇ 32: Vizyona bağlı gençlik ve spor politikalarının oluşturulması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

32.1 Toplumsal 
Gençlik ve Spor 
Politikası 
Belgesi’nin 
hazırlanması 

32.1.1 Gençlerin ilgi alanları ile ihtiyaç ve beklentilerinin bilimsel çalışmalarla tespit edilerek 
raporlaştırılması 

+2 GSB 

32.1.2 AB Gençlik Politikaları ile uyumu sağlamak amacıyla ilgili STÖ’lerle birlikte gençlik ve 
spor alanlarındaki tüm konuları içerecek detaylı bir Politika Belgesi’nin hazırlanması 

+3 GSB 

32.2 Kitle ve elit 
sporun 
desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi 

32.2.1 Kitle sporunun yaygınlaşması için yerel yönetimlerle işbirliği yaparak tüm spor 
alanlarının halka açılması ve yeni spor alanlarının yapılması için belediyelerle işbirliği 
yapılması 

PD SSB 

32.2.2 Elit sporun özendirilmesi için elit sporculara katkı yapılması PD SSB 

32.2.3 Tüm elit sporcuların sigortalanması PD SSB 

32.2.4 Elit sporcuların çalışma şartlarının geliştirilmesi PD SSB 

32.2.5 Engelli kişilerin spor yoluyla topluma kazandırılması için yasal düzenlemelerin yapılması PD SSB 

32.2.6 Amatör ve profesyonel sporun birbirinden ayrılarak kitle sporunun desteklenmesi ve 
profesyonel sporculara devlet tarafından sahip çıkılması 

PD SSB 

32.2.7 Sporda uluslararası müsabakalar gerçekleştirebilmek için girişimler yapılması PD SSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

32.2 Kitle ve elit 
sporun desteklenmesi 
ve teşvik edilmesi 
(devamı) 

32.2.8 Spor örgütlerinin tüzük ve yönetmenliklerinin IOC (International Olympic Committee)  
kriterlerine göre yeniden yapılandırılmasının sağlanması 

PD SSB 

32.2.9 Okul sporlarının özendirilmesi PD SSB 

32.2.10 Sporda özerklik tanımının gözden geçirilerek spor örgütlerinin özerkleştirilmesi  PD SSB 

32.2.11 Yap-işlet-devret modeli ile ülkeye yeni spor tesislerinin kazandırılması PD SSB 

32.2.12 Belirli spor tesislerin özel sektör paydaşlarıyla birlikte çalıştırılması PD SSB 

32.2.13 Spor federasyonlarının bütçelerinin somut kriterlere dayandırılması ve harcamalarının 

programlanması 

PD SSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

32.3 Gençlik 
Dairesi’nin 
yeniden 
yapılandırılması 

32.3.1 Mevzuata bağlı olmak koşuluyla Gençlik Dairesi’nin gençlik ve kültür örgütlerini proje 

bazlı desteklemesinin sağlanması 

PD SSB 

32.3.2 Sivil Toplum Örgütleri ile Gençlik Dairesi arasındaki işbirliğinin artırılması PD SSB 
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AMAÇ 33: Gençlere eğitimde ve çalışma yaşamında fırsatlar yaratılması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

33.1 Gençlere sunulan 
eğitim 
olanaklarının 
artırılması 

33.1.1 Gençlerin öğrenci değişimi programları ile farklı ülkelerdeki eğitim ortamlarında 
bulunma imkânlarının artırılması 

PD ESB, GSB 

33.1.2 Eğitim sisteminde gençlere kaliteli rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin 
sunulması 

PD ESB 

33.1.3 Eğitim sisteminde katılımcı karar alma süreçlerinin teşvik edilmesi ve okullarla aileler ve 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin özendirilmesi 

PD ESB 

33.1.4 Yüksek öğrenimde Burs Tüzüğü gözden geçirilerek; başarı bursları için özel kriterlerin 
belirlenmesi, doktora bursları için kriterlerin yükseltilmesi, lisans düzeyinde 3. ülkelerin 
devlet okullarında eğitim gören tüm öğrencileri kapsayacak şekilde bir düzenlemeye 
gidilmesi 

PD MSB, ESB 

33.1.5 Gençlerin uyuşturucu, trafik, cinsellik, vb. konularda bilgilendirilmesi için sivil toplumla 
işbirliği yapılarak eğitim programlarının hayata geçirilmesi 

PD GSB 

33.1.6 Gençlerin toplumsal sorunlara duyarlılıklarının artması için sivil toplumla işbirliği 
yapılarak sosyal programların hayata geçirilmesi 

PD GSB 

33.1.7 Eğitim programlarının gözden geçirilerek kolektif çalışmaya yatkın gençlerin 
yetiştirilmesi 

PD ESB 

33.1.8 Orta öğretim programlarının gözden geçirilerek öğrencilerin sosyal sorumluluk projeleri 
geliştirme ve uygulama becerilerinin artırılması  

PD ESB 

33.1.9 Meslek okullarında okuyan gençlerin eğitim süreçleri boyunca çıraklık hizmetlerinde 
sigorta / ihtiyat sandığı primlerinin devlet tarafından yatırılmasının sağlanması 

PD MSB, ESB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

33.2 Gençlerin iş 
imkânlarıyla 
buluşturulması 

33.2.1 Ortaöğretimde gençlere sunulan mesleki rehberlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması PD ESB 

33.2.2 Gençlere yönelik istihdam olanaklarının artırılması PD GSB, ÇSGSB 

33.2.3 Gençlere kariyer planlama ve danışmanlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde sunulması PD GSB 

33.2.4 Eğitim süreçlerinde kaliteli staj uygulamalarının teşvik edilmesi PD ESB 

33.3 Gençlerin 
yaratıcılık ve 
girişimciliğinin 
desteklenmesi 

33.3.1 Eğitim programlarının gençlerin yaratıcılığını teşvik edecek şekilde gözden geçirilmesi PD ESB 

33.3.2 Gençlerin iş kurabilmesi için gerekli kredi olanaklarının sağlanması PD GSB 

33.3.3 Gençlere yönelik başlangıç sermayesi fonları sağlanması PD GSB 
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AMAÇ 34: Gençlerin toplumsal yaşama aktif yurttaşlar olarak katılımının sağlanması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

34.1 Gençlerin sağlıklı 
yaşama ve spora 
yönlendirilmesi 

34.1.1 Risk altında bulunan gençlerin tespiti için sivil toplumla işbirliği yapılması PD GSB 

34.1.2 Sağlık - eğitim - spor koordinasyonun sağlanması ve sağlıkla ilgili eğitim süreçlerinde 
gençlere bilgi sunulacak şekilde eğitim programlarının gözden geçirilmesi 

PD GSB, ESB, SSB 

34.2 Gençlerin 
yönetişim 
süreçlerine 
katılımının 
sağlanması 

34.2.1 Gençlik örgütlenmelerinin desteklenmesi PD GSB 

34.2.2 Örgütlü olmayan gençlere ulaşım için e-demokrasinin teşvik edilmesi PD GSB 

34.2.3 Gençlik Parlamentosu’nun oluşturulması PD GSB 
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AMAÇ 35: Gençlerle toplum arasında karşılıklı dayanışmanın artırılması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

35.1 Gençlerin sosyal 
dahiliyetinin 
sağlanması 

35.1.1 Çevre ülkelerle sosyal ve kültürel temasların artırılması için programlar düzenlenmesi PD KSB 

35.1.2 Uluslararası kampların araştırılması ve gençlerin birlikte yaşama ve barış kültürünü 
içselleştirebilmelerine katkı yapacak şekilde bu kamplara katılımlarının teşvik edilerek 
desteklenmesi 

PD GSB 

35.1.3 Kıbrıs Rum Kesimi’nde ve Türkiye’deki gençlik örgütleri ve derneklerle işbirliğinin teşvik 
edilmesi ve federal kültürün yaygınlaşması için iki toplumlu faaliyetlerin desteklenmesi 

PD GSB 

35.1.4 Mevcut kamp yerlerinin günümüz koşullarına uygun imkânlarla donatılacak şekilde 
geliştirilmesi 

PD GSB 

35.2 Gençlerin 
gönüllülük 
esasına dayalı 
toplumsal 
faaliyetlerle 
buluşturulması 

35.2.1 Sosyal projelerin hayata geçirilmesinde gençlerin aktif rol almasının sağlanması PD GSB 
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AMAÇ 36: Tüm toplum kesimlerinin sosyal içerme yoluyla toplumsal yaşama katkısının artırılması  
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

36.1 Yaşlıların 
toplumsal 
yaşama 
katkısının 
artırılması 

36.1.1 Yaşlıların hayata katkısının önemine ilişkin farkındalığın artırılması PD ÇSGSB 

36.1.2 Yaşlıların bakımına katkı yapanların toplumsal yaşamdaki öneminin anlaşılması için 
farkındalığın artırılması ve bu kişi ve kurumlara kapsamlı destek sağlanması 

PD ÇSGSB 

36.1.3 Toplumsal hizmetlere ilişkin karar alma süreçlerinde yaşlıların katılımının sağlanması PD ÇSGSB 

36.1.4 Yaşlıların sağlıklı ve mutlu yaşayabilmeleri için onlara sunulan hizmetlerin kalitesinin 
artırılması 

PD ÇSGSB 

36.1.5 Yaşlıların ihtiyaçları ve kültürleri bakımından farklılıklara sahip olabileceklerinin 
anlaşılması için farkındalığın artırılması  

PD ÇSGSB 

36.1.6 Tüm yaşlıların bakım ihtiyaçlarının bireysel düzeyde sağlanması için gerekli 
düzenlemelerin yapılması 

PD ÇSGSB 

36.1.7 Yaşlıların kendi ihtiyaçlarını, tercihlerini ve tutkularını ifade edebilmelerine olanak 
sağlayacak toplumsal koşulların oluşturulması 

PD ÇSGSB 

36.1.8 Yaşlıların ulaşım hizmetlerinden tam olarak faydalanabilmesinin sağlanması PD ÇSGSB 

36.1.9 Yaşlılara yaşam boyu öğrenme imkânlarının sunulması PD ÇSGSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

36.2 Fiziksel 
engellilerin 
toplumsal 
yaşama 
katkısının 
artırılması 

36.2.1 Ulaşım hizmetlerinin fiziksel engellerin ihtiyaçları ışığında geliştirilmesinin sağlanması PD ÇSGSB 

36.2.2 Fiziksel engellilerin kendi sağlıkları ve yaşam tarzlarına ilişkin doğru kararlar alabilmeleri 
için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasının sağlanması 

PD ÇSGSB 

36.2.3 Okullarda, gençlik örgütlenmelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında fiziksel engellilerin 
toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayacak hassasiyetlerin geliştirilmesi  

PD ÇSGSB, ESB 

36.3 Farklı öğrenen 
bireylerin 
toplumsal 
yaşama 
katkısının 
artırılması 

36.3.1 Farklı öğrenen bireylerin toplumsal yaşama katılım konusunda desteklenmesi PD ÇSGSB, ESB 

36.3.2 Okullarda, gençlik örgütlenmelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında farklı öğrenen 
bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayacak hassasiyetlerin geliştirilmesi  

PD ÇSGSB, ESB 

36.3.3 Farklı öğrenen bireylerin iş imkânlarıyla buluşturulması PD ÇSGSB 

36.3.4 Sağlık sistemindeki eşitsizlikleri gidererek farklı öğrenen bireylere daha iyi sağlık 
hizmetlerinin sunulmasının sağlanması 

PD ÇSGSB, SSB 

 

  



 

199 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

36.4 Zihinsel sağlık 
sorunları olan 
bireylerin 
toplumsal 
yaşama 
katkısının 
artırılması 

36.4.1 Zihinsel sağlık sorunları olan bireylerin toplumsal yaşama katılım konusunda 
desteklenmesi 

PD ÇSGSB 

36.4.2 Zihinsel sağlık sorunları olan bireylerin kendi yaşamlarını idame ettirebilmeleri yönünde 
yüreklendirilmesi 

PD ÇSGSB, SSB 

36.4.3 Zihinsel sağlık sorunları olan bireylerin kendi sağlıkları ve yaşam tarzlarına ilişkin doğru 
kararlar alabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasının sağlanması 

PD ÇSGSB, SSB 

36.4.4 Okullarda, gençlik örgütlenmelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında zihinsel sağlık 
sorunları olan bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlayacak hassasiyetlerin 
geliştirilmesi  

PD ÇSGSB, ESB 

36.5 Farklı kökenden 
geldikleri için 
dışlanan toplum 
kesimlerinin 
toplumsal 
yaşama 
katkısının 
artırılması 

36.5.1 Ülkede yaşayan tüm insanların politika oluşturma, hizmet sunumu, ülkedeki yasa ve 
tüzüklerin tatbiki ve istihdam konularında eşitliğinin temin edilmesi 

PD ÇSGSB 

36.5.2 Ülkede yaşayan tüm insanlara saygın ve değerli olduklarının, sahip oldukları değerlerine 
saygı duyulduğunun hissettirilmesi 

PD ÇSGSB 

36.5.3 Yasadışı ayrımcılığın ortadan kaldırılması PD ÇSGSB 

36.5.4 Ülkede yaşayan tüm insanlara eşit fırsatların sunulması PD ÇSGSB 

36.5.5 Hizmet sunumlarında ve istihdamda ülkede yaşayan farklı kökenden gelen insanlar ile 
iyi ilişkilerin teşvik edilmesi 

PD ÇSGSB 

36.5.6 Ülkede yaşayan farklı kökenden gelen insanların kendilerini ifade etmelerine olanak 
sağlanması, geçmişten gelen ayrımcılıkların üzerine gidilmesi ve kaynakların adil 
dağılımının sağlanması 

PD BB, ÇSGSB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

36.6 Cinsel 
yönelimleri 
nedeniyle 
dışlanan toplum 
kesimlerinin 
toplumsal 
yaşama 
katkısının 
artırılması 

36.6.1 Tüm politik kararların ve planlamaların tüm azınlık grupları içermesinin sağlanması ve 
karar alma süreçlerinde azınlık grupların görüşlerinin de dikkate alınması 

PD BB 

36.6.2 Lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel grupların ifade özgürlüğünün ve güvenliliğinin 
garanti altına alınması 

PD BB 

36.6.3 Hizmet sunumlarında, istihdamda ve toplumsal yaşamın her alanında farklı cinsel 
yönelimlere sahip insanlar arasında iyi ilişkilerin gözetilmesi  

PD BB 
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AMAÇ 37: Sivil toplumun gelişmesinin sağlanması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

37.1 Sivil toplumun 
yönetişim 
süreçlerine aktif 
katılımının 
sağlanması 

37.1.1 Sivil toplum örgütleri ile işbirliği çerçevesinde Dernekler Yasası’nın ve kâr amacı 
gütmeyen, kamu yararına çalışan örgütleri kapsayan diğer yasaların yenilenmesi 

PD İSB 

37.1.2 Ekonomide ve tüm diğer toplumsal alanlarda karar alma süreçlerinin sivil toplumun da 
müdahil olacağı mekanizmalar kurulması yoluyla güçlendirilmesi 

PD BB 

37.2 Sivil toplumun 
kapasitesinin 
artırılması 

37.2.1 Sivil toplumun toplumsal yaşamdaki etkinliğinin artırılması için Hibe Programları’nın 
başlatılması 

PD BB 

37.2.2 Sivil toplumun yurtiçi ve yurtdışı Hibe Programları’na yönelik Proje Geliştirme 
faaliyetlerini destekleyecek bir birimin kurulması 

PD BB 

37.2.3 Kıbrıs’ta iki toplum arasında işbirliğine dayalı güven artırıcı sivil toplum faaliyetlerinin 
desteklenmesi 

PD BB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

37.3 Sivil toplumun 
katılımcı, açık ve 
hesap verebilir 
olması için 
gerekli 
düzenlemelerin 
yapılması ve bu 
yönde destek 
sağlanması 

37.3.1 E-dernek kurumsal yazılımının hazırlanması PD İSB 

37.3.2 E-dernek kurumsal yazılımının bütün dernekler tarafından etkin kullanımının sağlanması PD İSB 

37.3.3 Derneklere ilişkin belgelerin elektronik arşiv ortamına aktarılması PD İSB 

37.3.4 Sivil toplum örgütleri ile kamu kurumları arasında işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik 
ortak eğitimler ve proje geliştirme çalışmalarının yapılması 

PD BB 

37.3.5 Derneklerin iç ve dış denetimine ilişkin mali ve istatistikî raporlama standartlarının 
oluşturulması ve sivil örgütlerde mali şeffaflığın sağlanması 

PD İSB 

37.3.6 Sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri üzerinde kamuoyu denetimini sağlayacak iç 
düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak 

PD BB 
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3.6. Yerel Yönetimler 
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AMAÇ 38: Yerel yönetimlerin vizyona bağlı yeniden yapılandırılması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

38.1 Yerel Yönetimler 
Reformu’nun 
hazırlanması 

38.1.1 İlgili paydaşların katılımıyla Yerel Yönetimler Reformu Çalıştayı’nın gerçekleştirilerek 
tüm yerel yönetim birimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için Yerel Yönetimler 
Reformu Eylem Planı’nın oluşturulması 

+1 İSB 

38.1.2 Yerel yönetim birimlerinin mali ve hukuki denetimini güçlendirecek mekanizmaların 
oluşturulması 

PD BB, MSB, İSB 

38.1.3 Bakanlıkların politika belirleme, standart oluşturma, denetleme ve eğitim faaliyetleri 
dışındaki uygulamaya yönelik görev, yetki ve kaynaklarının yerel yönetimlere 
devredilmesi yoluyla belediyelerin görev ve yetki alanlarının genişletilmesi 

PD BB, İSB 

38.2 Yerel 
yönetimlerde 
demokratik karar 
alma 
mekanizmalarını
n geliştirilmesi 

38.2.1 Belediye meclislerinin yeniden yapılandırılması ve üyeliklerine siyasi parti temsilcileri 
yanında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlıkların da dâhil edilmesi 

PD BB, İSB 

38.2.2 Yerel düzeyde katılımı artırmak, vatandaşların yapılan işlere sahiplenme duygusunu 
oluşturmak, yerel sorunların daha iyi belirlenebilmesini sağlayabilmek için Kent 
Konseyleri’nin oluşturulması 

+2 BB, İSB 

38.2.3 Belediye hizmetlerine gönüllü katılımın yolunun açılması +2 BB, ISB 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

38.3 Yerel 
yönetimlerin 
yönetsel/mali 
özerkliğinin, 
etkinliğinin ve 
hesap 
verebilirliğinin 
artırılması 

38.3.1 Yerel yönetimlerde üst düzey yetkililerin ve diğer personelin çağdaş belediyecilik 
konusundaki bilgi ve becerilerinin çeşitli programlar yoluyla sürekli geliştirilmesi 

PD İSB 

38.3.2 Yerel yönetimlerin mali yapılarının güçlendirilmesi için genel bütçe gelirlerinden aldıkları 
payın yeniden belirlenerek artırılması 

PD BB, MSB, İSB 

38.3.3 Yerel yönetimlerde analitik bütçe uygulaması tüm unsurları ile geçilmesi +2 MSB, İSB 

38.3.4 Belediyelerin yerel vergiler, harçlar ve ücretlerinin yeniden düzenlenmesi +2 MSB, İSB 

38.3.5 Stratejik plan ve performans programı zorunluluğunun getirilmesi +5 İSB  

38.3.6 İç kontrol sistemine geçilmesi +3 İSB, MSB 

38.3.7 Şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde gerekli yasal düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi 

+2 BB, İSB 

38.3.8 Belediyelerde norm kadro uygulamasının eksiksiz uygulanması için gerekli 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi 

+2 BB, MSB, İSB 
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3.7. Çevre 
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AMAÇ 39: Çevrenin sürdürülebilirliğinin sağlanması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

39.1 Yasal ve idari 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

39.1.1 Çevre Bakanlığı’nda planlama biriminin oluşturulması +2 ÇSB20 

39.1.2 Tarım kimyasalları konusunda denetimlerin sıklaştırılması ve çevre ve insan sağlığını 
tehdit eden kimyasal kullanımının yasaklanması için yasal düzenlemelere gidilmesi, 
caydırıcı cezalar getirilmesi, 

+2 TASB 

39.1.3 Taşocakları ile ilgili düzenlemelerin hayata geçirilmesi PD ÇSB, BUSB 

39.1.4 Özel çevre koruma alanları ile ilgili envanter çalışması yapılarak yönetim planlarının 
oluşturulması 

+3 ÇSB 

39.1.5 Karpaz Milli Parkı Yasası’nın yürürlüğe konulması PD ÇSB 

39.1.6 Çölleşmenin önüne geçilmesi için projelerin desteklenmesi PD ÇSB, TASB 

39.1.7 Mobil vericilerin gelişigüzel konumlandırılmamasının sağlanması PD BUSB 

39.1.8 Ülkesel Fiziki Plan çalışmalarının sonuçlandırılması +1 İSB 

39.1.9 Alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının harekete geçirilmesi ve enerji verimliliği 
konusunda önlemler alınması 

PD ENSB21 

 

  

                                                           
20 Çevreden Sorumlu Bakanlık 
21 Enerjiden Sorumlu Bakanlık 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

39.2 Çevreye duyarlı 
uygulamaların 
hayata 
geçirilmesi 

39.2.1 Orman yangınlarına etkin bir müdahale ağı kurulması PD TASB 

39.2.2 Kuraklığa dayanıklı ağaç türleri ile orman alanlarının güçlendirilmesi PD TASB 

39.2.3 Orman zararlılarına karşı doğa ile dost biyolojik yöntemlerle mücadele yürütülmesi PD TASB 

39.2.4 CMC bölgesindeki atıklarla ilgili projelerin desteklenmesi PD ÇSB 

39.2.5 Sivrisinek mücadelesinde doğa ile dost yöntemlerin teşvik edilmesi PD SSB 

39.2.6 Atık su arıtma tesislerinin geliştirilmesi PD TASB, İSB 

39.2.7 Kullanılmayan ocak alanlarının doğaya yeniden kazandırılması PD BUSB, ÇSB 

39.2.8 Dikmen dışında kalan çeşitli bölgelerdeki katı atık alanlarının rehabilite edilmesi PD İSB 

39.2.9 Moloz atıklarının ekonomiye kazandırılması PD İSB 

39.2.10 Elektrik santrallerinin baca gazı arıtma sistemlerine kavuşturulması PD ESB 
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3.8. Hukuk Düzeni 
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AMAÇ 40: Yargı’nın işlevini etkin ve verimli biçimde yerine getirebilmesinin sağlanması 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

40.1 Kamu yönetimini 
iyileştirmeye 
yönelik 
düzenlemelerin 
hayata 
geçirilmesi 

40.1.1 Tüm alanlarda yolsuzluk, sahtekârlık, usulsüzlük, rüşvet ve görevi kötüye kullanma 
sonucu alınan kararların veya yapılan işlem, eylem veya ihmallerin tespiti, 
soruşturulması ve sorumlular hakkında idari ve cezai işlemlerin başlatılması 

PD BB 

40.1.2 Mevzuata ve bilgiye kısa sürede ulaşımın kolaylaştırılması ve ulaşım koşullarının 
çağdaşlaştırılması çalışmalarının yaygınlaştırılması 

PD BUSB 

40.1.3 Yasaların AB mevzuatına uyumlandırılması ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve bu 
konudaki tüm aktör ekiplerle birebir temas kurulması 

PD BB 

40.1.4 Siyasal ve kamusal alanda her geçen gün erozyona uğrayan etik değerler ve ilkelerle 
ilgili çalışma başlatılıp bu hususta farkındalığın artırılması ve gerekli yasal 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi 

PD BB 

40.1.5 Çek ve poliçeler ile ilgili cezai sorumluluğun yeniden gözden geçirilmesine yönelik 
çalışma başlatılması 

+1 MSB, ESB, MB 

40.1.6 Tefecilik ve faiz oranlarının düzenlenmesi ile ilgili yasal mevzuat çalışmalarının 
yürütülmesi 

+1 MSB, ESB, MB 

40.1.7 Devlet dairelerinde memurların ilgili mevzuata hâkim durumda olması için meslek içi 
eğitimlerinin düzenli olarak yaptırılması 

PD TÜM 
BAKANLIKLAR 

40.1.8 Seçim ve Halk Oylaması ve Siyasal Partiler yasalarının değiştirilmesi +2 BB, KKTC M 

40.1.9 KKTC Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’nün çağdaş, demokratik ve etkin hale getirilmesi +2 KKTC M 
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Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

40.2 Yargıda 
düzenlemelere 
gidilmesi 

40.2.1 Yargı ve Hukuk Reformu’nun gerçekleştirilmesi için ilgili tüm kamu ve sivil toplum 
kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bir Çalıştay düzenlenmesi ve ilgili reformların hayata 
geçirilmesi 

+2 BB 

40.2.2 Yargı’nın etkinliğinin arttırılması için gereken yasal düzenlemelerin yapılması +PD BB 

40.2.3 Ceza Hukuk ve Usul Yasaları’nın günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi için gerekli 
değişikliklerin yapılması 

+3 BB 

40.2.4 Yargıya müracaatın daha kolay ve ulaşılabilir olabilmesi için çalışmaların başlatılması PD BB 

40.2.5 Ombudsman ve Sayıştay’ın etkili biçimde çalışır hale getirilmesi  PD BB 

40.2.6 Avukatların sosyal güvenceleri ve profesyonel sorumlulukları ile ilgili çağdaş 
düzenlemeler yapılması  

PD BB 

40.2.7 Adli Yardım Müessesesi’nin kurulması +3 BB 
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AMAÇ 41: Kıbrıs sorununa ilişkin hukuk temelli çalışmalar yürütülmesi 
 

Hedef Stratejiler Son Tarih Sorumlu Birim 

41.1 Kıbrıs sorununa 
ilişkin çözüme 
katkı yapacak 
biçimde hukuk 
temelli çalışmalar 
yürütülmesi 

41.1.1 Kıbrıs sorunu görüşmelerinde hukuki noktaların tespiti ve çözümü için ekip 
oluşturulması 

PD CB, BB 

41.1.2 Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarının takip edilerek, adaletli ve süratli 
çalışmasının sağlanması 

PD CB, BB 

41.1.3 Güney’deki Türk mallarının hukuki durumu konusunda ekip kurularak konunun takip 
edilmesi ve bu konuda bir devlet politikası oluşturulması 

PD CB, BB 

 

 


