NE DEMEK UMUT YOK!

EKONOMİK - SOSYAL KALKINMA PROGRAMI

1

2

EKONOMİK - SOSYAL KALKINMA PROGRAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
VE ADALETLİ PAYLAŞIM İÇİN…

BURADA BİZ VARIZ
ÇALIŞIR YAPARIZ!

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
ARALIK 2017

2

SUNUŞ
Sevgili dostlarım, kardeşlerim, yoldaşlarım,
Son derece kritik bir seçimin eşiğindeyiz.
Bu seçim UBP-DP hükümetinin 20 aylık icraat döneminin ardından yapılıyor.
Öyle bir icraat dönemi ki bırakın başka hükümetleri, hiçbir UBP’li hükümet döneminde dahi
bu kadar çok hukuksuzluk, bu kadar çok adaletsizlik, bu kadar çok popülizm, bu kadar çok
ciddiyetsizlik yapılmadı.
Öyle bir icraat dönemi ki hiçbir hükümet döneminde bu kadar çok kararın hukuka aykırılığı
mahkemelerce tespit edilmedi.
Ama en önemlisi, bu hükümet hangi hukuksuzluğu, adaletsizliği, popülizmi yaptıysa bunların
hepsini kamuoyunun gözü önünde, adeta, “bu memleketin sahibi biziz, ne hakkı, ne hukuku,
ne Meclisi, ne halkı takarız, ne istersek onu yaparız” diyerek yaptı.
O nedenle 7 Ocak günü sandığa giderken, hiçbir yurttaşım, ben bunları görmedim,
duymadım, bilmiyordum diyemez. Bu şartlar altında bu zihniyeti yeniden iktidara getirmek,
“ben bu sistemin aynen devam etmesine onay veriyorum; 20 ayda ne yaptılarsa 5 yıl daha
aynısını yapsınlar istiyorum” demekten başka bir anlama gelmez.
O yüzden bu seçimde temel soru, “20 ayda yapılanların 5 yıl daha yapılmasını istiyor
musunuz” sorusudur. Kamu arazileri bakanların yakınlarına peşkeş çekilsin mi? Münhalsiz,
sınavsız istihdam devam etsin mi? Kırsal kesim arazisi dağıtılacak diye gençler birbirine
düşürülsün mü? Rüşvet iddiaları ortada dolaşmaya devam etsin mi? Bu ülkede on yıllardır
çalışma izniyle çalışan insanlarımız dururken, bir günlüğüne turist vizesiyle ülkeye gelenlere
bakanlar kurulu kararıyla vatandaşlık dağıtılsın mı? Mesele budur.
Ve aslında temel soru, “Kıbrıs Türk halkının haysiyetiyle, itibarıyla oynayan bu sistem 5 yıl
daha devam etsin mi” sorusudur.
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Bizim kendimize de, halkımıza da güvenimiz tam. Biz halkımızın bu yozlaşmış sistemi,
haysiyete, adalete, üretime ve hizmete dayalı yeni bir sistemle değiştirmeye hazır olduğunu
görüyoruz. CTP olarak kadromuzu da bu düşünceyle oluşturduk. Bu ülke için, bu halk için
gailesi olan her kesimden insan CTP’nin aday kadrosu içinde yerini aldı.
Bütün siyasetlerini, “Kıbrıs Türk halkı bilmez”, “Kıbrıs Türk halkı yapamaz”, “Kıbrıs Türk
halkı tembeldir”, “Kıbrıs Türk halkı menfaatçidir” gibi iddialar üzerine kurup, “o nedenle
tek yapabileceğimiz bize gelen parayı gayri adil bir biçimde dağıtmaktır, onu da en iyi biz
yaparız” diyerek bu yozlaşmış sistemi aynen devam ettirmek için sizden oy isteyenler
aslında bir tek şey söylüyorlar: “Bir halk olarak haysiyetinizden vazgeçin. Üretmeyin, adalet
istemeyin, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinden hak ettiğiniz biçimde,
insan onuruna yaraşır biçimde yararlanmak istemeyin, biz bize geleni size adaletsiz
biçimde dağıtalım, siz en büyük payı kapmak için birbirinizi yiyin ve başınızın çaresine
bakın” diyorlar.
Ama biz başka bir şey söylüyoruz size. Çünkü biliyoruz ki başka türlü bir şeydir hepimizin
istediği. Bu kadar zaman çektik, daha fazla çekmeyelim diyoruz. En önemlisi bizim
çektiklerimizi çocuklarımız, torunlarımız çekmesin istiyoruz. Bundan sonra biz de,
çocuklarımız da, torunlarımız da haysiyetimizle, üreterek, ürettiğimizi adil bölüşerek, başta
eğitim ve sağlık olmak üzere, hak ettiğimiz, insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerinden
yararlanarak, bir halk olarak dayanışma içinde yaşayalım istiyoruz. Her birimiz kendi
gemimizi kurtarma çabası içinde olursak hepimizin gemilerinin batacağını biliyoruz.
Dayanışma içinde olalım, halkımızın tüm kesimleri el ele versin ve bu halkın ortak gemisini,
ortak gemimizi sevgiyle, umutla yüzdürelim istiyoruz.
Ama biliyoruz ki bu sistem böyle devam ederse, 20 aydır bu yozlaşmış sistemin şahikası
olduğunu kanıtlayan bu zihniyetin sahipleri 5 yıl daha iktidara gelme olanağını bulursa bu
gemiyi yüzdürmemiz mümkün olmayacak. Yurt dışında eğitim görmüş gençlerimiz ülkeye
dönmeyecek. Yurt içinde eğitim görmüş gençlerimiz yurt dışında yerleşmenin yollarını
arayacak. Bu ülkeye adalet gelmeyecek. Şu anda her şeye rağmen üretmeye devam eden
üreticilerimiz de üretmekten vazgeçecek. Ve hepsinin toplamında yıllardır bu adada var
olabilmek için her türlü bedeli ödemiş Kıbrıs Türkler, bu topraklara tırnaklarını geçirmeye
çalışan bu halk yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.
O yüzdendir ki, adı “Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Programı” da olsa, aslında bir var oluş
programıyla çıkıyoruz karşınıza. Var olmak, var kalmak için ekonomik ve sosyal açıdan
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kalkınmaktan başka şansımız olmadığı bilinciyle hazırladığımız bir programdır bu. Bu
ülkede en çok bizim arzuladığımız, gerçekleşsin diye en çok bizim uğraştığımız ve
uğraşmaya devam edeceğimiz federal çözüm gerçekleşene kadar da, gerçekleştikten sonra
da, haysiyetimizle, adil bir düzende, hak ettiğimiz insan onuruna yaraşır kamu hizmetlerini
almamızı sağlayacak bir program.
Evet aynen şairin söylediği gibi başka türlü bir şeydir bizim istediğimiz. Aynen Martin Luther
King’in söylediği gibi, bizim bir hayalimiz var. Bizim bu ülkeye, bu halka, çocuklarımıza,
torunlarımıza dair bir hayalimiz var.
Tüm ilçelerinde ve emirname bölgelerinde imar planlarının en geç iki yıl içerisinde
tamamlandığı bir ülke hayal ediyoruz.
Gençlerimiz ev yapacaksa, iş kuracaksa, iş insanlarımız, esnafımız yatırım yapacaksa,
alt yapısı tamamlanmış, ileride nasıl olacağını öngörebildikleri yerlerde bunları yapsınlar
istiyoruz.
Kentlerimizin bir kimliği olsun, hangi ilçede hangi ekonomik faaliyetlerin yapılacağı
planlansın, belli olsun, kafasına esen kafasına estiği yerde dilediğini yapıp bu ülkeyi
yaşanamaz hale getiremesin istiyoruz.
Lefkoşa ve Mağusa’da surlar içi bölgeleri, Girne’de antik liman, Lefke kasabası Akdeniz’deki
turizm ülkelerinde olduğu gibi “eski kentler” (old town) olarak yeniden canlandırılsın, turist
cenneti, sosyal yaşamın merkezi olsun istiyoruz.
Turizmimizi çeşitlendirelim istiyoruz. Kitle turizminin nerede yapılacağı belli olsun, Bafra’da
kitle turizmi için yapılan tahsisler birilerinin ellerinde dururken, Kumyalı’nın kitle turizmine
açılmasını istemiyoruz.
Bafra’dan Dipkarpaz’a ve Kozanköy’den Yeşilırmak’a kadar olan bölgeleri alternatif turizm
bölgeleri olarak planlıyoruz. Buralarda insanlarımız alternatif turizmden, tarımdan ve
yükseköğretimden kazansın istiyoruz. Buralarda istihdam sorunu yaşayan, bolluk içinde
yokluk yaşamak zorunda bırakılan gençlerimiz, kadınlarımız, insanlarımız, yapacakları imar
planlarına uygun girişimlerle butik otellerden, tarımsal üretimden, küçük sanayiden para
kazansın, üretsin ve turizmden payını alsın istiyoruz.
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Trafik kazalarında dünya birincisi olmak istemiyoruz. Gencecik bedenleri her ay toprağa
vermek, ateşin düştüğü yeri yakmasını izlemek istemiyoruz. Hükümetimizin ilk 100 gününde
Lefkoşa Mağusa arasında trafiği yeniden düzenleyen eylem planımızı hayata geçirmek
istiyoruz.
Devletiyle, üniversite hastaneleriyle, özel hastaneleriyle bir bütün olan, kamu hizmeti
anlayışıyla çalışan, kaliteli ve eşit biçimde erişilebilir bir sağlık sistemi hayal ediyoruz.
Eğitimde yoksul çocuk-varsıl çocuk ayrımını hiçbir biçimde içimize sindirmiyoruz. Tüm
çocuklarımız kaliteli eğitim alsın, en az bir yabancı dile hakim olsun, mezun olduktan sonra
ne yapacağını, ekmeğini nereden kazanacağını önceden bu devlet bilsin, teşviği de, desteği
de, bursu da ona göre versin istiyoruz.
Ülkemizde yabancı işçilerle, bu ülkede ikamet eden başka ülkeden insanlarla,
üniversitelerimizde okumaya gelen öğrencilerle birçok kültür yan yana yaşıyor artık. Bir
zenginlik olarak yaşayabileceğimiz bu durumu bir sorunlar yumağı haline dönüştürmeyelim
istiyoruz. Dünya ne yapıyorsa biz de onu yapalım, çok kültürlülüğü eğitim programlarımızın,
oryantasyon programlarımızın parçası haline getirelim ve bu zenginliği yaşayalım istiyoruz.
Devlet turizmde, tarımda, hayvancılıkta, eğitimde teşvik versin ama teşvikleri planlayalım,
tek merkezden verelim, üretimi ve katma değer yaratılmasını, istihdam yaratılmasını teşvik
edelim, sadece belli kesimler değil hepimiz bundan yararlanalım, ekonomiyi rakamlarla
şişirmeyi değil, toplumsal kalkınmayı hedefleyen bir sistem kuralım istiyoruz.
Dış işleri bakanları Sarayönü politikasıyla içe dönük popülizm yapacağına, sporcularımızın
uluslararası müsabakalara katılabilmesi için, üreticilerimizin ihracat yapabilmesi, kültürsanat insanlarımızın yurt dışında bizi temsil edebilmesi, tanıtabilmesi için uğraşsın, laf
değil, iş üretsin istiyoruz.
Bizim hayallerimiz var. Biz bu ülke için bu halk için bir şeyler yapalım diye soktuk ellerimizi
taşın altına. Ama sanmayın ki onların hayalleri yok. Onların da hayalleri var. Onların
hayallerini koltuklar, makamlar süslüyor. Biz bir şey yapmayı hayal ederken, onlar bir şey
olmayı hayal ediyor. Onun için değil midir ki gelin televizyona çıkalım, halka hayallerimizi,
ne yapmak istediğimizi anlatalım dediğimizde kaçıyorlar. Bana brifing vermeyecekmiş
Sayın Özgürgün. Neyin brifingini verecekti ki? Bu halka dair, bu ülkeye dair zerre gailesi
olmayanlar neyi anlatabilirler? Çıkıp da bizim hayalimiz başbakan olmaktır mı diyecekler?
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Tek bir hayalleri var: “Bu sistem böyle devam etsin, hiç değişmesin, bir yerlerden para
gelsin, biz o parayı dağıtalım, dağıttıklarımız bize siyasi destek versin ve biz o koltuklarda
oturalım”. Ama inanın ki kızamıyorum da onlara. Vizyonları bu kadar, bildikleri bu kadar,
kendilerinden öncekilerden başka hiçbir şey öğrenmediler. En büyük korkuları, bu halka, bu
ülkeye dair gailesi olanların, vizyonu olanların, bilgisi olanların el ele vererek bu sistemin
değişebileceğini göstermeleridir. Sürekli olarak gizli müttefikleriyle birlikte “bu ülkede bir
şey olmaz”, “başka türlüsü mümkün değil”, “böyle gelmiş böyle gider” demelerinin sebebi
de bu zaten.
“Umut yok” diyorlar durmadan. “Umut yok”. Biz de diyoruz ki “ne demek umut yok”! Burada
biz varız. Burada Kıbrıs Türk halkı var. En zor zamanlarda bile umudu yitirmeyenler, bedel
ödemeyi göze alarak umudu sıcak tutanlar ve başaranlar, yapanlar var. Ne demek umut yok!
Çalışır yaparız…
Onun için geçiyoruz artık bunları ve önümüze bakıyoruz. Hayallerimiz büyük sevgili
yoldaşlarım. Ama inanın ki bu ülkenin, bu halkın potansiyelinden, bu ülkeye, bu halka
duyduğumuz sevgiden daha büyük değil. Potansiyelimiz var. İnsanlarımız her şeye rağmen,
en zor koşullarda, ülkenin dört bir yanında üretmeye devam ediyorlar. Bütün mesele, doğru
planlamayla, doğru destekler ve teşviklerle tek tek yazılan başarı hikayelerini bu toplumun,
bu halkın ortak başarı hikayesine dönüştürmekte. Nasıl ki sivil toplum örgütlerinin,
üreticilerin, gençlerin, kadınların temsiliyet kabiliyetine sahip tüm kesimleri CTP listelerinde
ele ele verdiyse, bütün mesele halk içinde tüm kesimlerin el ele vererek Kıbrıs Türk halkının
başarı hikayesini birlikte yazmasını sağlamakta. Umut işte tam da burada. Böyle diyoruz
ya… Büyük bir endişeyle dikiliyorlar karşımıza ve “umut yok” diyorlar. NE DEMEK UMUT
YOK! NE DEMEK GELECEK YOK! NE DEMEK YAPAMAYIZ. BİZ HALKIZ. BİZ BURADAYIZ. BÜTÜN
KALBİMİZLE İNANIYORUZ. ÇALIŞIR YAPARIZ…
TUFAN ERHÜRMAN
CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ
GENEL BAŞKANI
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Katılımcı, Etkin ve Verimli Yönetim:
“KAMU YÖNETİMİNDE CİDDİYET VE ŞEFFAFLIK”

Katılımcı, Etkin ve Verimli Yönetim:
“KAMU YÖNETİMİNDE CİDDİYET VE ŞEFFAFLIK”
VİZYONUMUZ
Geçtiğimiz yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyamızda küreselleşmenin, rekabetin, bilişim
ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemenin hızla artması, birçok ülkenin ekonomi, siyasi ve
sosyal alanların yanı sıra yönetim sistemlerinde de ciddi değişimler ve dönüşümlere yol
açmıştır.
Bu değişim ve dönüşüm kapsamında, kurumsal yapılar etkinlik ve verimlilik sağlanacak
şekilde yeniden düzenlenmiş olup; politika oluşturma ve uygulama süreçleri, şeffaflık ve
katılımcılık ilkelerinin gereklerine uygun olarak yönetilmeye başlamıştır. Bir başka ifadeyle,
küreselleşmeyle beraber toplumların kaliteli kamu hizmeti beklentilerinde yaşanan artış ve
yönetime daha fazla katılma isteği, yönetsel kültür değişimini beraberinde getirmiştir.
Stratejik planlama, politika-hedef odaklı mali yönetim ve disiplin, insan kaynaklarının
verimli kullanımı, yerinden ve etkin yönetim yaklaşımlarının ön plana çıktığı bu yönetsel
kültür değişimi sayesinde, etkisi ekonomik rekabet edebilirlikten, toplumsal refah ve yaşam
kalitesinin artırılmasına kadar uzanan pozitif gelişmeler yaşanmıştır.
Politikalarımızın katılımcı bir yaklaşımla hayata geçirilmesi ve her düzeydeki kamu
hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönünde CTP olarak ülkemizde de yönetsel kültür
değişiminin yaşanması gerekliliğinin yüksek farkındalığı içerisindeyiz. Katılımcı, etkin ve
verimli bir yönetimin tesis edilebilmesi için Devletin her düzeyinde stratejik planlama ve
hedef odaklı yönetim anlayışının yerleşmesi, kaynakların etkin kullanımı adına mali disiplinin
getirilmesi, en değerli kaynağımız olan insan kaynaklarından doğru şekilde faydalanılmasını
sağlayacak uygulamalara geçilmesi, özel sektör yatırımlarının desteklenmesi için sağlanan
Devlet yardımlarının ve teşvik sisteminin yüksek katma değer sağlayan alanlara odaklanacak
şekilde yeniden yapılandırılması ve yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması suretiyle
yerinden yönetim ve toplum katılımcılığının artırılması temel önceliklerimiz arasında yer
almaktadır.
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AMAÇLARIMIZ
Bu vizyon ışığında, CTP olarak katılımcı, etkin ve verimli bir yönetim için temel stratejik
amaçlarımız aşağıdaki şekildedir.
Stratejik Yönetim
1. Devletin her kademesine ve her alanına strateji ve hedef odaklı yönetim anlayışının
getirilmesi
Mali Disiplin
2. Kamusal kaynakların ekonominin makro dengelerini bozmayacak şekilde yönetilmesini
sağlamak amacıyla mali disiplinin tesis edilmesi
Yatırım Ortamı
3. Özel sektör yatırım ortamının canlandırılması amacıyla verilen ancak etkisi çok sınırlı
kalan teşviklerin kalkınmaya doğrudan etki yapacak alanlara odaklanması
Yerel Yönetimler
4. Yerel yönetimler düzeyinde yönetsel etkinliğin, hizmet kalitesinin ve katılımcılığın
artırılması
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POLİTİKA ARAÇLARIMIZ
1. Devletin her kademesine ve her alanına strateji ve hedef odaklı yönetim anlayışının
getirilmesi
1.1 Strateji ve hedef odaklı yönetime geçilmesi
•

Hükümet programında yer alacak politikalar ve hedefler, Bakanlar Kurulu
için yıllık iş planına dönüştürülecek, bunların ilgili kurumlar tarafından
uygulanmasını izleyecek ve tüm paydaşlar arasında eşgüdüm yürütecek bir
mekanizma kurulacaktır.

•

Bakanlar Kurulu için oluşturulacak yıllık iş planı şeffaf bir şekilde kamuoyu ile
paylaşılacak ve içerisinde yer alan hedeflerin uygulanması aşamasında başta
Sivil Toplum Örgütleri olmak üzere tüm paydaşların etkin katkı koyabileceği
danışma ve istişare mekanizmaları oluşturulacaktır.

•

Stratejik yönetim için ihtiyaç duyulan istatistiki verilerin doğru şekilde
toplanmasını sağlayacak ve mevcut istatistik hizmetlerini AB standartlarında
geliştirecek yeni bir sistem oluşturulacak ve İstatistik Kurumu kurulacaktır.
Bu sayede, tüm resmi istatistik verilerinin toplanması, analizi, veri kalite
standartlarına uyumunun gözden geçirilmesi ve yayımlanması tek elden
yürütülecektir.

1.2 Mali kaynakların hedef odaklı ayrılması ve bütçenin yatırım kalemini oluşturan
altyapı ve üstyapı projelerinin Bakanlar Kurulu’nun yıllık iş planına ve bölgesel kalkınma
hedeflerine uygun olarak önceliklendirilmesi
•

Mali yıl bütçesi, şeffaf kurallar doğrultusunda ve Bakanlar Kurulu’nun
yıllık iş planında belirtilen stratejik öncelikleri ve hedefleri dikkate alınarak
hazırlanacaktır. Bütçe oluşturulurken genel bütçe dengesi ile kamu borç
yükünün Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya olan oranının sürdürülebilir düzeyde olması
dikkate alınacak ve kamu maliyesinin durumunun etkin incelenmesine olanak
sağlayacak muhasebe ve raporlama standartları izlenecektir.
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•

Kamu mali yönetiminin etkinleştirilmesi, kamu kaynağı kullanan her kişi ve
kurumun hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesinin gereklerini yerine getirmek
amacıyla mali yönetim kapsamına girmesi ve Maliye Bakanlığı’nın rolünün
güçlendirilmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeler gerçekleştirilecektir.
Bu kapsamda Bakanlığın hem cari bütçe hem de yatırım bütçesi üzerinde
yetkili kılınması sağlanacaktır.

•

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisinde payı %2 ile %3 civarında seyreden ve
ekonomik büyümeye doğrudan etki eder nitelikte olan kamu yatırımlarının,
orta-vadede GSYH’nin %5 oranına çıkarılması hedeflenecektir.

•

Ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla desteklenen yatırım bütçesinden
azami ölçüde fayda sağlanması ve bu kapsamda ayrılan kaynağı kullanma
kapasitesinin artırılması için Başbakanlık eşgüdümünde Maliye Bakanlığı’nın
katılımıyla KTMMOB ile işbirliği içerisinde proje hazırlama, değerlendirme ve
uygulama mekanizması kurulacaktır. Bu kapsamda, sosyo-ekonomik kalkınma
öncelikleri, orta-vadeli plan ve Bakanlar Kurulu iş planında yer alan hedefler
ve projeler doğrultusunda kamu faydasını gözetecek yatırımları belirleyecek
ve planlayacak tam zamanlı personelden oluşan Kamu Yatırımları Geliştirme
Birimi oluşturulacaktır. Belirlenen yatırımların bilimsel ekonomik fizibilite
çalışmalarını yapmak üzere ise proje bazlı sözleşmeli uzman kişilerden Yatırım
Değerlendirme Ekibi oluşturulacaktır.

•

Kamu yatırımları, Hükümet hedef ve önceliklerinin yanı sıra, bölgesel
gelişmişlik farklarını azaltmayı ve gelişme potansiyelini artırmayı hedefleyen
alanlara yönlendirilecektir. Bu bağlamda ise özel sektör tarafından
gerçekleştirilemeyecek nitelikteki altyapı ve üstyapı projelerine öncelik
verilecektir.

•

Sayıştay denetiminin stratejik yönetim döngüsü kapsamında, performans
esaslı, şeffaf ve hızlı bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Meclis’e sunulacak
güncel içerikli Sayıştay Raporları, Sayıştay Komitesinde ivedilikle ele alınacak
ve komite toplantıları kamuoyunu bilgilendirmek ve hesap verebilirliği
güçlendirmek adına yayınlanacaktır.
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1.3 Etkin kamu personeli yönetiminin sağlanması
•

Kamu yönetimine siyasi takdire dayalı istihdam sonlandırılacak, tüm atamalar
ve terfiler liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereğine uygun
olarak gerçekleştirilecektir.

•

Personel verimliliğinin artırılması ve kurum içi iletişimin geliştirilmesini
amaçlayan performans değerlendirme sistemi etkinleştirilecektir.

•

Personelin, performans değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak eğitim
ihtiyaçları ve kurumsal politika ve hedefler dikkate alınarak hizmet içi eğitim
planlaması yapılacak ve personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
desteklenecektir.

•

Stratejik yönetim anlayışı kapsamında saptanacak politikaların ve hedeflerin
uygulanmasında kurumlar arası eşgüdümü yürütmek, hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığını izlemek ve raporlamak, plan ve programların düzenli olarak
güncellemesini yapmak, kurumsal verilerin toplanmasını ve merkezi istatistik
kurumuna sunulmasını sağlamak amacıyla Başbakanlık ve tüm Bakanlıklar
bünyesinde Stratejik Yönetim ve Koordinasyon birimleri kurulacaktır. Söz
konusu birimlere şeffaf ve liyakate dayalı bir seçme ve değerlendirme yöntemi
ile hukuk, kamu yönetimi, istatistik, ekonomi, kalkınma politikaları alanlarında
uzman personel istihdam edilecek olup, kamu personel yönetimi içerisinde
farklı bir kariyer alanı olarak uzmanlık sistemi getirilecektir.

2. Kamusal kaynakların ekonominin makro dengelerini bozmayacak şekilde yönetilmesini
sağlayabilmek için mali disiplinin tesis edilmesi
2.1 Kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi
•

CTP tarafından uygulamaya konan Maliye Seyir Defteri, şeffaflığın ve hesap
verebilirliğin yeniden tesis edilebilmesi için geliştirilerek yeniden uygulamaya
konacaktır.

•

Kayıt dışı ekonomi ile mücadele stratejisi eylem planı, e-vergi altyapısının
sunduğu yeni imkanlar dahilinde yeniden gözden geçirilerek uygulanacaktır.

•

Her vatandaşın kimlik numarası ve her işletmenin tescil numarası ile adrese
bağlı olarak tüm ekonomik faaliyetler, otomasyon ağı ile izlenecektir.
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•

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanacak ve bu
standartlar uygulamalara yansıtılacaktır.

2.2 Vergiyi tabana yayan politikaların uygulanması
•

Vergi sistemi basitleştirilecek ve kayıt dışılığın azaltılması suretiyle vergi
gelirlerin artırılması amacıyla vergi oranları düşürülecektir.

•

Kamu ve özel sektör emeklilik sistemleri yapısal sorunlar yaşamakta,
kuruldukları günden beri kendi kendilerini finanse edememekte ve transferlerle
ayakta durabilmektedirler. Vergi reformuna eş zamanlı olarak prim oranları ve
emeklilik maaşları gözden geçirilecek, özellikle dar gelirlileri destekleyen adil
ve sürdürülebilir emeklilik sistemleri yaratılacaktır.

•

E-vergi altyapısı kullanılarak teknik olarak vergi ödeme seçenekleri artırılacak
ve mükellefleri vergi borcu konusunda bilgilendirecek uygulamalar hayata
geçirilecektir.

•

Vergi yasalarında indirim, istisna ve muafiyetler gözden geçirilecek, vergi
tabana yayılacak, vergi adaleti sağlanacak ve vergi imtiyazlarına ilişkin Bakanlar
Kurulu’na tevdi edilen tüm yetkilerin mevzuattan çıkarılması sağlanacaktır.

•

Muhasebe Denetim ve Muhasebe Mesleği ile ilgili yasa tasarısı hayata
geçirilecektir.

•

KDV oranlarının ürün ve hizmetler bazında doğru bir şekilde gruplandırılması
için gerekli düzenlemeler yapılacak ve daha açık ve kolay uygulanabilir KDV
oranları yürürlüğe konacaktır.

2.3 Hazinenin iç borç yükünün azaltılması
•

İç borç yükü planı oluşturulacak ve iç borcu artıracak yeni borçlanmanın
gerçekleştirilmemesi için politikalar ortaya konacaktır.

•

Borç yönetiminin şeffaflık, güven ve istikrar ilkeleri korunarak ve
makroekonomik dengeler gözetilerek yapılabilmesi için gerekli mekanizmalar
etkinleştirilecektir.
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•

İç borç faiz ödemeleri için ihtiyaç duyulan kaynağın oluşturulabilmesi
amacıyla, dış mali destek teminine yönelik finans sektöründeki reformlar
hayata geçirilecektir.

2.4 Kamu bütçesinden destek alan gerçek/tüzel kişiler, özerk kamu kurumları ve sivil
toplum örgütlerine dönük uygulamaların daha şeffaf ve etkin hale getirilmesi
•

Mali yıl bütçesinden gerçek/tüzel kişiler, özerk kurumlar ve sivil toplum
örgütlerine sağlanan desteğin toplamı 2017 yılında 717,5 milyon TL’ye karşılık
gelmekte olup, söz konusu giderin bütçe içerisindeki payı %17,5’tir. Söz
konusu kaynağın en etkin ve faydalı şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla
şeffaf kural ve kriterler belirlenecek ve bunların yerine getirilip getirilmedikleri
denetlenecektir.

•

Başbakanlık ve diğer Bakanlıklar ile işbirliği içerisinde cari transferler
konusunda yapısal reformlara gidilecek, harcama verimliliği ve kaynakların
doğru kullanımı hedeflenecektir.

3. Özel sektör yatırım ortamının canlandırılması amacıyla verilen teşviklerin kalkınmaya
doğrudan etki yapacak alanlara odaklanması
3.1. Yatırım teşviklerinin bölgesel kalkınma önceliklerinin hayata geçirilmesini
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi
•

Yatırım teşviklerinin temel amacı tüm sektörlerde yenilik, Ar-ge ve girişimciliğin
desteklenmesi ve istihdam edilebilirliğin artırılması suretiyle bölgesel kalkınma
potansiyelinin ekonomiye kazandırılması olacaktır.

•

Bu bağlamda tüm yatırım teşvikleri, bölgesel kalkınma öncelikleri ve mekânsal
gelişim (imar) planlarında ortaya konan önceliklerin hayata geçirilmesini
sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

•

Teşvikli özel sektör yatırımlarının, yüksek etki yaratabilmesi ve katma değerinin
artması için kamu yatırımları ile arasında eşgüdüm sağlanacaktır.

•

Bütüncül bir teşvik sisteminin yaratılması ve tüm teşviklerin tek elden
denetlenebileceği bir sistemin kurulması için dağınık yapıdaki teşvik
düzenlemeleri yeni bir çerçeve yasa altında birleştirilecektir.
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•

Çerçeve Teşvik Yasası, AB’nin Devlet Yardımları mevzuatına uyumlu olarak
hazırlanacaktır. Bu bağlamda, teşviklerin nitelik ve kapsamının şeffaf bir şekilde
yasa ile belirlenmesinin yanı sıra, uygulamada izleme ve değerlendirmenin
gerçekleşmesini ve teşviklerin makroekonomik, sektörel ve bölgesel etkilerinin
ölçülebilir olmasını mümkün kılacak bir sistem kurulacak ve tüm teşvikler
süreli olarak verilecektir.

•

Vergi indirimlerinin ve vergi muafiyetlerinin süresi, sağlanan teşvikten elde
edilen katma değerin ölçülebilir olması amacıyla, ana yatırım süresince
sınırlandırılacak, yatırım faaliyete geçince bu indirimlere son verilecektir.

•

Katma Değer Vergisi kapsamında sağlanan muafiyetlerin, kayıt dışılığın
önlenmesi amacıyla %0 oranında bildirimi sağlanacaktır.

3.2. Teşvik sistemi kapsamında sağlanan finansman imkanlarından toplumun tüm
kesimlerinin faydalanması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin ve proje geliştirme
eğitimlerinin başlatılması
•

Toplumun tüm kesimlerinin, özellikle kırsal bölgelerde ikamet eden
kişilerin teşviklerden faydalanabilmesi ve üretim ve hizmet kapasitelerinin
geliştirilebilmesi amacıyla ada genelinde bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek,
iş kurma ve geliştirme kapasitesinin artırılması için girişimcilik, proje geliştirme,
iş planı hazırlama ve yürütme gibi konularda eğitimler sağlanacaktır.

4. Yerel yönetimler düzeyinde katılımcılığın, yönetsel etkinliğin ve hizmet kalitesinin
artırılması
4.1. Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliklerinin güçlendirilmesi
•

Belediyeler Yasası, Avrupa Yerel Yönetimler Şartı’nda yerel yönetimlerin idari ve
mali özerkliğinin sağlanabilmesi için öngörülen tüm kural ve ilkelere uyumlu
olacak şekilde yeniden düzenlenecektir.

•

Belediyelere kendi yetkileri dahilinde kullanabilecekleri yeterli mali kaynağın
sağlanabilmesi için Merkezi yönetim tarafından yapılan mali transferler
aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenecektir:
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*

Yurttaşlık Politikası kapsamında geliştirilecek ‘Adrese Dayalı Nüfus Kayıt

Sistemi’ ile kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus hareketleri düzenli olarak
izlenecek ve yerel yönetimlere nüfus oranlarına dayalı yapılan mali transferin
miktarı bu bilgiler ışığında düzenli aralıklarda güncellenecektir.
*

Bölgesel gelir yakınlaşmasının sağlanması amacıyla, ekonomik gelir

tabanı düşük Belediyelerin yatırım projelerinin eş finansmanı için Merkezi
Yönetim Yatırım Bütçesi kapsamında Blok Hibe veya Performans Hibe Sistemi
getirilecektir.
•

Yerel yönetimler tarafından toplanan vergi ve harçlar, güncel maliyetler
üzerinden yeniden gözden geçirilecek, alt ve üst limit oranları asgari ücrete
endeksli olarak değiştirilecektir. Ayrıca, otellerde konaklayan turist başına
sabit vergi uygulamasına geçilerek mali yapıları güçlendirilecektir.

•

Emlak Vergisi oranları ve kıstasları yeniden düzenlenerek taşınmaz malın
metrekare büyüklüğü yerine toplam değeri üzerinden hesaplamaya geçilecektir.

4.2. Yerel yönetimler düzeyinde katılımcılığın, yönetsel etkinliğin ve hizmet kalitesinin
artırılması
•

Yerel yönetimler düzeyinde de, stratejik yönetim yaklaşımı getirilecek, tüm
kaynakların mali yönetim ilkelerine uygun olarak stratejik önceliklere göre
tahsis edilmesi sağlanacaktır.

•

Stratejik önceliklerin belirlenmesi ve uygulanması süreçlerine tüm paydaşların
etkin katılımı gözetilecek, sivil toplum örgütlerinin yönetime katılımını teşvik
etmek amacıyla danışma ve istişare kurulları oluşturulacak, hesap verebilirlik
güçlendirilecektir.

•

Belediye personelinin uzmanlaşma düzeyinin yükseltilmesi desteklenecek,
proje hazırlama, yönetme, izleme ve değerlendirme, katılımcı yönetim
gibi konularda kapasitelerinin artırılması için eğitim programları hayata
geçirilecektir.

•

Yerel yönetimlerin sunduğu temel hizmetler için İçişleri Bakanlığı eşgüdümünde
uluslararası iyi uygulamalar dikkate alınarak kalite standartları belirlenecektir.
Söz konusu standartlara uygunluğun Sayıştay ve Belediyeler bünyesinde
oluşturulacak iç denetim birimleri tarafından denetlenmesi sağlanacaktır.
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Sürdürülebilir Kalkınma ve Refah İçin:
“DAHA ÇOK ÜRETİM, ADALETLİ PAYLAŞIM”

Sürdürülebilir Kalkınma ve Refah İçin:
“DAHA ÇOK ÜRETİM, ADALETLİ PAYLAŞIM”
VİZYONUMUZ
Sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasındaki en asli unsurların başında dış pazar
odaklı, yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim modelinin izlenmesi gelmektedir. Bu
sayede, özellikle ölçek dezavantajı yaşayan ülkelerin sektörel sürdürülebilirliği artmakta ve
kısıtlı kaynaklar daha etkin yönetilebilmektedir.
Üretim, beraberinde istihdamı getirmekte, istihdam ise ekonomi politikalarının nihai amacı
olan toplumsal refah düzeyinin yükseltilmesini mümkün kılmaktadır.
İstihdamın etkinliği, diğer bir ifadeyle yaratılan istihdam alanlarının, işgücü nüfusu içerisinde
sağlıklı gelir dağılımını ve adil ücret politikalarını destekler nitelikte olması, ekonomide
arz-talep dengesinin korunabilmesinde ve yakalanan büyüme eğrisinin sürdürülebilir
kılınmasında olmazsa olmazdır.
Adil gelir dağılımı, üretim seviyesinin ve arzın yükseltilmesi için gerekli olan talebi canlı
tutan en önemli unsurdur. Gelir dağılımının, üretime katkı koyan, aynı zamanda tüketim
potansiyeli yüksek olan işçi – çalışan aleyhine bozulması, toplam talebin düşmesine neden
olarak, üretim ve istihdamın da azalmasına yol açmaktadır. Bu sebepledir ki, sektörel
büyümeyi hedefleyen ekonomi politikaları, büyümede sürdürülebilirliğin sağlanması adına,
toplum içerisindeki gelir yakınlaşmasını mümkün kılacak istihdam alanlarının yaratılması
için de hedef ve stratejileri içermektedir.
Ülkemiz ekonomisi küçük ölçekli bir iç pazara, kısıtlı doğal ve beşeri kaynaklara ve
ağırlıklı olarak hizmet üretimine dayalıdır. Kıbrıs sorunun henüz çözülmemiş olması,
ülkemizin dış pazarlara erişimini ve yatırım ikliminin iyileştirilmesini zorlaştırmaktadır.
Tüm bu dezavantajlara rağmen, ülkenin tarihi, kültürel ve doğal yapısı ile ekonomik değere
dönüştürülebilecek nitelikteki kaynaklarımız dikkate alınarak oluşturulacak doğru politikalar
sayesinde sağlıklı bir ekonomik büyümeye ve toplumsal refah seviyesine ulaşılmasının
mümkün olduğuna inanmaktayız.
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Bölgesel farklılıklarımızın, tarihi ve kültürel değerlerimizin, beşeri kaynaklarımızın ve iklimsel
özelliklerimizin en etkili ve doğru şekilde değerlendirilebileceği bir ekonomi politikasını ilgili
tüm paydaşlar ile işbirliği içerisinde hayata geçirme kararlılığı içerisindeyiz.
Bu anlamda, en yüksek gelişim potansiyeline sahip ve bir çok temel ekonomik sektör ile
onların alt sektörlerini etkileyen lokomotif sektör turizm ekseninde kapsamlı bir ekonomi
politikasının uygulanması, üretimde katma değer ve verimlilik artışının sağlanması, adil
gelir dağılımı olacak şekilde istihdam alanlarının yönlendirilmesi ve yerli istihdamın nitelikli
işgücü ve istihdam politikalarımız kapsamında öngördüğümüz projeler ile desteklenmesi
temel önceliğimiz olacaktır.
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AMAÇLARIMIZ
Turizm
1. Ülkemize marka değeri kazandıran, ekonomimizin öncü sektörü olarak diğer sektörleri
ardından sürükleyen, sürdürülebilir, çevre dostu, yüksek gelir getiren ve bu gelirin daha
adil paylaşılmasını sağlayan planlı bir turizm modelinin yaratılması
Tarım ve Kırsal Kalkınma
2. Kırsal kalkınma bölgelerinde üretim ve hizmete dayalı sürdürülebilir ekonomik gelişimi
hedefleyen, rekabet gücü ve ihracat kabiliyeti yüksek bir tarım sektörünün oluşturulması
Kooperatifleşme
3. Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından belirlenmiş ilkeler çerçevesinde, tarım,
su ürünleri ve hayvancılık başta olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan sektörlerde
kooperatifçiliğin gelişmesini teşvik edecek yasal, yapısal ve finansal düzenlemelerin
yapılması
Enerji
4. Ekonomik kalkınmaya hizmet eden, üretimdeki girdi maliyetlerini azaltan, kaliteli, düşük
maliyetli ve çevre dostu enerji arz ve çeşitliliğinin sağlanması
İnşaat ve Gayrimenkul
5. Toplumsal yapının ve sosyal refahın gelişmesine etki eden, mekânsal kimlik oluşumuna
katkıda bulunan, kaliteli ve çevre dostu konut arzı sağlayan bir inşaat ve gayrimenkul
sektörünün tesis edilmesi
Sanayi
6. Kalitesi yüksek ve yenilikçi ürünleri piyasaya arz eden, niş ürünler ile uluslararası
düzeyde marka yaratabilen, rekabet gücü yüksek bir sanayi sektörünün oluşturulması
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Bankacılık ve Finans
7. Sürdürülebilir ve istikrarlı ekonomik büyüme için güçlü finansal yapının oluşturulması ve
KOBİ’lere finansman kolaylıklarının sağlanması
Ulaştırma
8. Dünya ile bağlantı kurulabilmesine olanak veren, ticari faaliyetlerin en kısa ve etkili
şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayan, modern ve entegre ulaştırma altyapısının
oluşturulması
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
9. Bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak amacıyla gerek kamu sektöründe gerekse
özel sektörde bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması ve iletişim altyapısının
güçlendirilmesi
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POLİTİKA ARAÇLARIMIZ
1. Ülkemize marka değeri kazandıran, ekonomimizin öncü sektörü olarak diğer sektörleri
ardından sürükleyen, sürdürülebilir, çevre dostu, yüksek gelir getiren ve bu gelirin daha
adil paylaşılmasını sağlayan planlı bir turizm modelinin yaratılması
1.1.Turizmden elde edilen ekonomik katma değerin yükseltilmesi ve sektördeki istihdam
olanaklarının artırılması suretiyle daha adil gelir dağılımının sağlanması
•

Turistik konaklama alternatiflerine çeşitlilik getirilecek, küçük işletme
niteliğindeki butik oteller ile Akdeniz ülkelerinde yaygın bir model olan tatil
evlerinin toplam konaklama kapasitesi içerisindeki payı artırılacaktır.

•

Mevcut toplam konaklama kapasitesi altyapımızla beraber, toplam turizm
sermaye girdimizin artırılması ve doluluk oranlarının yükseltilmesi için girişim
başlatılacaktır.

•

Turistlerin ortalama kalış sürelerinin üçüncü gününden itibaren para harcama
eğilimine girmelerinden hareketle, turist başı ortalama kalış süresinin
artırılması için politikalar hayata geçirilecek, böylece turist başı elde edilen
gelir artırılacak, turizm gelirlerinin daha fazla tabana yayılması ve ekonomiye
daha olumlu olarak yansıması sağlanacaktır.

•

Turist sayısı ve doluluk oranları ile turist başı ortalama kalış süresini temel alan
teşvik esasları belirlenecek ve kalış süresi ortalamasını yükseltecek pazarlar
öncelikli müşteri hedef kitlesi olarak seçilecektir.

•

Ulaşım teşvikleri yeni bir anlayışla, geceleme ortalamaları, erişim ve tanıtma
zorlukları, riskler, pazar farklılaşması ve yeni pazarlar, destinasyon çeşitliliği,
turist başı günlük geziler gibi göstergeler baz alınarak yeniden düzenlenecek ve
toplam turizm gelirlerini artırıp geniş tabanlı sektörel çarpım etkisi yaratmaya
dönük makro vizyonumuz etrafında elde edilecek verilere göre her altı ayda bir
yeniden gözden geçirilecektir.
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•

Turizmde yeni istihdam alanları ile girişimcilik fırsatlarının oluşturulmasını
amaçlayan politika ve teşvikler hayata geçirilecek, istihdam politikamız
kapsamında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte ara eleman yetiştirilmesi için
mesleki eğitim programları düzenlenecektir.

•

Yaz turizmine yönelik büyük potansiyel barındıran Bafra Turizm Bölgesi’ndeki
atık yönetimi ve altyapı sorunlarının giderilmesi amacıyla kamunun yapması
gereken yatırımlara öncelik verilecek, yatırım yapma süresi geçmiş arazi kira
tahsisleri iptal edilerek bölge, geceleme ve turist gelirlerini artıracak ve artan
gelirleri tabana yayacak bir vizyon çerçevesinde yeniden düzenlenecektir.

•

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve tüm sektör temsilcileri ile işbirliği içinde, turistik
tesislerin sürdürülebilirlik ve verimlilik sorunlarına çözüm bulmak, işlevsiz
veya kapalı küçük otellerimizi yeniden turizme kazandırmak amacıyla destek
programları sağlanacaktır.

•

Yerli ürün kullanan ve üreten tesislerin gelişmesi ve kurulmasına yönelik
destek sağlanacaktır.

1.2. Ülkemizin marka değerinin, turizmde rekabet edebilirliğin en asli unsuru olan
özgünlük ve çevresel değerler korunarak artırılması
•

Turizm bölgeleri taşıma kapasitesi haritaları çıkarılacaktır. Böylece Ülkesel
Fiziki Plan çerçevesinde, turizm hareketlerinin gerçekleştirildiği bölgenin
turizm türüne göre, nicel ve nitel düzeyde, fiziki, ekonomik, toplumsal, ekolojik
ve psikolojik taşıma kapasiteleri belirlenecektir.

•

Yeşil Yıldız uygulaması hayata geçirilecektir. Bu uygulamayla, doğal kaynakların
verimli kullanılması, tasarruflu su tüketimi, enerji verimliliğinin artırılması ve
yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi, daha az atığın çıktığı ve
geri dönüşümlü madde ve ürünlerin tercih edildiği, çevreyi koruyan ve çevre
bilincinin artırılmasına katkı koyan eylem planlarının işletmeler tarafından
uygulanması ve turizm konaklama tesislerinin yatırım aşamasından başlayarak
çevre dostu olarak projelendirilmesi teşvik edilecektir.
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•

Plajlarda Mavi Bayrak uygulaması hayata geçirilecektir. Bu amaçla, mavi
bayrak uygulamasının ortaya koyduğu çevre eğitimi ve bilgilendirme, yüzme
suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği gibi kriterlerin gereklerine uygun
plajlara mavi bayrak ödülü verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

•

Sağlıklı Mekânsal Planlama ve Sürdürülebilir Çevre Politikamız kapsamında da
öngördüğümüz üzere tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve restorasyonu
için ‘kentsel yeniden canlandırma ve köy gelişimi’ projeleri hayata geçirilecektir.
Lefkoşa ve Mağusa surlar içi bölgelerinde, Lefke’de ve Girne Antik Liman
bölgesinde “kentsel yeniden canlandırma” projeleri yerel yönetimlerle iş birliği
içerisinde derhal hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır.

•

Eko turizm ve agro-turizm modellerinin geliştirilip, sürdürülebilir bir şekilde
uygulanmasında önemli rol oynayan doğal hayatın ve biyolojik çeşitliliği
korunması yönünde çalışmalar yürütülecektir. Bu kapsamda:
*

Biyolojik çeşitlilik haritası çıkarılacak

*

Özel çevre koruma bölgelerindeki tüm ekolojik değerlerin, yaşam ve

habitat alanlarının korunabilmesi için yönetim planları hazırlanacak
*

Kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler artırılacak ve yaptırımlar

ağırlaştırılarak yeniden düzenlenecek
*

Mevcut orman alanlarının etkin bir şekilde korunması sağlanacak,

ağaçlandırma projeleri ile orman alanları geliştirilecek
*
•

Milli Park Yasası hayata geçirilecektir.

Ülkesel Fizik Plan kapsamında eko ve agro turizm modeliyle kalkındırılması
öngörülen ve geçtiğimiz 3-4 yıl zarfında bu konuda önemli ilerleme kaydeden
Lefke Bölgesi’nde, yarattığı görsel kirlilik, deniz kirliliği, hava kirliliği ve ekosistem parçalanması ile kanayan yara haline dönüşen Cyprus Mines Corporation
(CMC) maden alanının rehabilitasyonu için çalışma başlatılacaktır. CMC maden
atıklarının temizlenmesi ve serbest liman kurulması konusunda sözleşmesi
bulunan firmanın sözleşmesi ve bugüne kadarki faaliyetleri hukuken ve
performans açısından gözden geçirilecek ve sorunun hızla çözülmesi için
gerekli görülen adımlar derhal atılacaktır. Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa
26

Üniversitesi, bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinden oluşacak platform ile
işbirliği içinde yürütülecek bu çalışma kapsamında, ayrıca, rehabilitasyon
sonrası alan üzerinde gerçekleştirilecek ekonomik faaliyetler de ortak vizyon
ve işbirliği içerisinde belirlenecektir.
•

Turizm amaçlı rezerv araziler ve kullanım yöntem ve kriterleri belirlenecektir.
Böylece turizm yatırımları için geleceğe dönük planlar ışığında öngörülebilirlik
sağlanacak ve kaynakların verimli kullanılması ve rekabet koşullarının
kamu yararı gözetilerek eşitlikçi, adil ve şeffaf bir çerçevede oluşması tesis
edilecektir.

•

Turizm bölgelerimizin her biri kendi karakteristiğine uygun bir biçimde
planlanacak, projelendirilecek ve teşvikler de bu plan ve projeler çerçevesinde
düzenlenecektir.

1.3. Yaz aylarıyla sınırlı kalan turizm faaliyetleri çeşitlendirilerek on iki ay kesintisiz
turizm yapılması
•

Turizm faaliyetleri tarih, eko-agro, kültür, spor, kongre ve sağlık turizmi
şeklinde, ülkemizin farklı bölgelerindeki sosyal, kültürel ve ekonomik dokuya
uygun olarak çeşitlendirilecektir.

Tarih/Kültür Turizmi:
*

Her bir ilçenin tarihi ve kültürel niteliği olan mekanlarının haritası ve ayrı
ayrı gastronomi haritaları hazırlanacaktır. Haritalarda ne tür turizmin
yapılabileceğine dair bilgilerin yanı sıra, butik konaklama tesisleri ve turistik
butik işletmelere ilişkin bilgiler de yer alacaktır. Butik konaklama tesisleri ve
turistik butik işletmelere yönelik teşvik ve hibe programları uygulanacaktır.
İlçelere bağlı köy ve kasabalarda, köy/kasaba pansiyonculuğunun geliştirilmesi
için teşvik ve hibe programları hayata geçirilecektir.

*

Her ilçede, bölgesel kimliği yansıtan müze ve kültür evlerinin açılması teşvik
edilecek, müze ve kültür evlerinin çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir
biçimde faaliyet gösterebilmesi için Turizm Bakanlığı nezdinde çalışmalar
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yürütülecektir. Tarihi eserlerin bakım ve onarım çalışmalarına süreklilik
getirilerek bunların turistlerin ziyaretine açılması sağlanacaktır.
*

İlçe, kasaba ve köylerimizin mimari, görsel ve peyzaj açısından estetik yönden
kimliklendirilmesine yönelik çalışmalar derhal başlatılacaktır.

Eko/Agro Turizm:
*

Yerel, kültürel ve geleneksel unsurların en önemli ekonomik girdi haline
dönüştüğü eko/agro turizm faaliyetlerinin turizm içindeki payı, kapsamlı bir
planlama çerçevesinde artırılacaktır.

*

Yerel ve yöresel konaklama tesislerinin geleneksel mimariyle uyumlu olacağı,
yerel ve kültürel lezzetlerin sunulacağı, tarım ürünlerinin turistik ürüne
dönüştürüleceği, turistlerin on iki ay hizmetinde olacak geniş çaplı bir eko/agro
turizm planlama stratejisi uygulanacaktır.

*

Eko/agro turizm bölgelerinde küçük ve orta ölçekli turizm işletmeleri
teşviklendirilecektir.

Spor Turizmi:
*

Farklı spor dallarında kamp amaçlı konaklamalar için gerekli altyapı sorunlarının
çözülmesi amacıyla federasyonlar ve ilgili bakanlık eşgüdümünde çalışmalar
gerçekleştirilecektir.

*

Rüzgar sürekliliği ve dalga seviyesi sayesinde su sporları açısından önemli bir
potansiyel barındıran Güzelyurt Körfezi bölgesinin bu yönde geliştirilmesi için
çalışmalar başlatılacaktır.

*

Uluslararası alanda spor faaliyetleri açısından tanınabileceğimiz ve kimliğimiz
ile katılabileceğimiz spor dalları tespit edilecek ve bu dalların turizme katkısı ve
alanda geliştirilebilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

Kongre Turizmi:
*

Özellikle beş yıldızlı otellerin düşük sezon dönemini değerlendirmeye dönük
faydalanabilecekleri bir turizm potansiyeli olarak, tanıtım/pazarlama, ulaşım
ve konaklama rekabetçiliği konusunda atılabilecek adımlar gözden geçirilerek,
sektör temsilcileri ile işbirliği içinde kongre turizmi eylem planı hazırlanacaktır.
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Üçüncü Yaş Turizmi:
*

Özellikle Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinin hızla artan elli yaş ve üzeri
insanlardan oluşan üçüncü kuşak nüfusu, yıl boyu güneş gören sıcak iklim
koşullarımız dolayısıyla ciddi bir turizm potansiyeli taşımaktadır. Üçüncü kuşak
turizmin gelişebilmesi için başta konaklama tesislerimiz olmak üzere birçok
turizm faaliyeti, elli yaş ve üzeri bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte
planlanacak ve bu yöndeki yatırımlar desteklenecektir.

*

Tanıtım, reklam ve pazarlama aşamasında üçüncü kuşak turist profilini odak
kitle yapacak bilinçli ve bütünlüklü bir strateji ortaya konacaktır.

Sağlık Turizmi:
*

Yıl boyu ılıman iklime sahip ülkemizde üçüncü yaş turizminin geliştirilmesi
ve bazı kronik hastalara yönelik konaklama seçenekleri ve uygun altyapının
hazırlanmasıyla, sağlık turizmi faaliyetlerinin artırılarak çeşitlendirilmesi
sağlanacaktır.

*

Yaz sezonu süresi uzatılarak kısa vadede 6, orta vadede 8 aya yayılacak şekilde
planlanacak ve yaz turizmi doluluk oranı artırılacaktır. Bunun için;

*

Turizm sektöründe aktif acente ve tur operatörlerinin sayısının artırılması ve
yapılarının geliştirilebilmesi için tüm sektör paydaşlarıyla işbirliği içinde ortak
acil eylem planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır.

*

Pazar çeşitliliğinin artırılması vizyonu çerçevesinde, daha önce girilmemiş
pazarlar için özel teşvik programları uygulaması başlatılacaktır.

*

Tüm turistik konaklama tesisleri, ayrı ayrı işletmeler ve aylık bazında, turist
sayısı ve ortalama kalış süreleri raporu çerçevesinde, yeni geliştirilecek
puanlama sistemi uygulamasına tabi olacaktır.

*

Plaj temizliği ve güvenliği, ses kirliliği ve deniz suyu kalitesi konusunda yıl boyu
tahliller ve ölçümler yapılarak katı kurallar ve sıkı denetimler uygulanacaktır.
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*

İngiltere pazarından kaybettiğimiz ciddi miktarda turistin yeniden kazanılmasına
yönelik yerel sektör temsilcileri ve İngiltere’deki Kıbrıslı Türk dernek
temsilcileriyle işbirliği içinde bütünlüklü tanıtım stratejisi derhal uygulamaya
konulacaktır.

*

Türkiye piyasasında, tatil amaçlı uzun süreli konaklamayı tercih eden turist
profiline dönük tanıtım/pazarlama faaliyetlerine hız verilecektir.

1.4.

Tanıtım faaliyetlerinin, bölgesel özgünlük ve kültürel değerler üzerinden

markalaşma hedefine uygun olarak yeniden düzenlenmesi
•

Her bir ilçemizin ve bağlı yerleşim yerlerinin turizm işletmeleri, konaklama gibi
unsurlarının tanıtılacağı turizm rehberleri yayımlanacak, bu rehberlerde tarih,
kültür ve gastronomi haritaları da yer alacaktır.

•

Genel olarak ülke ve ilçelere ilişkin tanıtım ve pazarlama görselleri hazırlanacak
ve görsel yayınlar şekil ve içerik bakımından dünya standartları seviyesine
yükseltilecektir.

•

Yeni iletişim teknolojileri kullanmak suretiyle tanıtım amaçlı hazırlanacak tüm
rehberler ve görseller dijital ortama uyarlanacak ve sosyal medya imkanları
kullanılarak yurt içi ve dışındaki geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır.

•

Turizm ataşeliği sistemi yeniden değerlendirilerek, daha aktif hale getirilecektir.
Yapılacak değerlendirmeler ışığında, yeni turizm ataşelikleri yaratılabilecektir.

•

Rehberlik kurumu yeniden düzenlenecek, rehberlik ehliyeti kriterleri
iyileştirilecek, hizmet içi eğitim zorunlu hale getirilip belirli aralıklarla
yinelenip denetlenecek, yabancı dil sorunu çözülerek çok dilli rehber kadroları
oluşturulacak ve rehberliğin profesyonelce yapılmasının sağlanacağı bir vizyon
için başta Kıbrıs Türk Rehberler Birliği olmak üzere sektör paydaşlarıyla ortak
projeler geliştirilecektir.

•

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde yıl boyu devam eden festivaller sürekli izlenecek
ve derecelendirilecek, istenen seviyeye ulaşan festivaller sezon başında
hazırlanacak festival takvimlerine alınacak ve bu takvimlerin etkili tanıtımı
yapılacaktır.
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2. Kırsal kalkınma bölgelerinde üretim ve hizmete dayalı sürdürülebilir ekonomik gelişimi
hedefleyen, rekabet gücü ve ihracat kabiliyeti yüksek bir tarım sektörünün oluşturulması
2.2. Kırsal kalkınma bölgelerinde üretim ve hizmete dayalı sürdürülebilir ekonomik
gelişimin sağlanması amacıyla tarımsal faaliyetlerin ve tarımsal üretim yapan
işletmelerin desteklenmesi, tarımsal altyapının güçlendirilmesi
•

Nar, üzüm, organik ürünler, hurma, belirli narenciye ürünleri, ceviz, bal,
mantar, kırmızı meyveler, yabani ve doğal otlar gibi niş tarımsal ve ekolojik
ürünlerin üretiminin artırılması ve eko-agro turizm modeli içinde pazarlanması
sağlanacaktır.

•

Gıda güvenliği standartlarına uygun, çevresel sürdürülebilirliğe duyarlı, enerji
ve su kaynaklarını tasarruflu kullanan tarımsal üretim desteklenecektir. Bu
bağlamda, üreticiler, tarla ve sera makinalarının modernizasyonu, seraların
iyileştirilmesi, su tasarruflu pompalama sistemlerinin kurulumu, yenilenebilir
enerji kullanımı ve hasat sonrası ürün saklama, işleme ve paketleme
ekipmanlarının yenilenmesi için desteklenecektir.

•

Üyelerin gelirlerini artırmayı, kalite standartlarına uyumu, girdi maliyetinin
düşürülmesini, bölgesel markalaşma, promosyon ve pazarlamayı güçlendirmeyi
amaçlayan kooperatifleşme ve üretici gruplarının oluşumu desteklenecektir.
Aynı ürünleri ya da ürün gruplarını üreten veya grup tarımcılığı yapan üreticilere
toplu girdi temini ve toplu pazarlama faaliyeti yürütmeleri ve böylece işletme
veriminin ve karlılığın artırılabilmesi için kümelenmeleri, üretici grupları
kurmaları, etkin çalışacak yönetim mekanizmaları oluşturmaları ve hem iç
hem de dış pazar hedeflerine yönlenmeleri yönünde cari destek dahil her türlü
destek sağlanacaktır.

•

TÜK ve CYPFRUVEX üretici kooperatifleri ve/veya birlikleri ile işbirliği içinde
piyasada denge unsuru oluşturacak şekilde yeniden yapılandırılacak ve
özerkleştirilecek, CYPFRUVEX içinde yeni pazarlara erişim sağlanabilmesi için
ürün konseyleri oluşturulacaktır.
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•

Sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi yönünde önlemler alınacak, destek
programları hayata geçirilecektir. Bu kapsamda, balık stoklarının artırılması
için yapay resifler kurulacak ve denetimler etkinleştirilecektir. Ayrıca, balıkçı
barınaklarının fiziki yapısının geliştirilmesi, yeni barınakların oluşturulması,
balıkçı gemilerinin yenilenmesi, soğuk depolama ekipmanlarının tedariki
ve balıkçılığa başlamak isteyen genç girişimciler Devlet tarafından
desteklenecektir.

•

Kıyısal sulardaki balıkçılık kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla
avcılığa kısmen veya tamamen kapalı av koruma alanları oluşturulacaktır.

•

Derin deniz balıkları ve göçmen balıkların avlanmasına yönelik trol ve gırgır
izinleri balıkçılık kooperatiflerine verilerek kooperatifçilik teşvik edilecek
ve işleme, pazarlama ve iç tüketim kapasitesinin geliştirilmesi mümkün
kılınacaktır.

•

Yüksek marka değeri taşıyan Hellim başta olmak üzere süt ürünlerinin
üretiminde standartlara uyumun sağlanabilmesi için süt toplama merkezleri
aktif hale getirilecek ve sayıları artırılacaktır. Soğuk zincire tam geçişin
tamamlanabilmesi için destek sağlanacak ve açık süt toplamaya son
verilecektir.

•

SÜTEK, sektör gereksinimlerine uygun olarak yeniden yapılandırılacak, böylece
sektörde mali disiplin ve istikrar sağlanmasının yanı sıra süt ve süt ürünlerinin
kalite standardının kontrolünü eksiksiz biçimde yapabilecek donanıma
kavuşturulacaktır.

•

Organize Hayvancılık Bölgeleri mevzuatı hazırlanacak ve hastalıkların
yayılmasının önlenmesini gözetecek biçimde ağılların yerleşim yerlerinin
dışına çıkarılması sağlanacaktır. Halen mevcut 180 adet dolayındaki organize
hayvancılık bölgesinin ıslahı ve amaç dışı kullanımının önlenmesi öncelikli
hedef olacak, yol, su, elektrik gibi eksikliklerin giderilmesi amacıyla projeler
geliştirilecektir.

•

Kırsal kalkınma politikalarının düzenli olarak izlenmesi ve bölgesel ihtiyaçlara
bağlı güncellenmesi amacıyla Tarım Bakanlığı bünyesinde Kırsal Kalkınmayı
Destekleme Bölümü oluşturulacaktır.
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2.3. Tarımsal üretim alanlarını koruyan, mevcut su kaynaklarını en verimli şekilde
kullanan, üretimde özgünlük, verimlilik ve kaliteyi sağlayarak erkenciliği esas alan,
rekabet edebilir bir tarım sektörünün oluşturulması
•

Ülkesel Fizik Plan ve İmar Planlarının çizeceği esaslara uygun olarak Toprak
Koruma Mevzuatı hazırlanacak ve tarıma elverişli alanların imara açılmasının
önüne geçilecektir.

•

Kırsalda bulunan ancak mevcut haliyle tarıma elverişli olmayan alanlara
ilişkin toprak analizleri geliştirilecek ve bu alanlardan uygun olanların,
olanaklar ölçüsünde yürütülecek ıslah çalışmalarıyla, yeni tarımsal alanlara
dönüştürülmesi sağlanacaktır.

•

Mevcut tarımsal üretim alanlarının, kuraklık veya sele yol açan aşırı yağışlardan
dolayı zarar görmemesi için teraslama ve ağaçlandırma gibi önlemler
alınacaktır.

•

Tarımsal ilaçların üretimde kullanımını azaltan iyi tarım uygulamalarına ve
sertifikalı üretime geçiş teşvik edilecek ve bu amaçla tarımsal danışmanlık,
eğitim ve tüketici bilgilendirme programları başlatılacaktır.

•

Su kaynaklarının en verimli biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla
geçmişte başlatılan su tasarrufunu gözeten teknolojileri ve sistemleri
destekleme projeleri çeşitlendirilerek sürdürülecektir.

•

Ürünlerin iklim, su, toprak, tohumda özgünlük, topografya, arazi sınıfları ve
kullanım şekillerine göre ve hazırlanan “Ürün Deseni Programına” dayalı olarak
en uygun bölgelerde üretilmeleri teşvik edilecek ve yürürlükteki destekleme
politikası bu düzenlemeye bağlı olarak revize edilecektir.

•

Tarımsal su rezervinin yeterli olduğu bölgelerde kamuya ait tarımsal arazilerde
sulu ziraat faaliyetlerin geliştirilebilmesine olanak sağlayacak mevzuat
değişikliğine gidilecek ve bu yolla birim alandan daha fazla gelir elde
edilebilmesinin önü açılacaktır.
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•

Sebze ve meyve arzında gıda güvenliğinin sağlanması, ürün kalite ve
standardının korunması amacıyla toptancı hali kurulması ve işletilmesine
ilişkin projeler hazırlanacak ve bu amaçla Hal Yasası yürürlüğe konacaktır.

2.4. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliği hedefleyen bir ithalat rejiminin oluşturulması
•

İthal yem ve tohum, süt ve süt ürünleri, zeytin ve zeytinyağı ile narenciye
alanında sürekli bir izleme mekanizması oluşturulacak ve yurttaşın alım
gücünün korunmasını gözeten olası müdahaleler özenle planlanacaktır.

•

Aşırı fiyat dalgalanmalarının önlenmesi için gerekli verileri derlemek amacıyla
Piyasa Bilgi Sistemi kurularak, piyasa düzenleme ve denetleme mekanizmaları
oluşturulacaktır.

2.5. Tarımsal desteklerin ve yatırımların yapısal dönüşüm odaklı oluşturulması
•

Tarım Master Planı ve buna dayalı strateji belgesi, bir devlet politikası haline
getirilecek ve tarımsal altyapı yatırımları, teşvik, kredi ve destekler buna göre
şekillendirilecektir.

•

Kırsal kalkınma tedbirleri, tarımsal yayım, hibeler, düşük faizli krediler, gümrük
ve vergi teşvikleri veya muafiyetleri yoluyla tarımsal üretim ve tarımsal sanayi
işletmelerinin yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu sağlanacaktır. Bu
kapsamda:
• Tarımsal desteklere ilişkin olarak Tarımsal İşletme ve Üreticilerin Kaydı ve
Üretimin Desteklenmesi Yasası iyi uygulama örnekleri ışığında güncellenerek
uygulamaya konacaktır.
• Tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren işletmeler için hijyen kurallarına
uyum sağlamaları ve teknolojik altyapılarını geliştirmeleri amacıyla faiz
destekli tarımsal kredi olanakları yaratılacaktır.
• Yeni üretim sistemlerine geçilmesi, veterinerlik, bitki sağlığı, gıda ve
yem güvenliği standartlarına uyumun sağlanması, tarımsal uygulamaların
iyileştirilmesi hibe programları ile desteklenecektir.
• Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması adına performans
kriterleri belirlenecek ve doğrudan gelir desteği uygulaması yeniden
yapılandırılacaktır.
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3. Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından belirlenmiş ilkeler çerçevesinde, tarım,
su ürünleri ve hayvancılık başta olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan sektörlerde
kooperatifçiliği teşvik edecek yasal, yapısal ve finansal düzenlemelerin yapılması
3.1. Fasıl 114 Kooperatif Şirketler Yasası ile 94/2007 Kooperatif Şirketler Mukayyitliği
Yasası’nın özerk ve güçlü kooperatif teşkilatlanmalarını kolaylaştıracak şekilde günümüz
ihtiyaçlarına göre tadil edilmesi.
•

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)’nın belirlemiş olduğu “Gönüllü ve
Açık üyelik”, “Demokratik Yönetim”, “üyenin Ekonomik Katılımı”, “Otonomi
ve Bağımsızlık”, “Eğitimin Geliştirilmesi”, “Kooperatifler arası İşbirliği” ve
“Toplumsal Sorumluluk” ilkeleri çerçevesinde kooperatif sektörünün yeniden
yapılandırılması sağlanacaktır.

•

Kooperatifçiliğin yönetim, denetim ve finansman ayaklarının bütünlüklü ve
koordineli bir şekilde işleyebilmesi için ölçek ekonomisine uygun bir biçimde
re-organize edilmesi ve kooperatiflerin maliyetleri düşük, verimliliği yüksek
işletme yapısına kavuşturulması sağlanacaktır.

•

Kooperatifler arası işbirliği ve dayanışmayı artırmak, sektörel planlama, arge çalışmaları ve bilgi-beceri eğitimlerinin koordineli bir şekilde yapılmasını
sağlamak amacıyla kooperatiflerin kendi aralarında seçeceği temsilcilerden
ve ilgili bakanlıkların müsteşarlarından oluşacak olan “Kooperatifler arası
İşbirliği ve Planlama Kurulu” oluşturulacaktır.

•

Kooperatif Şirketler Mukayyitliğinin kurumsal yapısı güçlendirilerek denetmen
sayısı artırılacak ve sektörel ihtiyaçlara göre nitelikli üretim yapılmasını
sağlayacak eğitmenlerden hizmet alma koşulları geliştirilecektir.

3.2. Hâlihazırda kurulmuş ve kurulacak olan üretim kooperatiflerinin ürettiği ürünlerin
iç ve dış piyasaya pazarlanması, ürün kaybının önlenmesi ve maliyetlerin düşürülmesi
için üretim, paketleme, ulaşım ve pazarlamada politika geliştirilmesi
•

Tarımsal üretim kooperatiflerinin turizm ve gıda sektörleri ile entegre bir
şekilde gelişmesini mümkün kılacak, verimliliği ve rekolteyi artıracak stratejiler
geliştirilecektir.
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•

Kooperatiflerde üretilen ürünlerin paketlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması
aşamalarında yaşanan ürün kaybının minimize edilmesi için gerekli alt yapı
kurulacak ve finansal teşvik sistemi geliştirilecektir.

•

Kooperatiflerde üretilen ve rekoltesi yüksek ürünlerin ihraç edilmesi için arge çalışmaları yapılacak, ürün kalitesini ve kooperatiflerin ihracat kapasitesini
artıracak teşvik sistemi kurulacaktır.

•

Kooperatif ürünlerinin iç piyasada tüketilmesini ve turizmin gelişmesine
katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlemelere gidilecek, belli kalite
koşullarını yerine getiren ürünlerin, oteller, havaalanı, limanlar, restoranlar
ve mağazalar tarafından alımını garantileyen sözleşmelerin yapılması teşvik
edilecektir.

4. Ekonomik kalkınmaya hizmet eden, üretimdeki girdi maliyetlerini azaltan, kaliteli, düşük
maliyetli ve çevre dostu enerji arz ve çeşitliliğinin sağlanması
4.1. Enerji politikalarının oluşturulması ve uygulanması
•

Kaliteli, güvenilir ve düşük maliyetli enerjiyi sağlamak ve bu kaynakları da
çeşitlendirmek için politikalar geliştirilecektir. Politikaların geliştirilmesinde
enerji-ekoloji dengesi dikkate alınacak ve bu yöndeki projeler hayata
geçirilecektir. Politikaların uygulamasının izlenmesinden ve revizyonundan
sorumlu olması ve piyasayı düzenlemesi amacıyla Enerji Dairesi kurulacaktır.

•

Üretimde kaynak çeşitliliğini, enerji güvenliğini, ucuz enerji kullanımını,
bilimsel fizibilite sonuçlarını ve ekolojik dengeyi gözeten projeler hayata
geçirilecektir. Elektrik kablosu bağlantısı da bu çerçevede ele alınıp kamu
yararı doğrultusunda değerlendirilecektir.

•

KIB-TEK siyasi müdahaleden ve popülist yaklaşımlardan arındırılmak
maksadıyla özerkleştirilecektir.

•

Enerji politikalarında gözetilecek unsurlardan bir diğeri de enerji verimliliğini
artırmak, enerji yoğunluğunu azaltmak ve enerji tasarrufuna özen göstermek
olacaktır. Binalarda enerji sertifikalandırılması ve yalıtım zorunluluğu getirilerek,
gerek yeni binalarda, gerekse de mevcut binalarda tüketimin azaltılması
hedeflenecektir. Benzer şekilde, enerji tasarruflu cihazların kullanımı teşvik
edilerek, enerji tasarrufu içermeyen ürünlerin ithalatına sınırlama getirilecektir.
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4.2. Enerji üretiminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
•

Üretim: Üretimde yedek açığının kapatılması için KIB-Tek tarafından
tedbirlerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, yıllık talep artış oranları
dikkate alınarak, gelecekteki enerji ihtiyacını karşılayacak şekilde verimli
santral yatırımları planlanıp yapılacaktır. Teknecik Üretim Santrali ve Kalecik
Santralinde çevreyi koruyucu önlemler ivedilikle alınacaktır. Bu bağlamda da
gerek filtre uygulaması gerekse kükürt oranı düşük kaliteli yakıt seçimi ve
diğer tüm uluslararası alanda kabul görmüş tedbirlerin üretim tesislerimizde
alınması sağlanacaktır.

•

İletim: Geçmişte hazırlanan master plan çerçevesinde bu güne kadar yapılmış
işler de dikkate alınarak master plan revize edilmek suretiyle uygulamaya
konulacaktır. Bu sayede bölgelerdeki güç ihtiyacı sağlanırken, oluşturulacak
ring hatları ile de arz güvenliği sağlanacaktır. İletim hatlarının yanında şalt
sahalarının yenilenmesi ve kapasitelerinin artırılması veya yeni şalt sahaları
yapımı da gerçekleştirilecektir.

•

Dağıtım: Hizmet kalitesi, tüketici haklarının korunması, maliyetlerin
optimizasyonu ve pik ile off pik arasındaki farklar, dağıtım kısmının öne çıkan
konuları arasında yer almaktadır. Bu alanlarda tedbirler alınacaktır. Elektronik
sayaçlarda çoklu tarife uygulamasına geçilecek ve özellikle dar gelirlilerin
daha ucuza elektrik tüketmesi sağlanacaktır.

•

Yurttaşların faturalarına olumsuz yansıyan tüm etkenler masaya yatırılarak
maliyetlerin en uygun seviyeye çekilmesini sağlayacak adımlar tüm paydaşlar
ile birlikte belirlenip uygulanacaktır.

•

Yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaşması, çevre
faktörü de dikkate alınarak sağlanacaktır. Bu bağlamda, yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılabilmesi için gerekli yatırımlar yapılacak ve teşvikler de
bu kaynakların kullanılabilmesine yönelik olarak düzenlenecektir.
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5. Toplumsal yapının ve sosyal refahın gelişmesine etki eden, kaliteli ve çevre dostu konut
arzı sağlayan bir inşaat ve gayrimenkul sektörünün tesis edilmesi
5.1. Turizm, yükseköğretim ve inşaat ve gayrimenkul sektörünün entegre planlandığı
politikaların hayata geçirilmesi
•

Turizm ve yükseköğretimde beklenen orta-vadeli büyüme hedeflerine bağlı
ihtiyaç duyulan konut arzı ve bölgeler İmar Planları kapsamında belirlenecektir.

•

Al-kirala, tatil evleri, öğrenci rezidansları gibi turistler ve öğrenciler için farklı
konaklama alternatiflerini mümkün kılan, aynı zamanda bir yatırım aracı
niteliği taşıyan konut arzı desteklenecektir.

5.2. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe kalite standartlarına uyumun sağlanması ve
etkin denetim mekanizmalarının oluşturulması
•

Yapı malzemelerinin üretim ve ithalatında CE güvenli ürün standardına
geçilebilmesi için Yapı Malzemeleri Yasası yürürlüğe konacaktır.

•

İnşaat Mühendisleri Odası ve Bayındırlıktan sorumlu Bakanlık arasında tesis
edilecek bir işbirliği ile binalarda EUROCODES tasarım kriterleri sistemine
geçilebilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

•

Binalarda, inşaat ruhsatı izinlerine uygunluğun ve yapı kalitesinin
denetlenmesinin etkinleştirilebilmesi için izin makamı durumundaki yerel
yönetimlerin kapasiteleri artırılacak ve hukuki yaptırımlar güçlendirilecektir.

5.3. İnşaat ve gayrimenkul sektöründe yatırım ortamının iyileştirilmesi
•

Yerli finans kuruluşlarının uzun vadeli konut kredisi vermesi yönünde çalışmalar
yürütülecektir.

•

Al-kirala, tatil-evleri veya öğrenci rezidansları gibi gayrimenkul modellerine
yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara özel kredi programları
oluşturulacaktır.

•

Tapu devir harçları yeniden düzenlenecek ve ilk kez ev sahibi olacaklara
yönelik destek programları yaratılacaktır.

•

Yabancılara yönelik mal satışında mevcut prosedürlere ilişkin bazı esneklik ve
kolaylıklar getirilerek güvenlik soruşturmasının kısaltılması, hisseli alımlarda
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uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve daimi ikamet izni sahibi kişilerin
yurttaşlar ile aynı koşullarda mal sahibi olması sağlanacaktır.
6. Kalitesi yüksek ve yenilikçi ürünleri piyasaya arz eden, niş ürünler ile uluslararası
düzeyde marka yaratabilen, rekabet gücü yüksek bir sanayi sektörünün oluşturulması
6.1. Ülkemize ait dış pazarda rekabet edebilir nitelikte niş ürünlerin belirlenmesi ve
markalaştırılması
•

Ülkemize ait özel ve marka değeri olacak mevcut ve potansiyel niş ürünleri
belirlenecek ve bu ürünlerin gelişimi için bir yol haritası hazırlanacaktır.

•

Belirlenecek niş ürünlere ilişkin kalite standartları oluşturulacak ve bir mevzuat
altında yasallaştırılacaktır.

•

Özellikle imalat sanayiinin ağırlıkla tarım ürünlerinin işlenmesine dayalı gıda
üretimi olması nedeniyle, tarıma dayalı sanayinin girdisini oluşturan bitkisel ve
hayvansal ürünlerin işlenmesine yönelik tesislerin uluslararası standartlarda
altyapılara sahip olmaları desteklenecektir. Bu ürünlerin hammaddelerindeki
kalite ve arz yeterliğinin sağlanması için iyi tarım uygulamaları, standartlar ve
sertifikalı tarımsal üretim teşvik edilecektir.

•

Niş ürünlerin markalaşması için yapılacak olan tanıtım, pazarlama ve
bilgilendirme faaliyetleri için sanayicilere yönelik destekler sağlanacaktır.
Ayrıca ürünlerin markalaşma değerlerinin ölçülebilmeleri için izleme ve
değerlendirmeye yönelik belli mekanizmalar oluşturulacaktır.

6.2. Sanayide Ar-Ge ve yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve bu yönde altyapı,
organizasyon ve teşvik sistemlerinin yeniden yapılandırılması
•

Teknoloji transferi için yeni teknoparklar oluşturulacak ve mevcutların da
işlevleri artırılacaktır.

•

Teknoparklarda kuluçka merkezlerinin oluşturulabilmesi için Kıbrıs Türk Sanayi
Odası ile işbirliği içinde yasal ve idari düzenlemeler gerçekleştirilecek, yüksek
oranlı vergi indirimleri uygulanacaktır.
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•

Bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar, faaliyetlerini teknopark ve
kuluçka merkezlerinde geliştirmeleri için yönlendirilecektir.

•

Bilişim sektöründe geliştirilen yazılımların ticarileştirilebilmesine yönelik
gerekli destekler sağlanacaktır.

•

Firmaların daha fazla kurumsallaşabilmeleri için iş yönetimlerine yönelik
yazılım altyapılarının geliştirilebilmesi desteklenecektir.

•

Ülkemizde üretilecek ileri teknoloji ürünlerinin, Türkiye’de de yerli ürün
kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla girişimde bulunulacaktır.

6.3. Sanayide rekabet gücünün artırılabilmesi için kümelenme modelinin oluşturulması
•

Coğrafi olarak birbirine yakın, birbirleriyle işbirliği ve rekabet halinde
olan üretici firmaların kümelenme modeliyle bir araya gelerek rekabet
edebilirliklerinin artırılması için bu modelin hangi öncelikli sektörlere yönelik
uygulanacağı belirlenecek ve kümelerin sınıflandırılmaları ve performanslarının
değerlendirilebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır.

•

Belirlenecek sektörlere ilişkin kümelenmeye yönelik teşvik ve destekler
tanımlanacak ve ayrıca kümelerin finansmanına yönelik olarak düşük faizli
kredilerin sağlanması mümkün kılınacaktır.

•

Kümelenme çalışmalarına üniversitelerin de katılımlarının sağlanabilmesi
ve kümelenme çalışmalarında üniversite-sanayi arasındaki işbirliğinin daha
tercih edilebilir olabilmesi için gerekli işbirliği ve eşgüdüm mekanizmaları
oluşturulacaktır.

7. Sürdürülebilir ve istikrarlı ekonomik büyüme için güçlü finansal yapının oluşturulması ve
KOBİ’lerin finansman kolaylıklarının sağlanması
•

Finans sektörünün yüzde 90’nını oluşturan bankacılık sektörünün ana hedefi
ekonominin ihtiyaç duyduğu finansman ve fonlamayı yeterince ve uygun
maliyetlerde sağlamak olmalıdır. Tasarruf sahiplerine güvence veren bir
yapıya sahip Bankacılık sektörü ekonomide istikrarın oluşmasına da yüksek
katkı sağlamaktadır. Bu anlayışla, finans sektörünün sunduğu hizmetlerde
çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalar ortaya konacak olup, ekonomik
yapımıza uygun finans şirketlerinin Merkez Bankası kontrolünde ekonomimize
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yeni finansman kaynakları ve çeşitleri sunması sağlanacaktır. “Ödünç Para
Veren Finans Şirketleri” Yasası ivedilikle hazırlanacak ve yürürlüğe girecektir.
•

Ülkemiz ekonomisi ağırlıklı olarak mikro ve küçük ölçekli işletmelerden
oluşmaktadır. İşletmelerimizin en önemli sorunlarının başında finansal sorunları
gelmekte ve finansmana erişimin maliyetli olmaya devam ettiği görülmektedir.
Bu soruna destek olmak amacıyla kurulan ve Bankacılık sektörüyle birlikte
yürütülen Kredi Garanti Fonunun (KGF) daha işlevsel hale getirilmesi
gerekmektedir. Kredi teşvik uygulamasının yaygınlaşması için maliyet artırıcı
durumunda olan pul vergisi ve tapu harcı uygulamaları kaldırılacaktır. Bu
sayede finansmana erişim daha ucuz olabilecek ve işletmeler daha düşük
maliyetlerde finansman bulabilecektir.

•

Finans sektörünün istikrarı ve güçlü kılınması için sektörün bir bütün olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için hali hazırda gözetim ve denetimi
KKTC Merkez Bankası tarafından yürütülen ticari bankalar ve uluslararası
bankacılık birimleri (UBB) yanında, kalkınma bankası, finansal kiralama,
faktöring ve döviz bürolarının denetim, gözetim ve lisanslama süreçleri
de tek elden, Merkez Bankası tarafından yapılmalıdır. Bu, finansal istikrar
açısından çok gereklidir. Tek elden denetim ve gözetim, sektörün kaynaklarının
ekonomiye daha yararlı olmasını sağlayacağı gibi, gerek yerel gerekse yabancı
yatırımcılara güvence de verecektir. Bunun için girişimlerde bulunarak gerekli
yasal düzenleme yapılacaktır.

•

KKTC Merkez Bankası, bankacılık sektörünün gözetim ve denetiminin daha
sağlıklı yapılabilmesi, sektörün ihtiyaçlarına zamanında cevap verilebilmesi
ve başta Avrupa Birliği olmak üzere küresel finansal gelişmeleri sektöre daha
hızlı adapte edebilmek için Teşkilat Yasası değiştirilerek kurumsal olarak daha
işlevsel hale getirilecektir. Bunun yanında idari yapılandırma sonucunda ortaya
çıkacak insan kaynağı gereksinimine göre güçlendirilecektir.

•

Ülkemizde büyük eksikliği günden güne daha da çok hissedilen Kredi Kayıt
Bürosu, KKTC Bankalar Birliği ve KKTC Merkez Bankası ile çalışılarak kısa
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zamanda oluşturulacaktır. Kredi kayıt sistemi için oluşturulacak gerekli
mevzuat ile bankalar finansal piyasadaki kredi bilgilerini hızlı ve sağlıklı bir
şekilde elde edebilecek ve paylaşabilecektir. Bu, kredilendirmeyi daha az
maliyetli yapması yanında, bankaların doğru kredilendirme yapmasına da
katkı sağlayabilecektir.
•

KKTC’deki kredi maliyetlerini azaltmak için sorunlu kredilerin daha hızlı bir
şekilde çözümlenmesi gerekmektedir. Bunun için borç ilişkilerini düzenleyen
kuralların oluşturulması konusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.
Bunun yanında mahkemelerin fiziki ve insan kaynakları eksikliklerinin
giderilmesi, icra-iflas sisteminin yeniden yapılandırılması için çalışmalar
yapılacaktır.

8. Dünya ile bağlantı kurulabilmesine olanak veren, ticari faaliyetlerin en kısa ve etkili
şekilde gerçekleşmesine olanak sağlayan, modern ve entegre ulaştırma altyapısının
oluşturulması
8.1.

Daha düşük maliyet ile daha fazla destinasyona hizmet veren, uluslararası

standartlara uyumlaştırılmış bir hava yolu ulaşımının tesis edilmesi
•

Havayolu taşımacılığında oluşabilecek kartellere, hizmet – maliyet etkinliğini
ve tüketicilerin korunmasını sağlamak adına Rekabetin Korunması Yasası
kurallarına uygun olarak müdahalelerde bulunulacaktır.

•

Ercan Havalimanının, kamu menfaatleri doğrultusunda etkin yönetilmesi ve
işletmenin doğru şekilde denetlenmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

8.2.

Deniz yolu ulaşımında limanlarımızın ticari hacimlerinin büyütülmesi ve turizm

cazibe merkezine dönüştürülmeleri, yolcu ve yük sayısının artırılması ve ihraç ürünlere
yansıyan navlun maliyetlerinin gözden geçirilmesi
•

Girne Antik Limanı ile Turizm Limanı’nın arasında kalan bölgeye yeni bir turistik
çekim alanı oluşturmak suretiyle Girne Liman Projesi hayata geçirilecektir.
Burada, Girne Turizm Limanının gümrük çıkış noktasından başlayarak
Antik Limana kadar olan bölge yürüyüş yoluna dönüştürülüp yol boyunca
ağaçlandırma ve peyzaj düzenlemeleri ile kafe ve restoranların, Deniz Müzesi
ve balık pazarlarının yer alacağı bir dönüşüm gerçekleştirilecektir. Antik Liman
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sadece balıkçı teknelerinin kullanımına verilerek, burada otantik bir çekim
alanı yaratılacak ve iki liman arasında kalan bölgede asgari 300 yatlık bir
marina inşa edilmek suretiyle yeni bir yat limanı hizmete sunulmuş olacaktır.
•

Antik Liman’daki teknelere çağdaş, kaliteli ve eşit bir hizmet sunmak, yönetim
ve denetim kurallarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, Liman Bölgesi içindeki
yapıların dış cephelerini restore etmek, teknelerin boya ve bakım standartlarını
belirlemek ve Antik Liman ile ilgili yeni projeler üretmek ve hayata geçirmekten
sorumlu bir Antik Liman Otoritesi (Özerk Kurulu) oluşturulacaktır.

•

Girne Turizm Limanının Antik Liman ile birlikte, kamu menfaati gözeten bir
şartname ile Yap - İşlet - Devret modeli esaslarına uygun biçimde belirli bir
süreliğine işletme devri için ihaleye çıkılarak günümüz koşullarına uygun,
modern bir tesis işletmesine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Böylece,
yenilenecek terminal binası ile yolcuların rıhtımdan doğrudan terminale
ulaşacakları, liman içi ulaşımın uygun araçlar ile sağlanacağı, gemilerin
güvenlik ve emniyet içerisinde modern rıhtımlara yanaşacağı bir liman
işletmesi ülkemize kazandırılacaktır.

•

Mağusa Liman Projesi hayata geçirilecektir. Proje kapsamında iç liman ve dış
liman birbirinden tamamen ayrılacak ve iç liman tümü ile Mağusa kentine
sosyal, tarihi ve turistik bir değer katan bir yaşam alanı olarak kazandırılacaktır.
İç liman, dış limandan gelen girişi kapatılarak tamamen ayrı bir limana
dönüştürülecek, girişi de doğu tarafından açılarak bu bölge tümü ile yaklaşık
400 yatlık bir marina olarak kullanılacaktır.

•

Limanlardaki gemi, yük ve yolcu sayılarının çoğaltılması ve gemi filo sayısının
artırılması için politikalar ve gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır.

•

Denizcilik alanındaki çalışma koşulları düzeltilerek yerel istihdam kaynağı
yaratılacaktır. Bu amaçla, AB’ye uyum çerçevesinde bir Uluslararası
Çalışma Örgütü (ILO) konvansiyonu olan Denizcilik Çalışma Sözleşmesi
(MLC) gerekliliklerinin KKTC bayraklı gemilerde de uygulanması için yasal
düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca, mevcut çalışanların sosyal haklarının
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güvence altına alınması için gerekli mevzuat çalışması yapılacak, bu sektördeki
istihdamın özellikle yerel işgücünden karşılanabilmesi için yeni nesillerin bu
meslek dallarına yönlendirilebilmesine yönelik teşvikler sağlanacaktır.
8.3.

Ulaşım sektöründe çalışma koşullarının düzenlenmesi ve yerel istihdam

olanaklarının artırılması
•

Yük taşımacılığı sektörü daha güvenli, sistematik ve çalışanların sosyal
haklarının gözetildiği bir sektöre dönüştürülecektir. Bunun için;
*

Yurtdışı nakliye yapan araçların trafiğe uygunluğu denetlenecek.

*

Yurtdışı nakliye yapan araçlara 20 yaş sınırı getirilecek ve nakliyeci
firmaların daha yeni bir araç filosuna sahip olmaları sağlanacak.

*

Yurtdışı işgücü olarak bulunan şoförlerin, kayıt altına alınması ve sosyal
haklarının korunması için gerekli mevzuat çalışması yapılacak.

*

KKTC sosyal sigortalara kayıtlı yurtdışı çalışan şoförlerin büyük
çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmasından dolayı, KKTC
sigortası ile Türkiye’de de sağlık ve benzeri haklardan yararlanmaları için
girişim yapılacaktır.

•

Nakliye sektörünün geliştirilmesi için somut adımlar atılacaktır. Bu bağlamda;
*

KKTC Beynelmilel Nakliyeciler Birliğine üye olan ve yurtdışı çalışma iznine
sahip araçlara KKTC gümrük çıkışında transit mazot verilmesi sağlanacak,

*

Üretici ve/veya ihracatçıya devlet tarafından verilen ihracat desteğinin
nakliyeci firmaya da verilmesi suretiyle ihraç ürünlerine yansıyan navlun
maliyetleri azaltılacak,

*

Taşımacılık araç filosunun yenilenmesini teşvik etmek adına yeni araç
ithalatında gümrük vergisi ve KDV kaldırılacak, yurtdışı çalışacak araçlara
özel uygulanacak bu muafiyet ile birlikte bu araçların satış ve devri belli
bir süre ile yasaklanacaktır.

44

9. Bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmak amacıyla gerek kamu sektöründe gerekse
özel sektörde bilgi teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması ve iletişim altyapısının
güçlendirilmesi
•

Bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin etkin yönetilebilmesi için ihtiyaç duyulan
politikaların, uygulamaların ve yatırımların belirleneceği Bilgi Toplumu Stratejisi
ve Eylem Planı hazırlanacak, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için
gerekli mekanizma oluşturulacaktır.

•

E-Devlet çalışmalarının kurumlar üstü ve kurumlar arası düzeyde güçlü ve etkin
bir koordinasyon içerisinde yürütülmesini sağlayacak yönetim ve organizasyon
yapısı Başbakanlığa bağlı olarak tamamen merkezi bir yapıda oluşturulacaktır.

•

Yerel yönetim hizmetlerinin elektronik ortamda, ortak norm ve standartlarda
sunulmasını sağlayacak ve E-Devlet Projesine entegre edilen yerel yönetim
hizmetleri hayata geçirilecektir. Böylelikle vatandaşın yerel yönetimler ile olan
bilgi alışverişi kolaylaştırılmış olacaktır.

•

E-Devlet projesine ve kamu sektöründe bilişim altyapısını geliştirmeye yönelik
tüm projelerin ihalelerinin yurt içinde açılması sağlanacaktır.

•

Bilginin gelişmenin kaynağı olduğu bilinci ile bilgi belge yönetiminin çağdaş
normlara ulaştırılması hedeflenecek, Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
ve E-Arşivin güvenli bir ortamda ve Devletin tüm kurum ve kuruluşlarında
uygulanması sağlanacaktır.

•

Yeni kimlik kartlarının tüm vatandaşlarımıza dağıtımı tamamlanacak ve
e-devlet hizmetlerinde yaygın kullanım sağlanacaktır.

•

Elektronik İmza Yasasına işlevsellik kazandırılacak, pasaport, kimlik,
ehliyet gibi kamu kurumları tarafından sağlanan belgeler ile özel sektörün
sağladığı banka kartları, elektronik imza kartları ve benzer nitelikli elektronik
sertifika gereksinimli kartlar için Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı
sistemler geliştirilecek ve vatandaşın hayatının kolaylaşması için çalışmalar
yürütülecektir.
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•

Siber Suçla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanacak, taslak nitelikteki
Bilişim Suçları Yasası AB normlarına göre hayata geçirilecek, Telif Haklarının
Korunması mevzuatı hazırlanarak yasallaştırılacaktır.

•

Kaliteli iletişim altyapısının oluşturulması için fiber erişim yatırımları
projelendirilip hayata geçirilecektir. Bu kapsamda:
*

Fiber optik telefon ve internet hizmetlerinin gerek şehir merkezlerinde
gerekse kırsal kesimde yaygınlaştırılması

*
•

Hızlı ve kaliteli geniş bant erişiminin sağlanması hedeflenecektir.

Devletin operatörü olan Telekomünikasyon Dairesinin altyapı yatırımları
süratle gerçekleştirilecek ve Daire yeniden yapılandırılacaktır. Kamu-özel
ortaklığı, yap-işlet-devret formüllerinden uygun olan yöntem veya yöntemler
tüm kesimlerle istişare edilerek ekonomik sürdürülebilirlik ve kamu yararı göz
önünde bulundurularak saptanacaktır.

•

Mobil iletişimde üçüncü operatörün yerli yatırımcıyla hayata geçmesi için
gerekli çalışmalar yapılacaktır.

•

4,5 G mobil elektronik haberleşme hizmetleri altyapısı ihalesi gerçekleştirilecek,
vatandaşın daha yüksek hızlarda iletişim kurması sağlanacak ve 5G için altyapı
çalışmaları başlatılacaktır.
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Sağlıklı Mekânsal Planlama ve Sürdürülebilir Çevre
“YAŞANABİLİR KENTLER, DOĞAYLA BARIŞIK BİR YAŞAM”

Sağlıklı Mekânsal Planlama ve Sürdürülebilir Çevre
“YAŞANABİLİR KENTLER, DOĞAYLA BARIŞIK BİR YAŞAM”
VİZYONUMUZ
Toplumların iş ve yaşam ortamlarının kalitesi temel kalkınma ve refah göstergelerinden
biridir. Bu açıdan sağlıklı mekânsal planlama, daha iyi bir toplum yaşamı sağlamak,
sosyal refah koşullarını iyileştirmek ve ekonomik rekabet edebilirliği artırmakta önemli rol
oynamaktadır.
Mekânsal gelişme ve kentleşmenin sağlıklı bir şekilde planlanması ve yönetilmesi, bölgesel
kalkınma ve ekonomik rekabet edebilirlik üzerinde önemli rol oynamaktadır. Mekânsal
gelişmenin ekonomik rekabet edebilirliği desteklemek ve bölgesel kalkınmayı sürdürülebilir
kılmak amacıyla coğrafi, tarihi ve kültürel değerleri esas alacak şekilde planlanması ve
kentsel yaşam mekanlarının bu anlayış ile inşa edilmesi olmazsa olmazdır.
Yaşanabilir mekân olgusunun diğer bir önemli unsurunu ise çevresel kalitenin korunması
oluşturmaktadır. Mekânsal planlama yaklaşımının su, atık su, katı atık başta olmak üzere
tüm çevresel birleşenlerin korunarak gelişimine katkı sağlaması gerekmektedir.
Sağlıklı bir mekânsal planlama yaklaşımı sayesinde gün geçtikçe tükenmekte olan doğal
kaynakların etkin ve verimli yönetimi mümkün kılınırken, ekonomisi ağırlıklı olarak hizmet
sektörüne dayalı ülkelerin rekabet edebilirliğinde en önemli unsur olarak tanımlanan
yerellik ve orijinallik kavramları daha iyi desteklenebilmektedir.
Turizm ve yükseköğretimin taşıdığı gelişim potansiyeline bağlı olarak ülkemizde
yaşanan hızlı nüfus artışı, konut yatırımları, gün geçtikçe kötüleşen trafik altyapısı, artan
çevresel sorunlarımız, kentleşme süreçlerinin daha iyi yönetilmesini ve tarihi, kültürel ve
çevresel değerlerimizin sürdürülebilirliğini sağlayacak önlemlerin ivedilikle alınmasını
gerektirmektedir. Söz konusu önlemler, temel cazibemiz olan kimliğimizin korunarak
geliştirilmesi bağlamında önemli olduğu kadar, yaşanabilir bir çevre yaratmak ve kaynakların
en etkin şekilde yönetilerek ekonomik değere dönüşmesini sağlamak için de gereklidir.
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AMAÇLARIMIZ
Bu vizyon ışığında CTP olarak sağlıklı mekânsal planlama ve sürdürülebilir çevre için
stratejik amaçlarımız aşağıdaki şekildedir.
Sağlıklı Mekânsal Planlama
1. Toplumsal iş ve yaşam mekanlarının, sosyal ve ekonomik kalkınma ihtiyaçlarının
karşılandığı, tarihi, kültürel ve çevresel değerlerin korunduğu, trafik sorununun
bulunmadığı yüksek standartlara kavuşturulması
Sürdürülebilir Çevre
2. En büyük zenginliğimiz olan çevremizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve toplumsal
yaşam kalitemizin artırılması
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POLİTİKA ARAÇLARIMIZ
1. Toplumsal iş ve yaşam mekanlarının, sosyal ve ekonomik kalkınma ihtiyaçlarının
karşılandığı, tarihi, kültürel ve çevresel değerlerin korunduğu, trafik sorununun
bulunmadığı yüksek standartlara kavuşturulması
1.1.

İmar Planlarının, bölgesel kalkınma öncelikleri, ekonomik rekabet edebilirlik

ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ivedilikle tüm kentler ve emirname
bölgeleri için katılımcı bir şekilde gerçekleştirilmesi
•

İmar Planları, gereken durumlarda KTMMOB’den, üniversitelerden ve
özel sektörden hizmet alınması suretiyle Hükümetin ilk iki yılı içerisinde
tamamlanacaktır.

•

Planlama Kurulunun Oluşturulması: Mekânsal planlama sürecinde planların
ekonomik sosyal göstergeler dikkate alınarak daha bilimsel ve katılımcı bir
şekilde hazırlanmasını sağlamak amacıyla iyi uygulama örnekleri ışığında
Planlama Kurulu oluşturulacaktır. İmar Yasası’nda öngörülen Birleşik Kurul
yapısından çok daha geniş bir kapsama sahip olacak olan ve Şehir Planlama
Dairesi’nin eşgüdümünde çalışacak Planlama Kurulu’nda, bölgesel kalkınma
uzmanı, şehir planlama uzmanı, sosyoloğun yanı sıra çevre, tarım, kırsal
kalkınma, turizm, ulaştırma, ticaret, sanayi alanlarında yetkili kamu kurumları
ile sivil toplum temsilcileri, mekânsal planlamanın yapılacağı bölge sınırları
içerisinde bulunan yerel yönetimler, kaymakam ve KTMMOB’nin temsilcisi yer
alacaktır.

•

Mekânsal planlama sürecine halk katılımı: Planlama Kurulu mekânsal planlama
çalışmalarını, planlamanın yapılacağı bölgelerde halkın görüş ve beklentilerini
ön planda tutarak yürütecek olup, katılımcılığın sağlanması ve görüşlerin
sağlıklı bir şekilde alınabilmesi için odak grup toplantıları, çalıştaylar ve
benzeri mekanizmaları kullanacaktır. Planların hazırlanmasında olduğu kadar
uygulanmasında da katılımcılık ön planda tutulacaktır.
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•

Ülkesel Fiziki Plan ve Bölgesel Kalkınma öncelikleri ile uyumlu mekânsal
planlama: Kentler ve emirname bölgeleri için öncelikli olarak gerçekleştirilecek
mekânsal planlamada, Ülkesel Fiziki Plan kapsamında belirlenen bölgesel
kalkınma vizyonları ve öncelikleri dikkate alınacak olup, ekonomik
sürdürülebilirlik ile maliyet etkinliğinin sağlanması için sermaye yatırımları ve
nitelikleri planlanacaktır. Benzer şekilde, kentlerde parçacıl büyüme deseninin
yaratılmaması ve gelişiminin sağlıklı planlanabilmesi için askeri bölgeler
yeniden konumlandırılacaktır.

•

Engelli bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alan planlama yaklaşımı: Engellilerin
hareketliliğinin ve toplumsal yaşama entegrasyonlarının sağlanabilmesi
için gerek binaların gerekse kentsel ortak yaşam alanlarının tasarımı için
uluslararası standartlara uygun ‘engelli dostu kriterlere’ uygun inşa edilmeyen
binalara nihai ruhsat verilmeyecek, yaptırımlar uygulanacaktır.

1.2.

Mekânsal planlama sisteminin, kurumsal roller yeniden tanımlanarak ortak karar

alma süreçleri ile katılımcılığın teşvik edileceği bir yapıya dönüştürülmesi
•

Şehir Planlama Dairesi’nin kapasitesi: Şehir Planlama Dairesi’nin kapasitesi
yürüttüğü görevlerin mekânsal planlamaya dönük olması ve planlama
sürecinde paydaşlar arası etkin eşgüdüm yürütecek donanıma sahip olması
sağlanacak şekilde güçlendirilecektir.

•

Yerel yönetimlerin rolünün etkinleştirilmesi: Gerek İmar Planlarının
hazırlanması gerekse de uygulanması süreçlerinde yerel yönetimlerin rolünün
etkinleştirilmesi sağlanacak ve İmar Yasası kapsamında belirlenecek kriterleri
yerine getiren Kent Belediyelerine, büyük sosyo-ekonomik etkilere yol açacak
nitelikteki gelişim projeleri haricindeki diğer projelere ‘planlama onayı’ verme
yetkisi tanınacaktır.

•

Stratejik çevresel etki analizi: Mekânsal planlama süreçlerine eş zamanlı olarak
doğal kaynaklarımızın ve çevremizin korunabilmesi ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması için Stratejik Çevresel Etki Analizinin yapılması zorunluluğu
getirilecektir.
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•

İmar Yasası’nın revizyonu: Yasa kapsamında öngörülen mekânsal planlama
yöntem ve düzenlemelerinin daha demokratik, bilimsel ve katılımcı şekle
dönüştürülmesi ve politikalarımız kapsamında hayata geçireceğimiz kurumsal
düzenlemelerin kalıcılaştırılması için İmar Yasası ivedilikle revize edilerek
Meclis’e sevk edilecektir. Mevcut İmar Yasası’nda yer alan planların hiyerarşik
birlikteliği ilkesi güçlendirilerek Ülkesel Fizik Plan’ın bağlayıcılığı artırılacak ve
Bölgesel Kalkınma Stratejileri ile İmar Planlarının Ülkesel Fizik Plan ile uyumlu
olması zorunlu kılınacaktır. Planlama yöntem ve uygulamaları hakkında
yapılacak değişikliklere ek olarak İmar Planlarının uygulanırlığını artırmak
adına hamur kuralı, devredilebilir imar hakları ve imar araçları hakkında
düzenlemeler getirilecektir.

1.3.

Kentsel yeniden canlandırma ve köy gelişimi projelerinin hayata geçirilmesi,

kentsel yeşil alanların ve peyzaj düzenlemelerinin iyileştirilmesi
•

Mekânsal ve altyapısal sorunlara bağlı olarak eski değerini yitiren tarihi ve
kültürel özellikleri yüksek kent bölgeleri ile köylerin yeniden canlandırma ve
gelişimini sağlamak ve ekonomik değerlerini yükseltmek amacıyla İçişleri
Bakanlığının eşgüdümünde yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde projeler
geliştirilecektir.

•

Kentsel yeniden canlandırma ve köy gelişimi projelerinin belirlenmesinde
büyüme ve kalkınmaya yüksek fayda sağlayan, mekan ve yaşam kalitesini
önemli ölçüde artıracak nitelikteki projelere öncelik tanınacaktır. Yeniden
canlandırma ve gelişim projeleri, bölgelerin kültürel ve tarihi dokusuyla uyumlu,
sosyal bütünleşmeyi ve ekonomik canlanmayı destekleyen bir yaklaşımla
gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Mağusa Kaleiçi, Girne Tarihi Liman Bölgesi,
Lefkoşa Surlariçi ve Lefke Merkez yeniden canlandırılacak ve özelde turizme,
genelde ekonomiye kazandırılacaktır.

•

Önemli mekânsal sorunlarımız arasında yer alan yarım kalmış inşaat
sorununun çözümlenmesi ve benzer sorunların yeniden yaşanmaması için
planlama onayı ve/ veya inşaat ruhsat izni alan yatırımların tamamlanmasına
azami süre belirlenecek ve geçmişten gelen yarım inşaatların konut piyasasına
kazandırılması yönünde projeler hayata geçirilecektir.
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•

Yeşil alan olarak tanımlanan alanlar ve bir kentin yaşanabilir ve ekolojik temelli
olmasını sağlayan meydanlar, sokaklar, caddeler ve parklar için standartlar
belirlenerek yerel yönetimlerin uygulamalarında zorunlu hale getirilecektir.
Bu bağlamda, kentsel yeşil alanlarının oluşturulması, oluşturulmasında
ve devamlılığında uyulması gereken peyzaj ve bitki seçimi standartlarının
belirlenmesi için mevzuat çalışması yapılacaktır. Söz konusu mevzuat kişi
başına düşen yeşil alan miktarlarını muğlâk olmaktan çıkaracak, kamusal
açık alanlar olan sokak, cadde, meydan ve otoparklardaki kentsel tasarım
kriterlerini de kapsayacaktır.

•

Komşuluk ünitesinden başlayarak tüm site projeleri, alışveriş merkezleri,
okullar vb. ölçekteki projelerin açık alanlarında belirli bir miktarda ağaç ve
bitki kullanımının zorunlu olması sağlanacaktır. Bu maksatla planlama onayı
süreçlerine bu kriterler ilave edilecektir. Planlama onayı süreçlerine bu
kriterlerin ilave edilmesi ve zorunlu kılınmasıyla birlikte bireysel konut projeleri
haricindeki diğer tüm projelerde (apartman, toplu konut, alışveriş merkezi, okul
vb.) bu konuda uzman olan peyzaj mimarlarının varlığı aranacaktır.

•

Kentlerin yayılarak doğal alanları yok etmemesi için ve kent iklimini iyileştirmeye
katkı koyması adına yeşil kuşak planlama ve uygulaması yapılacaktır. Tarihi
ve kültürel alanlarda hayata geçirilecek yeniden canlandırma projeleri kentsel
peyzaj imajı açısından da değerlendirilecektir.

•

Kentsel yeşil alanlarda ithal olmayan, yerel ve bu coğrafyaya uygun ağaç, çalı
ve bitkiler ile yer örtücüler tercih edilecek olup ülkemiz şartlarına uymayan
bitki ithali için kriterler getirilecektir. Kent içi bitkisel materyallerin bakım ve
idamesi için biyolojik yöntemler tercih edilecektir. Çim alanlar ve mevsimlik
kullanımı sınırlı tutulacak, ağaçlar başta olmak üzere çok yıllık bitkilerin tercih
edilmesi sağlanacaktır.
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1.4.

Kentlerde yaşanan trafik sorunlarının çözümlenmesi, motorlu araç kullanımının

azaltılması ve engellilerin kentsel hareketinin kolaylaştırılması için kentsel hareketlilik
stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması
•

Sosyal-kültürel ortak yaşam alanları ile yeşil alanları, iş ve konut alanlarına
bağlamak ve şehir içi ulaşım planlaması yapmak amacıyla Ulaştırma Bakanlığı
tarafından yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde Kentsel Hareketlilik Planı
oluşturulacaktır. Söz konusu plan içerisinde yayalaştırma, bisiklet yollarının
oluşturulması ve toplu taşımanın yaygınlaştırılması yönünde projelere yer
verilecek olup, gerekli kaynaklar yatırım bütçesi içerisinde ayrılacaktır.

•

Belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile birlikte oluşturulacak Kentsel
Hareketlilik Planlarında engelli bireylerin ulaşımı ön plana çıkarılacaktır. Bu
sayede, kaldırım, otobüs durağı, trafik ışığı gibi unsurların engelli bireylerin
kullanımına uygun şekilde tasarlanması sağlanacaktır.

•

Trafik ve otopark alanlarının yönetiminde yerel yönetimler ve merkezi yönetim
arasında yakın işbirliği ve koordinasyon tesis edilecektir.

2. En büyük zenginliğimiz olan çevremizin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve toplumsal
yaşam kalitemizin artırılması
2.1.

Toplum sağlığını ve kentsel çevre temizliğini doğrudan etkileyen katı atık

yönetiminin iyileştirilmesi, vahşi çöp alanlarının kapatılması, düzenli depolama alanını
kullanan Belediye sayısının artırılması
•

Transfer istasyonlarının inşa edilmesi: Güngör Düzenli Depolama alanına
taşınacak katı atıkların taşıma maliyetinin etkinleştirilmesi ve yerel yönetimlere
ek yük getirmemesinin sağlanması için Girne, İskele ve Güzelyurt’a transfer
istasyonları inşa edilecek, Mağusa’da Avrupa Birliği tarafından inşa edilen
tesisin işlevselleştirilmesi için çalışma yapılacaktır. Sistemin kurulumunun
ardından, belediyeler tarafından kullanılmakta olan tüm kontrolsüz çöp
depolama alanları basit yöntemlerle kapatılacaktır. Güngör Düzenli Depolama
tesisine evsel tip belediye atığı haricinde (yeşil atık, moloz, vb.) atıkların girişi
yasaklanacaktır. Transfer istasyonlarının yapılması, atıkların toplanması,
taşınması vs yönetimin yapılabilmesi için Belediyelerin BESKİ örneğindeki gibi
birleşip bir şirket kurabilmesi için çalışma yürütülecektir.
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•

Güngör Düzenli Depolama Alanının kapasitesinin daha uzun ömürlü olması
yönünde önlemler hayata geçirilecektir.
*

Kapasitesi dolmak üzere olan Güngör Düzenli Depolama 1. Hücresine
ek olarak Avrupa Birliği finansmanı ile 2. Hücrenin inşa edilmesi
desteklenecektir. Alternatif atık bertarafı yöntemlerinin seçilmesi
sağlanacaktır. 2. Hücrenin açılmasına ek olarak alternatif bertaraf
yöntemlerinin araştırılması ve birinin seçilmesi elzemdir. Seçilecek olan
yöntem, toplanan katı atık verilerinin değerlendirilmesi, ihtiyaç halinde
diğer verilerin aranması, fizibilite çalışmasının yapılması, ÇED çalışmasının
yürütülmesini takiben teknik ekipler tarafından belirlenecektir.

*

Güngör Düzenli Çöp Alanına taşınan atık miktarını azaltmak adına ‘Kirleten
öder’ ve ‘atığı üreten sorumludur’ ilkeleri hayata geçirilecek, bu hususta
bazı teşvikler uygulanacaktır. Çevre Koruma Dairesinin denetiminde
uygulanması yönünde aşağıdaki önlemler alınacaktır.

*

Hafriyat, inşaat ve yıkım atıklarının yeniden kullanımı için çalışma
yapılacaktır. İnşaat ve moloz atıkları, kolayca geri dönüştürülebilir ve
piyasaya yeniden arz edilebilir niteliktedir. ‘Kirleten öder’ ilkesi gereği,
bu atıkların geri dönüşümünde, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
yetkilendirilecektir. Birliğin, kendi bünyesinde oluşturacağı yönetim
sistemiyle, üyelerini denetlemesi, atıkların ayrıştırılması, ayrı toplanması
ve işlenerek dolgu malzemesi olarak tekrar kullanılması sağlanacaktır.

*

Ambalaj atıklarının (cam, karton, plastik, metal kutu) özel sektör
inisiyatifinde oluşturulacak şirket eliyle ayrı toplanması, işlenmesi ve yurt
dışına satışı teşvik edilecektir. Bu çerçevede, ithalatçıları ve üreticileri
temsil eden Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın, Güney
Kıbrıs’taki “GreenDot” benzeri bir özerk kuruluş kurması desteklenecektir.
Bu özerk kuruluş, ambalaj atıklarının ayrı toplanması, işlenmesi ve satışıyla
ilgili üretici sorumluğunu üstlenecektir. Bu kuruluş, hizmetleri için gerekli
olan geliri, ülkeye ithal edilen veya ülkede üretilen ürünler üzerinden
toplanacak cüzi bir vergiyle sağlayacaktır.
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*

Süpermarketlerdeki bedava naylon poşet uygulamasından vazgeçilmesi
ve cam şişelerin depozitolu ve geri ödemeli yeniden kullanımı için çalışma
yapılacaktır.

*

Yeşil atıkların kompostlama yöntemi ile geri dönüştürülmesi ve tarımsal
amaçlı yeniden kullanımı yönünde çalışma yapılacaktır. Bu bağlamda,
Avrupa Birliği tarafından yeşil atık yönetiminin iyileştirilmesi ve hizmet
kalitesinin geliştirilmesi amacıyla bazı Belediyelere sağlanan hibe
desteğinden etkin sonuçlar elde edilmesi ve bu uygulamanın tüm
Belediyeler nezdinde yaygınlaştırılması desteklenecektir.

*

Sağlık Bakanlığı sorumluluğunda bulunan tıbbi atıkların, ada genelindeki
tüm hastanelerden ayrıştırılarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi
için gerekli personel, ekipman ve araç tedarik edilecektir. Avrupa Birliği
desteği ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde kurulan dezenfeksiyon –
sterilizasyon ünitesine işlevsellik kazandırılacaktır.

*

Hurda araçlar, atık lastikler, atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar için
atık yönetimi yapılacaktır. Hurda araçların parçalara ayırma işlemi düzgün
şekilde yapıldığı takdirde, hurda aracın %95’i geri dönüştürülebilir ve
materyaller geri kazanılabilir. Bu atıkların yönetiminden yine araçları
ithal edenler sorumlu olacaktır. Araç lastiklerini, elektrikli ve elektronik
ekipmanları ithal eden veya imal eden kuruluşların bu malzemeler
atık haline geldikten sonra da toplanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili
sorumluluk üstlenmesi mevzuat değişikliğiyle sağlanacaktır.

*

Tehlikeli Atık /özel atık yönetimi sağlanacaktır. Ülkemizde gümrükte
alıkoyulan tarihi geçmiş ilaçlar, geçtiğimiz yıl meydana gelen Laboratuvar
yangınından meydana gelen atıklar, AKSA şirketinde meydana gelmiş
olan petrol kazasından oluşan petrol atıkları gibi çok miktarda tehlikeli
atık mevcuttur. Tehlikeli atıklar ile ilgili 2 yöntem üzerinde çalışılacaktır:
i) atıkların kaynağında ayrıştırılması ve üreticisi tarafından nihai
bertarafının yapılmasının sağlanması; ii) tehlikeli ve kimyasal atıkların
nihai bertarafının sağlandığı kapsamlı bir tesis kurulması (yap-işlet devret
modeli) ve atık üreten tesislerin atığını bu tesise ulaştırmakla yükümlü
olmasının sağlanması.
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2.2.

Doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirlik, sağlıklı yaşam, kaliteli altyapı ve toplumsal

fayda ilkeleri gözetilerek en ekonomik ve etkin şekilde yönetilmesi
•

Doğal Kaynakların Yönetimi: Doğal kaynaklar Devlet eliyle yönetilecektir.
Suyun yönetimi ve işletilmesi birbirinden ayrı olacaktır. Su işletmeciliği özel
teşebbüsler tarafından yapılsa dahi, bu işletmeler merkezi yönetim ve/veya
yerel yönetimlerin denetiminde olacaktır. Bütün kuyular sayaçlandırılacak,
özellikle Güzelyurt akifer bölgesinde olan kuyulardan su çekimi yasaklanacak
veya mevcut kullanım ücretleri, doğal kaynakların sürdürülebilir olmayan
şekilde kullanılmasını engelleyen seviyelere yükseltilecektir. Bu şekilde
elde edilecek gelir ile uzun vadede alternatif su kaynakları, baraj ve göletler
inşa edilmesi planlanacaktır. Göletlerin verimliliğinin artırılması ve yer altı
sularının beslenmesi için planlar oluşturulacaktır. Evsel ve bireysel ölçekte
“gri su” kullanımının teşvik edilmesi ve su tasarrufu ile ilgili eğitim ve
bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Tarım, Çevre ve Doğal Kaynaklardan
sorumlu bakanlıklar, AB Su Çerçeve Direktifi ve Çevre Yasası’nın öngördüğü
üzere Su Havzası Yönetim Planları hazırlayacaktır. Böylece su kaynaklarının ve
kütlelerinin (dereler, göletler, kıyı suları) kalitesi ve miktarı hakkında envanter
oluşturulacaktır. KKTC’de su ile ilgili uygulanacak her politika, strateji ve proje
Çevre Yasası’na ve Avrupa Birliği’nin Su ve Çevre ile ilgili müktesebatına
uyumlu olacaktır.

•

Su Kurumunun oluşturulması: Su politikasına ve ilgili mevzuata uygun olarak
ülkedeki bütün su kaynaklarının kalite ve miktar olarak sürdürülebilir şekilde
işletilmesini yönetmek maksadıyla, belediyeler, sulama birlikleri, KTMMOB ve
merkezi yönetimin temsil edildiği özerk Su Kurumu kurulacaktır. Su Kurumu,
AB Su Çerçeve Direktifi ve KKTC Çevre Yasasının öngördüğü Su Havzası
Yönetim Planlarının hazırlanmasında aktif rol alacaktır. Ülkesel ölçekli su iletim
sistemlerinin, göletlerin, barajların ve akiferlerin işletilmesini idare edecek, su
çekme/kullanma izinlerini verecektir. Kurum, sürdürülebilirlik ve maliyetlerin
karşılanması prensiplerine uygun olarak su kaynaklarının kullanılmasıyla
ilgili ücretler ve tarifeler hakkında Bakanlar Kurulu ve/veya Meclise öneri
sunabilecektir.
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•

Su temin projesi: Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen kısmın
işletilmesinin özel bir şirkete devredilmesi halinde, ihale dosyasının
hazırlanması ve değerlendirilmesi sırasında Merkezi Yönetimin, Su İşleri
Dairesi’nin, Belediyelerin ve KTMMOB’un görüşleri dikkate alınacaktır. İhale
sonucunda ortaya çıkacak sözleşmede Belediyelerin kendi yönetim alanlarında
herhangi bir merkezi sisteme dâhil olmadan, Türkiye Cumhuriyeti’nden
temin edilen suyu depolarında satın alma, denizden arıtma yapma veya
alternatif su üretim yöntemlerine yönelmelerine engel olunmayacaktır. İhale
şartnamesinde, merkezi yap-işlet-devret mekanizmasına dâhil olmayacak
belediyeler düşünülerek, Türkiye Cumhuriyeti’nden temin edilen suyun
belediye depolarına kadar olan kısmının işletilmesi için mutlaka ayrı bir fiyat
talep edilecektir. Sisteme dâhil olacak belediyeler (merkezi yap-işlet-devret
modeli) için ayrı bir teklif verilecektir.

•

İçme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimi: Belediyelerdeki mevcut su kayıpları
ve kaçakları ile ilgili reform yapılması gerektiği ortadadır. Reform kapsamında,
Lefkoşa, Girne, Mağusa, Lapta, Alsancak, Çatalköy ve Lefke öncelikli yatırım
bölgeleri olarak değerlendirilecektir. Bu bölgelerde, su, atıksu ve yağmursuyu
sorununu çözmeye yönelik merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin, özellikle
kırsal bölgeler için ortak finansman sağlayacağı modeller geliştirilecektir.

•

Tarımsal talebin ve tarımsal maksatlı su kullanımının yönetilmesi: KKTC’de
su arz ve talep dengesinin korunamamasında en büyük etken tarımsal
taleptir. Tarımsal talep, toplam talebin %70’ini oluşturmaktadır. Bu talebin
karşılanabilmesi için en hızlı şekilde Türkiye suyunun sulama suyu kısmı ve
arıtılmış atık sularının sulamada kullanılması için projeler geliştirilecektir.
Sulama ve su dağıtımının yönetilebilmesi ve maliyetlerin karşılanabilmesi için
sulama birlikleri (çiftçi kooperatifleri) kurulacaktır.

•

Etkin deniz kirliliği kontrolü yapılması: Evsel, endüstriyel atıkların arıtılmadan
veya kısmen arıtılarak denize verilmesi, denetlenemeyen deniz suyu arıtma
tesisleri, deniz kazaları sonucu meydana gelen petrol akıntıları, deniz
taşımacılığı ve turizm amaçlı kullanılan yat ve gemilerin yarattığı kirlilik,
Akdeniz’de dolaşan gemilerin atıkları kirlenmeyi meydana getiren başlıca
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etkenlerdir. Deniz kirliliğine sebep olan atıklar belirli bir zamanda, bir bölgedeki
kirlenme yoğunluğuna bağlı olarak insan sağlığına ve çevreye olumsuz
yönde etki etmektedir. Bu nedenle etkin deniz kirliliği kontrolü yapılması
sağlanacaktır. Deniz Kirliliği ve Kontrolü Tüzüğünün çıkarılması, denetimin
yapılabilmesi için ilgili yerel yönetimlerin ve Laboratuvarların kapasitelerinin
artırılması sağlanacaktır. Özellikle yaz aylarında, yüzme suyu kalitesinin etkin
bir şekilde takibi ve sonuçlarının halkla paylaşılması sağlanacaktır. Partimizin
turizm politikasına uyumlu bir şekilde plajlarda “Mavi bayrak” uygulamasının
hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
•

Kıyıların korunması yönünde Bütünleşik Kıyı Yönetim Planı oluşturulacaktır.
Uluslararası konvansiyonlara, Anayasa’ya ve Ülkesel Fiziki Plana uygun
mevzuat düzenlemesine gidilecektir.

•

Taş Ocakçılığı her yönüyle ele alınacak, iyileştirilmesi ve çevresel etkilerinin
minimuma çekilmesi için çalışma yürütülecektir. Bu bağlamda:
*

Maden ve taşocaklarının denetimleri etkinleştirilecektir

*

Ocaklarda çevre teknolojilerinin kullanımın artırılması sağlanacaktır. (Ocak
çalıştırılırken rehabilite edilmesi -Kapalı modern kırma – eleme sistemine
geçilmesi- Basamak sistemi ile çalıştırılması -Kırıcılara toz indirgeme
sistemi kurulması- toz ölçümlerinin düzenli yapılması -Depolanan
ürünlerin düzenli muhafazası-su püskürtme sistemlerinin kurulması -Tesis
içi yolların asfaltlanması - Atık yönetimi)

*

Tüm taş ocakları, ülkenin ihtiyacı, konum, kapasite ve işletme biçimi
olarak yeniden değerlendirilecek, gereksiz olanlar kapatılacak ve/veya
birleştirilecektir.

*

Fasıl 270 Maden ve Taşocakları Yasası günün koşullarına uygun olarak
güncellenip yeni çıkarılacak tüzüklerle güçlendirilecektir.

*

Hiçbir iyileştirici faaliyet gerçekleştirilmeden terk edilen eski taşocağı
alanları projelendirilerek doğaya yeniden kazandırılacaktır.
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*

“Pasif ocak” olarak adlandırılmasına karşın Fasıl 27 Maden ve Taşocakları
Yasası’nda yeri bulunmayan uygulamalara son verilecektir.

*

Sınır komşuluğu olan ocakların birleştirilmeleri veya ortak proje ile işletilip
ekonomik ömrünü tamamladıktan sonra doğaya yeniden kazandırılmış bir
biçimde terk edilmeleri teşvik edilecektir.

*

Karayolları Master Planı başta olmak üzere taşocakları sanayinin
hammadde sağladığı sektörlerin planlı gelişimi sağlanacaktır.

*

Taşocaklarından

sağlanan

hammaddelerin

ve

bu

hammaddeler

kullanılarak üretilen ürünlerin (parke, büz, bordür, asfalt vb) uluslararası
standartlara uygunluğunu sağlamak amacıyla Ürün Güvenliği Yasası
altında yeni tüzükler hayata geçirilecek, böylelikle hem üretilen ürünlerin
kalite denetimleri sağlanacak hem de bağlı sektörler arasındaki haksız
rekabet önlenecektir.
*

Potansiyel mineral kaynakları haritalandırılacak ve bu bölgelerdeki
yapılaşma faaliyetleri başta olmak üzere diğer kısıtlayıcı faaliyetler
önlenecektir.

*

Beton ve asfalt üretim sektörlerinde geri dönüşüm faaliyetlerine önem
verilecek bu konularla ilgili olarak üniversitelerle ortak araştırma projeleri
yürütülmesi sağlanacaktır.

*

Yeni ocak izni veya ruhsatı verme işlemlerinin ihale yöntemiyle yapılması
konusunda düzenleme yapılacaktır

*

Mevcut ocakların sözleşmelerine ruhsat uzatım dönemlerinde yeni
çevresel ve sosyal şartlar eklenecek, çalıştığı süre boyunca etkin bir çevre
yönetimi yapamayan ocaklar değerlendirilip kapatılacaktır.

•

Mevcut orman alanlarının etkin bir şekilde korunması ve geliştirilmesi için
kapsamlı çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda:
*

Orman ve arazi yangınlarının önlenmesi amacıyla yangın gözetleme
kulelerinin teçhizat açısından donatılması ve işlevselleştirilmesi, yangın
söndürme araç ve gereçleriyle donatılmış hazır yangın ilk müdahale
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ekiplerinin oluşturulması sağlanacaktır. Yangınlara kısa sürede müdahale
edilerek kontrol altına alınması amacıyla “yangın koruma ve yangına
müdahale sistemi” kurulacak, yangınla mücadelede karadan uygulanan
metotların yanı sıra havadan müdahale yöntemleri de geliştirilecektir.
*

Çam kese böceği ve kabuk böcekleri ile mücadelede biyolojik, biyoteknik
ve mekanik yöntemlere ağırlık verilerek en az beş yıl süreli projeler
oluşturularak uygulanacaktır.

*

Orman Alanlarında keçi otlatılması engellenecektir. Fasıl 60 Orman
Yasası’na göre orman sınır köylerinde keçi otlatılması yasaklanmıştır.
1990 yıllarında keçi yasağı olan köylerdeki keçiler devlet tarafından satın
alındığı halde keçi yasağı olan köylerde keçi sayısı yine artmıştır. Bu
hususta denetimler artırılacaktır.

*

Mevcut orman alanları, orman ilan edilen araziler ve orman dışı
ağaçlandırılan arazilerin Tapu ve Kadastro Dairesi’nde tescil edilmesi
sağlanacak ve bu arazilerin kadastrosu yapılacaktır.

*

Ağaçlandırmalarla orman alanları artırılacaktır. Ağaçlandırmalarda
fonksiyonel ormancılık çalışmalarının geliştirilmesi, mevcut orman alanları
ile ağaçlandırılan alanlarda silvi kültürel bakımların yapılması, yanan
zeytin ve harnup ağaçlarının yabani sürgünlerinin aşılanarak üretime
kazandırılması sağlanacaktır.

*

Milli Parklar Yasası hazırlanarak, Milli Park Alanları ilan edilecektir. Buna
göre Kantara bölgesi orman amenajman planında Dipkarpaz bölümü için B
İşletme sınıfı (Milli Park) olarak verilen 7748 hektar alanın Milli Park olarak
düzenlenmesi gerçekleştirilecektir.

*
•

Yeni Orman Yasası çıkarılacaktır.

19/2003 sayılı Alçak Ormanların İcarı Yasasının amacına uygun bir şekilde
uygulanması sağlanacak, suiistimale izin verilmeyecektir. Yasaya uygun olarak
istenen tüzükler hazırlanacak, tarla olarak vatandaşlara tahsis edilen alçak
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orman arazilerinin yasal devri yapılacak, devir dışında kalan alçak orman
arazileri süratle ağaçlandırılarak orman olarak kazandırılacaktır. Yine bu yasa
kapsamında Bafra Turizm bölgesi olarak ayrılan ve yatırımcılara kiralanan 14
parselden bugüne kadar sadece 2 parselde yatırım yapılmıştır. Verilen sürede
yatırımlarına başlanmayan parsellerde kira sözleşmeleri derhal iptal edilerek
bu parsellerin gerçek yatırımcılara ihale usulu ile kiralanması sağlanacaktır.
2.3.

Sürdürülebilir kalkınma modelinde ihtiyaç duyulan sağlıklı mekânsal gelişim ve

çevre politikalarının hayata geçirilmesi için etkin ve verimli çevre yönetiminin sağlanması
•

Çevre ile ilgili kurumlar tek bakanlık altında birleştirilecek ve idari kapasiteleri
güçlendirilecektir. Çevre Koruma Dairesi, Orman Dairesi, Meteoroloji Dairesi,
Su İşleri Dairesi, Jeoloji ve Maden Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi’nin tek bir
çatı altında birleştirilmesi suretiyle çevre ile ilgili kurumların koordinasyonunun,
uyumunun ve iletişiminin artırılması hedeflenecektir.

•

Çevre Yasası güncellenerek, eksik tüzükler çıkarılacak ve merkezi yönetim
ile yerel yönetimler arasındaki yetki karmaşasını ortadan kaldıracak yasal
düzenlemeler yapılacaktır.

•

Denetim görevini yerine getirecek ‘Çevre Ajansı’ kurulabilmesi için çalışma
yürütülecektir. Etkin bir çevre yönetiminin sağlanabilmesi için yasa ve
tüzüklerin hayata geçmesi, yasanın uygulanırlığını takip edebilen bir
denetim mekanizmasının kurulması, caydırıcı cezalar ile çevre suçlarının
cezalandırılması ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
gereklidir. Bu gereklerin en önemli ayaklarından biri olan çevre denetimleri
ülkemizde sağlıklı bir şekilde yürütülememektedir. Bu nedenle, izin ve denetim
makamlarının birbirinden ayrılması, Çevre Koruma Dairesi’nin ağırlıklı olarak
izinlendirme makamına dönüştürülüp denetim görevini yerine getirmek üzere
‘Çevre Koruma Ajansı’ oluşturulması yönünde çalışma yürütülecektir. Üzerinde
çalışılan ajans modeli şu çerçevede şekillenecektir:
*

Ajansın temel sorumluluklarının, yaptırım uygulama, çevresel rehberlik,
çevresel izleme, analiz ve raporlama olması

*

Ajansın, bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik prensiplerine göre
yönetilmesi
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*

Verilen kararların halkla paylaşıldığı ve kararlara itiraz seçeneklerinin
olduğu ve bu itirazların makul sürede sonuçlanacağı bir yapıda olması

*

Ajansın gelirlerinin devlet bütçesinden aktarılan kaynaktan, kesilen
cezalardan, yapılan denetlemeler gibi verilen hizmetler karşılığı alınan
ücretlerden sağlanacağı bir sistem oluşturulması.
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Kaliteli Eğitim, Nitelikli İşgücü ve İstihdam Edilebilirlik
“HERKES İÇİN, HER YAŞ İÇİN ÜRETİME DÖNÜK, NİTELİKLİ EĞİTİM”

Kaliteli Eğitim, Nitelikli İşgücü ve İstihdam Edilebilirlik
“HERKES İÇİN, HER YAŞ İÇİN ÜRETİME DÖNÜK, NİTELİKLİ EĞİTİM”
VİZYONUMUZ
Günümüzde eğitim politikalarının temelini, aldığı eğitim sonucunda edindiği bilgileri,
küresel bilgiler ile yorumlayıp geliştirebilen, bu bilgileri ülkesinin kültürel, sosyal ve
ekonomik yapısının gelişimi için bir araca dönüştürebilen bireylerin daha bütünlükçü bir
eğitim anlayışı ve uygulamaları içerisinde yetiştirilmesi oluşturmaktadır.
Toplumların değişen kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınma ihtiyaçları doğrultusunda, tüm
bireylerin esnek öğrenme olanaklarına sahip olmalarını sağlamak, eğitimde fırsat eşitliği
yaratmayı ve her bireyin mümkün olan en üst standartta yetişmesini, kendi toplumu ve
uluslararası toplumla bütünleşmesini bir öncelik haline getirmek, eğitim politikalarının
doğru zeminde oluşturulabilmesi için olmazsa olmaz unsurlardır.
Ülkemizde de mevcut eğitim politikalarının yeniden düzenlenmesi, her düzeyde sağlanan
eğitim hizmetlerinin dünyada uygulanan çağdaş eğitim politikaları ışığında kalitesinin
artırılması ve mezun olacak olan bireylerin aktif işgücü politikaları ve işgücü piyasasının
ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına katılmalarının sağlanması büyük önem arz
etmektedir.
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AMAÇLARIMIZ
Bu vizyon ışığında, CTP olarak kaliteli eğitim, nitelikli işgücü ve ekonomik gelişime katkı
sağlayabilecek istihdam politikaları için temel stratejik amaçlarımız aşağıdaki şekildedir:
Genel Eğitim
1. Toplumsal değerlerimizi ve kültürümüzü özümseyen, bilgiyi kullanma ve geliştirme
becerisine sahip, sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş, takım çalışması ve
paylaşıma açık, sosyal ve kültürel yönü güçlü, yaratıcı ve özgüven sahibi bireylerin
yetişmesini sağlayan bir eğitim sisteminin kurulması
Yükseköğretim
2. Kaliteye öncelik veren, nicel büyüme yerine nitel gelişimi hedefleyen, toplumun ve
ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı bir yükseköğretim alanının yaratılması
Nitelikli İşgücü ve İstihdam
3. Mesleki eğitimin niteliğinin yükseltildiği, yaşam boyu eğitim uygulamalarının
desteklendiği ve geliştirildiği, her bireye fırsat eşitliğinin sağlandığı, çalışma koşullarının
ve güvencelerinin uluslararası standartlara uyumlaştırıldığı, aktif işgücü piyasası
politikalarının hayata geçirildiği bir çalışma ortamının yaratılması
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POLİTİKA ARAÇLARIMIZ
1. Toplumsal değerlerimizi ve kültürümüzü özümseyen, bilgiyi kullanma ve geliştirme
becerisine sahip, sorgulama ve eleştirel düşünme yeteneği gelişmiş, takım çalışması
ve paylaşıma açık, sosyal, kültürel ve iletişim yönü güçlü, yaratıcı ve özgüven sahibi
bireylerin yetişmesini sağlayan bir eğitim sisteminin kurulması
1.1. Eğitime ayrılan kaynakların yeniden yapılandırılması ve kalite standartlarının
oluşturulması
•

Eğitim kurumlarının eğitim ve öğretim için elverişli fiziki ve teknolojik altyapıya
kavuşturulması, pratik uygulama tekniklerinin kullanılması için ekipman
ihtiyaçlarının karşılanması, öğretmenlerin hizmet içi eğitim ve yaşam boyu
öğrenim olanaklarından faydalanması amacıyla eğitime ayrılan bütçe payı
artırılacaktır.

•

Eğitim müfredatı çağdaş normlar ve bu alanda örnek ülke modelleri incelenerek,
yeniden revize edilecektir. Özellikle sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin
daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin daha sık kullanıldığı
bir müfredat oluşturularak öğrencilerin ruhsal ve bedensel gelişimlerini
ve becerilerini artırmaya yönelik bir yaklaşım izlenecektir. Ayrıca özel ve
devlet okulları arasında eşit şartların oluşturulabilmesi için kalite standartları
artırılacak ve bu standartlara uyumun izlenebilirliği için gerekli mekanizmalar
oluşturulacaktır.

•

Kolejlerin mevcut yapısı güçlendirilecektir. Ancak sürdürülebilir olmayan
bugünkü kolejlere giriş sistemi çağdaş anlayışlara uygun bir şekilde
kademeli olarak değiştirilerek, süreç temelli bir değerlendirme sistemiyle
öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi sağlanacaktır.
İlkokul sonrasında kolejlere girişin yanında ortaokullardaki farklı program
koridorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat
eşitliği yaratılacaktır.
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•

Öğretmen yetiştiren eğitim kurumları ile okullar arasındaki iletişim
yapısallaştırılarak, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, eğitim alanındaki
ihtiyaçları dikkate alan ve öğretmenlere daha gelişmiş hizmet içi eğitim ve
yaşam boyu öğrenim sunan bir kariyer gelişimine ve performansa dayalı
olacak şekilde revize edilecektir.

•

Eğitimde stratejik planlama ve politika oluşturma için Milli Eğitim Bakanlığı
bünyesinde ayrı bir birim oluşturulacaktır. Bu birim orta-vadeli planlama ve
hedeflerin belirlenmesi, eğitim stratejilerinin değerlendirilmesi ve standartların
belirlenmesi gibi genel eğitimde daha yapısal bir yol izlenmesini sağlayacaktır.

•

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.

•

Okul idarelerinin bütçe süreçlerinde daha fazla yetki alabilmelerine yönelik
düzenlemeler kademeli olarak hayata geçirilecektir. Böylece okulların kendi
ihtiyaçlarını karşılayabilme ve kalkınma hedeflerini yerine getirebilmede söz
sahibi olmalarının önü açılacaktır. Kaymakamlık, Belediyeler ve okullar arasında
sistematik işbirliği ve eşgüdüm ağı oluşturularak, Belediyelerin topladıkları
emlak vergilerinden ayrılan katkı payının en doğru şekilde kullandırılması,
kaymakamlıkların ise okullara yönetimsel konularda destek sağlaması için
ortak çalışma ortamı yaratılacaktır.

1.2. Toplumsal geçmişimiz, kültürümüz ve değerlerimizin eğitim müfredatına eklenmesi
•

Toplumsal Kültür Politikası oluşturularak kültürle ilgili tüm alanları kapsayacak
şekilde kültürel eserlerimizin ve geleneksel kültürümüzün korunması ve
tanıtımının yapılabilmesi için kültürün geliştirilmesine ilişkin faaliyet gösteren
tüm sivil toplum örgütleri ile vakıfların işbirliğinde programlar geliştirilecektir.
Bunun sayesinde, geleneksel Kıbrıs Türk kültürünün ve folklorunun
yaşatılabilmesi ve daha geniş kesimler tarafından sahiplenilmesi için
oluşturulacak programlar dahilinde bir dizi aktivite hayata geçirilecektir. Buna
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ek olarak kültürel çeşitlilik, kültürlerarası diyalog ve iki toplumlu işbirlikleri de
programlar dahilinde ele alınacaktır. Son olarak turizm, araştırma ve teknoloji
ile kültür arasında sinerjiler oluşturularak bu alanlardaki girişimlerin kültürel
faaliyetlerle bağdaştırılması teşvik edilecektir.
•

Genel eğitimde kullanılan ders kitaplarının topluma ait olması sağlanacaktır. Bu
bağlamda mevcut ders kitaplarının; ülkemiz akademisyen, eğitim uzmanı ve
öğretmenlerinin katkılarıyla ve yeni eğitim paradigmalarına göre oluşturulmuş
eğitim kuramları ve yöntemleri çerçevesinde hem evrensel hem de yerel
değerleri dikkate alan ve sürekli olarak geliştirilmesini öngören bir anlayışla
oluşturulması sağlanacaktır. Bu anlayışla hazırlanan öğretim programı ve ders
kitaplarının geliştirilmesi, yazılması ve belirlenmesini sağlayacak her türlü
uygulamaya öncelik verilecektir.

1.3. Yabancı dilde eğitimin geliştirilmesi
•

Erken yaşlardan itibaren yabancı dil eğitimi verilmesine başlanacak,
öğrencilerin en az bir yabancı dilde çok iyi derecede anlama, yazma ve
konuşabilme becerilerini geliştirilebilmeleri için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır. Bu kapsamda:
*

Yabancı dil eğitim programları yenilenecek, ana sınıf ve 1. sınıf “İngilizce
Farkındalık Eğitimi” öğretim programlarında yeniden yerini alacaktır.

*

Hizmet içi eğitim sistemi: İlkokullarda İngilizce derslerinin, İngilizceyi doğru
kullanabilen, telaffuzu düzgün öğretmenler tarafından verilmesi hem dilin
doğru kullanımını duymayı hem de öğrenmenin ilk yıllarında, sonradan
düzeltilmesi imkânsız hataların oluşmasını önleyecektir. Bunun için bu
branş öğretmenlerinin hizmet içi eğitim için yurt dışına gönderilmelerine
imkan yaratılacaktır.

*

Yabancı dil eğitimi sınav sistemi yenilenecek, çoktan seçmeli sınavlar
her seviye için kaldırılacak, ilkokullardaki sınav sistemi UCLES (University
of Cambridge Local Examinations Syndicate)’e uygun şekilde yeniden
düzenlenecektir.

*

Getirilecek sınav sistemine uygun olarak, müfredat düzenlemesine
gidilecek, 8 yaş, 3. Sınıflar başlangıç düzeyi; 9 yaş, 4. Sınıf orta-düzey ve
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10 yaş, 5. Sınıf ileri düzey kriterleri temelinde öğrencilerin dil becerilerini
geliştirmesi hedeflenecektir.
*

Teknolojik olarak tam donanımlı İngilizce sınıfları / dil laboratuvarları
oluşturulacaktır. Bu sınıflarda, multi-medya kullanımı ile öğrenciler İngiliz
dilini ve kültürü daha yakından tanıyabilecek, film izleyebilecek, şarkı
dinleyebilecek, hazırlamış oldukları posterleri ve ödevleri daha görülebilir
şekilde sergileyebilecektir.

1.4. Engelli bireylerin mümkün olduğu ölçüde soyutlanmadan tüm eğitim haklarından eşit
şekilde faydalanması
•

Engelli bireylerin eğitim hayatına başlamadan önce engel değerlendirmesi
yapılması ve engel seviyesi çok ileri değilse, toplumdan soyutlanmadan
akranları ile aynı seviyede eğitim alması sağlanacaktır.

•

Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin, zihinsel engel ve davranış bozuklukları
semptomlarını tespit edebilmesine ve öğrenci ve aileleri doğru şekilde
yönlendirmesine yardımcı olacak hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

•

Özel Eğitim Yasası ilgili paydaşlarla çalışılıp yasallaştırılacaktır.

1.5. Engelli bireylere özel eğitim sunan okulların geliştirilmesi ve diploma sorununun
çözülmesi
•

Özel eğitime ihtiyaç duyan engelli, öğrenme güçlüğü çeken, üstün yetenekli ve
diğer tüm farklı gelişen çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu özel eğitimi almaları
için elverişli ortam sağlanabilmesi adına özel eğitim kurumlarının beşeri ve
fiziki altyapıları geliştirilecektir. Bu öğrencilerimizin ilkokul, ortaokul ve lise
mezuniyet diplomasına sahip olabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler
gerçekleştirilecektir.

1.6. Eğitim müfredatında çok kültürlülüğe yer verilmesi ve yabancı uyruklu ve göçmen aile
çocuklarına yönelik destek programlarının oluşturulması
•

Eğitim materyallerinde kültürel farklılıkları ve bu farklılıklara hoşgörü ile
bakabilmeyi içeren anlayışlar vurgulanacaktır.
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•

Yabancı uyruklu ve göçmen aile çocuklarının takip edecekleri destek eğitim
programları sisteme dahil edilecektir.

•

Tüm bireylerin dini inanç ve kanaat özgürlüğüne saygının gereği olarak dinin
ve din duygularının istismarına, ideolojik ve politik bir enstrüman olarak
kullanılmasına bilimin objektifliği ve yol gösterici özelliklerini zedelemeden;
bireyin özgür düşünce ve tercihlerini sınırlamadan din kültürü ve halk bilgisi
derslerinin tercihe bağlı olarak alınması sağlanacaktır.

2. Kaliteye öncelik veren, nicel büyüme yerine nitel gelişimi hedefleyen, toplumun ve
ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı bir yükseköğretim alanının yaratılması
2.1. Yükseköğretimde kaliteye öncelik verilmesi, nicel büyüme yerine nitel gelişimin
hedeflemesi
•

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu,
mali ve idari yapısı güçlendirilerek tamamen özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.

•

Yükseköğretim alanı için önemli olan üç temel fonksiyonun: i) yükseköğretim
politikasının oluşturulması, ii) yükseköğretim kurumlarına sağlanan Devlet
yardımlarının kapsam ve niteliğinin belirlenmesi ve iii) yükseköğretimde
bağımsız dış kalite denetiminin yürütülmesinin farklı kurumlar eliyle yapılması
için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılacaktır.

•

Yarı devlet üniversitelerine olduğu gibi özel üniversitelerimize de,
performanslarını artırabilmeleri, Ar-Ge girişimlerinin desteklenebilmesi ve
bu alanlarda elde edecekleri başarılarının ödüllendirilerek performanslarının
pekiştirilebilmesi için kamu finansmanlarından faydalanabilmenin yolu
açılacaktır. Böylece özel üniversitelerimizin inovasyon/yenilik, teknoloji ve
bilim merkezleri olabilmeleri desteklenerek ülkemizin yükseköğretimde
markalaşması sağlanacaktır.

•

Avrupa Birliği Yükseköğretim Standartları ve Rehberleri ışığında bir dış
kalite güvence sistemi tasarlanacak ve uygulamaya konacaktır. Böylece
yükseköğretim eğitim kurumlarının kalite zafiyetine uğramamaları ve bir
üniversiteler adası olan ülkemizin bu alandaki cazibesinin özellikle yabancı
ülkeler nezdinde devam edebilmesi sağlanacaktır.
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•

Dış kalite kontrol sistemlerinin yanı sıra, üniversitelerin kendi içlerinde bir
iç kalite kontrol mekanizmasının oluşturulması için eğitim kurumlarımız ile
işbirliği içinde çalışmalar başlatılacaktır.

•

Yükseköğretimde kalitenin artırılması ve ortak gelişim olanaklarının
belirlenebilmesi için üniversiteler arasında işbirliğini ve know-how değişimini
destekleyecek girişimler yapılacaktır.

2.2. Yükseköğretim alanının toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı hale gelmesi
•

Şeffaf, kapsamlı ve katılımcı bir yöntemle yükseköğretim stratejisi
hazırlanacaktır. Strateji kapsamında sosyal ve ekonomik gelişimde en önemli
etken olan yükseköğretim alanına stratejik vizyon verilecek ve yükseköğretim
kurumlarının eğitim programları ile müfredatlarının, işgücü piyasasındaki
sektörel ihtiyaçlar ile entegre şekilleneceği bütünsel bir yaklaşım ortaya
konacaktır.

•

Öğrencilerin kentsel ekonomik hayattan soyutlanmaması amacıyla kampüs
içerisinde ve yükseköğretim kurumları eliyle sunulan ticari nitelikteki
faaliyetlere kısıtlama getirilecektir. Yükseköğretim kurumlarının bu tür
girişimler yerine, eğitime ve eğitimin kalitesini artırmaya odaklanması teşvik
edilecektir.

•

Yükseköğretimin işgücü piyasasının gelişimine bir fayda sağlayabilecek yapıda
olabilmesi için, üniversitelerdeki anabilim dallarının müfredatları, işgücü
piyasasında ihtiyaç duyulan beceriler ışığında yeniden gözden geçirilecektir.

•

Yeni üniversitelerin kuruluşlarında, hazırlanacak yükseköğretim stratejisi
çerçevesinde sağlam temellere dayalı ve şeffaf bir yapıda karar üretecek bir
mekanizma oluşturulacaktır.

•

KKTC’deki eğitim kurumlarının Bologna Süreci’nin dışında tutulmaları
nedeniyle, bu süreçten ortaya çıkan deneyim ve sonuçların, ülkemizde de
uygulanması için başlatılan çalışmalar desteklenecektir.
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3. Mesleki eğitimin niteliğinin yükseltildiği, yaşam boyu öğrenim uygulamalarının
desteklendiği ve geliştirildiği, her bireye fırsat eşitliğinin sağlandığı, çalışma koşullarının
ve güvencelerinin uluslararası standartlara uyumlaştırıldığı, aktif işgücü piyasası
politikalarının hayata geçirildiği bir çalışma ortamının sağlanması
3.1. Mesleki eğitim ve yaşam boyu öğrenim uygulamalarının bölgesel ve sektörel işgücü
dinamikleri ışığında geliştirilmesi
•

Mesleki eğitim programlarının kapsam ve içeriği, lokomotif ekonomik
sektörlerimizin gelişimi ve rekabet edebilirliği için ihtiyaç duyulan nitelikteki
işgücünün yetiştirilmesine öncelik verilecek şekilde geliştirilecektir.
*

İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi: İşgücü piyasası içerisinde gerek mevcut
gerekse de orta vadede oluşacak arz - talep ihtiyacını izleyebilmek,
istihdam ihtiyacı olan alanları ve bu alanlarda aranan işgücü niteliklerini
tespit etmek, iş arayanlar ile iş verenleri bir araya getirecek bir platform
yaratabilmek amacıyla Çalışma Bakanlığı bünyesinde meslek odaları ve
ekonomik örgütler ile işbirliği içerisinde ‘İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi’
oluşturulacaktır.

*

İşgücü Piyasası Analizleri: Orta vadede işgücü piyasasının ihtiyaç duyacağı
bilgi, beceri ve niteliklerin tahmin edilebilmesi ve eğitim sistemine yön
verilebilmesi amacıyla Çalışma Bakanlığı tarafından düzenli olarak
‘işgücü piyasası analizleri’ gerçekleştirilecektir. Bu analizler kapsamında,
üniversite, meslek yüksekokulu, meslek lisesi ve çıraklık okulu mezunlarının,
mezuniyet sonrası yaptıkları işler ve kariyer gelişimleri kayda alınacak;
meslek birlikleri ve odalar ile işbirliği içerisinde düzenli olarak işgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelik ve becerinin ne olduğunun ölçülmesine
yönelik anketler düzenlenecek; piyasadaki iş münhalleri kamu istihdam
hizmetlerine kayıtlı iş arayanlara doğru nitelikleri kazandıracak eğitimlerin
Devlet eliyle sağlanabilmesi için izlenecektir.

*

Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri: Öğrencilerin ve iş arayanların en etkin
şekilde yönlendirilebilmesi için Çalışma Dairesi’ne bağlı Kamu İstihdam
Hizmetleri kapsamında danışmanlık masası oluşturulacaktır. Kariyer
danışmanlığı hizmetleri aracılığıyla öğrencilerin ve iş arayanların sahip
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olduğu bilgi, beceri ve nitelikler ölçülerek, işgücü piyasasında bulunan
münhal pozisyonlar ile karşılaştırılacak ve öğrenciler ve iş arayanlar
münhal pozisyonlar kapsamında belirlenen niteliklere sahip olma
yöntemleri konusunda yönlendirileceklerdir.
•

Mesleki eğitim ve yaşam boyu eğitim programlarında kalite ve devamlılığın
sağlanabilmesi için yeterli mali kaynak farklı finansman modelleri (kamu - sivil
toplum ortaklıkları, kamu - iş veren ortak maliyet paylaşımı, dış fonlar gibi)
aracılığıyla yaratılacaktır.

•

Gerek işgücü niteliklerinin yükseltilmesi gerekse de mezunların ulusal ve
uluslararası geçerliliğe sahip diploma ve sertifikalara sahip olabilmesi için
mesleki standartlar belirlenecek ve Mesleki Yeterlilik Çerçevesi oluşturulacaktır.
Mesleki Yeterlilik Çerçevesinin uygulanmasını izlemek, eğitim programlarının
standartlara uygun olarak gözden geçirilmesini sağlamak ve mesleki ve
teknik eğitim veren kurumları denetlemek amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurulu
kurulacaktır.

•

Mesleki Yeterlilik Kurulu, ayrıca, mesleki eğitim politikalarının şekillenmesine
en üst düzeyde katkı sağlayacak olup, bu politikaların etkin savunuculuğunu
yürütecek, kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileri başta olmak üzere
ilgili tüm paydaşlar arası eşgüdümü sağlamaktan sorumlu olacaktır. Bu sayede
mesleki eğitim programlarının kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde Çalışma
Bakanlığı tarafından toplanan işgücü piyasasına ilişkin analizlerin yanı sıra,
işverenler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının etkin katkı vermesi sağlanacaktır.

•

Yaşam boyu öğrenme kapsamında geliştirilecek eğitim programlarının,
kamu haricindeki kuruluşlar tarafından verilmesi teşvik edilecektir. Çıraklık
eğitimini yaygınlaştırmak ve daha etkin hale getirmek amacıyla Milli Eğitim
Bakanlığı ile işbirliği halinde çalışan KTEZO Çıraklık Eğitim Merkezi ve benzeri
girişimler her şekilde desteklenecektir. Kalitenin sağlanabilmesi için program
akreditasyonları ve denetimler hayata geçirilecektir.
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Sosyal Devlet, Yüksek Toplumsal Refah
“AYRICALIKLILARIN DEĞİL, TÜM TOPLUMUN DEVLETİ”
VİZYONUMUZ
Sosyal Devlet olgusu, bireyler ve toplum arasında adil ve eşit düzeyde ilişki tesis edilmesini
amaçlamaktadır. Birey ve toplum arasında adil ve eşit düzeyde ilişki ise ancak adil gelir
dağılımının sağlanması, bireylerin sosyal faaliyetlerden ve ayrıcalıklardan eşit ölçüde
yararlanması, küçük yaştan kendilerini geliştirerek toplum içerisinde sosyal bir birey olarak
yer alması ve toplumun gelişimine katkıda bulunması ile mümkün olabilmektedir.
Bireylerin cinsiyet, ırk, din, fiziksel, ruhsal, cinsel yönelim gibi birçok farklılıkları bulunmasına
karşın, Devletin tüm bireyleri kucaklayan ve onlara eşit fırsatlar sağlayan ve bunun
suiistimal edilmesi halinde gerekli yaptırımı uygulayabilen mekanizmaları oluşturması,
yüksek toplum refahı tesis etmede büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, her birey için
işgücüne eşit katılım imkanının yaratılması, adil ücret uygulamalarının garanti edilmesi, iş
hayatında haksızlığın ve ayrımcılığın önlenmesi ve dezavantajlı grupların desteklenmesi
sağlanmalıdır.
Sosyal hakların toplumsal refah için Devlet güvencesi altına alınmasının yanı sıra, bireylerin
küçük yaştan itibaren aktif, katılımcı, üreten, sosyal sorumluluk sahibi olabilmeleri için de
Devletin sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde, örgün eğitimin yanı sıra, müfredat dışı
sosyal ve kültürel faaliyetlerin de desteklenmesi gerekmektedir. Özellikle gençlerin işgücüne
katılımlarının desteklenmesi için kariyer yönlendirmesi yapabilecek gençlik merkezlerinin
kurulması, farklı STÖ’ler arasında gençlere yönelik bir işbirliği ağının oluşturulması ve
gençlerin madde bağımlılığı başta olmak üzere, kumar, betting vb. kötü alışkanlıklardan
korunmaları ve kurtulmalarına yönelik politikaların oluşturulması yapılması gerekenlerin
başında gelmektedir.
Toplumsal refah için bir diğer önemli faktör ise bulunduğu çevreye daha fazla anlam
katabilen, anlama, düşünme, algılama ve duygusal yetilerini harekete geçiren, estetik
anlayışını haiz bireylerin yetiştirilmesidir. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin desteklenmesi,
doğru toplumsallaşmayı gerçekleştirebilmek, sonraki nesillere değerlerimizi aktarabilmek
ve bir önceki nesli aşabilmeleri için kendilerini daha da geliştirmelerine fırsat vermek
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açısından önemlidir. Kültür ve sanat ayrıca uluslararası ilişkilerde ülkemizin tanıtılması
açısından önemli bir yere sahiptir. Ülkeler kendi ülkelerinin tanıtılması için kültür ve sanat
paylaşımı yapmakta, kendi eserlerini bir başka ülkede sergilemekte ve böylece toplumlarına
farklı kültürleri öğrenme, tanıma ve saygı duyma fırsatı tanımaktadır. Bunun da devletler
arası ilişkilerde kültürel yakınlık oluşturulmasına ve birbirleri arasındaki dostane ilişkilerin
geliştirilmesinde katkı sağladığı görülmektedir.
Tüm bunlar ışığında, sosyal devlet olgusunun güçlendirilmesi ve toplum içi haysiyet, huzur
ve adalet sağlanması suretiyle refah düzeyinin yükseltilmesi temel önceliklerimiz arasında
yer almaktadır.
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AMAÇLARIMIZ
Bu vizyon ışığında, CTP olarak sosyal devlet ve yüksek toplumsal refah için temel stratejik
amaçlarımız aşağıdaki şekildedir:
Çalışma Yaşamı
1. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, hizmet koşulları ile güvencelerinin uluslararası standartlara
uyumlaştırıldığı bir çalışma yaşamının oluşturulması
Sosyal Hizmetler
2. Sosyal hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve dezavantajlı grupların işgücüne
katılımının desteklenmesi
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması, şiddet ve istismarın önlenmesi, insan
haklarına uygun kurumsal, yasal ve mali düzenlemelerin yapılması
Kültür ve Sanat
4. Ülkemizde kültür ve sanatın geliştirilmesi ve dünyaya açılmasının sağlanması
Sağlıklı Gelişen ve Katılımcı Gençlik
5. Aktif, katılımcı, üreten, yaratıcı, öz güven ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri
için gençlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gerekli kaynakların sağlanması, farklı genç
gruplarını ortak paydalarda buluşturarak potansiyellerini ortaya çıkarabilme imkanının
tanınması
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POLİTİKA ARAÇLARIMIZ
1. Fırsat eşitliğinin sağlandığı, hizmet koşulları ile güvencelerinin uluslararası standartlara
uyumlaştırıldığı bir çalışma yaşamının oluşturulması
1.1.

Eşitlikçi, adil, uluslararası kabul gören normlar ile uyumlu bir çalışma yaşamının

oluşturulması
•

Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği normları ve Uluslararası
Çalışma Örgütü konvansiyonları ile tam uyumun sağlanması hedeflenecek ve
bu amaçla yapılacak çalışmalarda çalışanların örgütleri ile işveren örgütleri
arasında sosyal diyalog ve danışma mekanizmalarının geliştirilmesi teşvik
edilecektir.

•

Çalışma yaşamının standartlarını belirleyen temel yasa olan İş Yasası
yeniden düzenlenecektir. Yeni yasal düzenlemeye uygun çalışma koşullarının
yaratılması amacıyla daha etkin denetim sistemi oluşturulacak, istihdam
kültürünün geliştirilmesi için bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.

•

Ülkemizdeki ücretler hiyerarşisinin başlangıç basamağını teşkil eden ve
normal çalışma saatleri karşılığında çalışanlara verilmesi zorunlu en düşük
ücret olan Asgari Ücretin çalışma yaşamı boyunca aynen uygulanmasına
son vermek ve çalışanlara performanslarında, niteliklerinde ve kıdemlerinde
meydana gelen gelişmelere bağlı artışlar verilmesini sağlamak amacıyla, özel
sektörde performans, nitelik ve kıdeme bağlı ücret düzenlemesine gidilmesi
teşvik edilecektir.

•

İşyerinde meydana gelen iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil çözümünü
sağlamak amacıyla yargı öncesi ücretsiz başvurulabilecek itiraz/uzlaştırma/
çözüm sistemi oluşturulacaktır.
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•

İşe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları dâhil,
çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime
erişim ve meslekte ilerlemede; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken,
felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, özürlülük,
yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde
korunma sağlamak ve çalışanların eşit muamele görme hakkını güvence altına
almak amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır.

•

Çalışan ebeveynlerin çocuk, aile ve iş hayatındaki sorumluluklarının
uzlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla her kadın (anne) veya erkek (baba)
çalışana çocuk bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla, ayrı ayrı ebeveyn izin hakkı
verecek düzenleme yürürlüğe konacaktır.

•

Yabancı işgücünün adaya gelişi ve çalışma sürelerinin devamlılığı Çalışma
Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Yabancı İşgücü Analizi ve Yönetimi Sistemi
aracılığıyla sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilecektir. Bu
çerçevede, adaya gelen yabancı işgücünün nitelikleri ve hangi iş profillerinde
ne kadar süreli çalıştırıldıkları Çalışma Bakanlığı tarafından kayıt altına alınacak
ve yabancı işgücü ihtiyacı bulanan alanlar veriye dayalı olarak saptanacaktır.

•

Bakanlık bünyesinde her türlü kayıt dışılıkla mücadele hedefi kapsamında,
gerek kayıt dışı yabancı işçi çalıştırma, gerekse sosyal güvenlik kurumlarına
kayıt yapılmadan işçi çalıştırma ile ilgili olarak etkin bir denetim mekanizması
oluşturularak, kayıtsızlığın yarattığı haksız rekabet ve çalışanların mağdur
edilmesi önlenecektir.

•

İşverenin iflası halinde çalışanların ödenmeyen ücret ve diğer alacaklarının
karşılanması amacıyla yasal düzenleme yapılarak garanti fonu oluşturulacaktır.

1.2.

Çalışma hayatında sendikalaşmanın desteklenmesi
•

Sendikalaşmanın önündeki engellerin tespit edilip kaldırılması için çalışmalar
yapılacak, sendikalaşmanın teşvik edilmesi sağlanacaktır.

•

Sendikalar ile işveren örgütlerinin bir araya gelerek genel çalışma yaşamı ile
sektörlerin özel sorunlarına birlikte çözüm bulmalarına olanak verecek Sosyal
Diyalog mekanizması oluşturulacaktır.
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•

İşgücünün örgütlenmesini teşvik amacıyla kamu harcamalarında sendikalaşmış
işyerlerine özel ayrıcalıklar yürürlüğe konacaktır.

1.3.

Çalışanların sosyal güvenlik haklarının en üst düzeyde gözetilmesi ve bu alandaki

hizmetlerin çağdaş hale getirilmesi
•

Sosyal Sigortalar Fonunun açıklarının kapatılması ve mali yapısının
iyileştirilmesi için somut adımlar atılacaktır. Bu amaçla;
*

Tüm çalışanların kayıtlı sistem içine alınması,

*

Yaygın bir şekilde görülmekte olan eksik prim yatırımlarının önlenmesi,

*

Prim ve diğer alacaklara ilişkin tahsilat oranının artırılmasına yönelik
uygulamalar vergi reformları ile birlikte planlanarak hayata geçirilecektir.

•

Aktif sigortalılarımız ile sigorta emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı ve
aldıkları hizmetin kalitesini artırıcı somut adımlar atılacaktır. Teknoloji kullanımı
yaygınlaştırılarak kayıt ve prim yatırma dâhil birçok sosyal sigorta işlemlerinin
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

•

Ev kadınlarının Sosyal Güvenlik sitemine dahil olması için gerekli şartlar
kolaylaştırılacak, çalışma yaşamından kendi iradesi dışında bağımlı çocukları
olması nedeniyle ayrılmak zorunda olan Sosyal Hizmetlerin korumasındaki
kadınların sigortalılıklarının devam etmesi için destekler verilecektir.

•

İhtiyat Sandığı Fonunda bulunan birikimlerin en etkin ve verimli şekilde
değerlendirilmesi için gerekli tedbirler alınacak, hizmetlerin yürütülmesinde
teknoloji kullanımının artırılması için gerekli adımlar atılacaktır.

2. Sosyal hizmetlerin çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve dezavantajlı grupların işgücüne
katılımının desteklenmesi
2.1.

Yaşlılar, engelliler ve korunmaya muhtaçlar için verilen sosyal hizmetlerin

çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
•

Yaşlılarımız, engelli ve korunmaya muhtaçlar için verilen hizmetlerin
çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. Çocuk ve
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gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça itilmesinin, istismarının
önlenmesi için etkin önlemler alınacaktır. Bu amaçla;
*

Herhangi bir nedenle eğitime dahil olamayıp sokakta olan, çalıştırılan,
bağımlı veya risk altında olan, suça yönlendirilmiş veya suç mağduru olan
çocuklar ve ailelerine psiko-sosyal destek verilmesi ve rehabilitasyonlarının
gerçekleştirilmesi için merkezler oluşturulacaktır.

*

Çocuk, engelli ve yaşlı dostu sosyal ve kültürel organizasyonlar ve
mekânların geliştirilmesi için destek programları geliştirilecektir.

*

Sosyal hizmetlerin ekonomik boyutu olan sosyal yardımların hak temelli
ve erişilebilir olması için sosyal yardımlar ile ilgili yasal düzenlemeler bir
an önce yapılacaktır.

*

Engelli bireylerin yaşamın her alanına katılımını artırmak için ortak yaşam
alanlarına, ulaşım araçlarına, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimlerini
sağlayacak tedbirler alınacaktır.

•

Sosyal Hizmetler alanındaki çalışmaların çağdaş, verimli ve etkin bir şekilde
yürütülebilmesi amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi yeniden yapılandırılacak
ve hizmet alanları ile ilgili yasal düzenlemelerin günümüz ihtiyaçlarına uygun
çağdaş normlarla yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır.

2.2.

Dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artıracak düzenlemelerin hayata

geçirilmesi
•

Bölgesel ve sektörel işgücü dinamikleri dikkate alınarak başta kadınlar,
gençler ve engelliler olmak üzere dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini
artıracak aktif işgücü politikaları hayata geçirilecektir.

•

İşgücü piyasasında dezavantajlı olarak kabul edilen bu grupların iş gücü
piyasasına katılımı, oryantasyon eğitimleri; ihtiyaç duyulan nitelikleri
kazanmalarına dönük mesleki eğitim – yaşam boyu öğrenim programları;
girişimcilik danışmanlığı ve kariyer rehberliği ile teşvik edilecektir.

•

Bu çerçevede, işverenler ve sivil toplum temsilcileri ile işbirliği ve
diyalog içerisinde işyeri uygulamalı eğitimleri ve teorik eğitimler hayata

84

geçirilecektir. Tüm bunların desteklenmesi için mevcut mali kaynaklar yeniden
şekillendirilecektir.
•

Engellilerin kendi güçleri ve becerilerini kullanarak işgücüne katılmalarını
ve yaşamlarını huzur, güven ve sağlık içerisinde devam ettirebilmelerini
sağlayacak bir yaşam standardı oluşturması hedeflenecektir. Bu bağlamda:
*

Engel durumlarına göre alabilecekleri en yüksek mesleki/akademik eğitimi
almaları sağlanacak

*

Engellilere özel mesleki rehabilitasyon, mesleki teknik eğitim ve mesleki
rehberlik hizmetleri geliştirilecektir. Bu sayede, engelinden dolayı mesleki
eğitim alamamış, çalışırken engelli durumuna düşmüş ve iş kolundaki
gelişmeleri takip edememiş engelli bireylere hayata yeniden tutunma
şansı verilecektir.

3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin sağlanması, şiddet ve istismarın önlenmesi, insan
haklarına uygun kurumsal, yasal ve mali düzenlemelerin yapılması
•

CTP tarafından hazırlanan ve 2014 yılında meclisten oybirliği ile geçen
61/2014 sayılı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) Yasasına işlevsellik
kazandırılacaktır.

•

Kadına Yönelik Şiddeti önlemek için polis teşkilatında ve Hastanelerin acil
servisinde hizmet içi eğitim vermek suretiyle Şiddete Müdahale Birimleri
oluşturulacaktır.

•

Yapılacak olan saha taraması verilerine göre ihtiyaç duyulan ilçelerde Kadın
Sığınma Evleri açılacaktır.

•

Şiddeti Önleme ve Danışma Merkezleri (ŞÖDAM) her ilçede yürürlüğe girecektir.

•

İnsan hak ve özgürlükleri ile toplumsal cinsiyet eşitliğine uygun bir müfredat
oluşması için Eğitim Bakanlığında Cinsiyet Odak Noktası hayata geçirilecektir.

•

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapacak olan Cinsiyet Odak Noktası
Maliye Bakanlığında yürürlüğe girecektir.
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•

Kadın dostu belediyecilik başta olmak üzere yerel yönetimler ve birimlerde
toplumsal cinsiyet politikalarının geliştirilmesi için İçişleri Bakanlığı’nda
Cinsiyet Odak Noktası açılacaktır.

•

TOCED Yasasında öngörüldüğü gibi Sivil Toplum Konseyi kurulacak, Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Kurultayı’nın iki yıllık periyotlarla düzenlenmesi ve Cinsiyet
Eşitliği Eylem Planı’nın düzenli olarak hazırlanması sağlanacaktır.

•

Aile Yasasında yapılan değişiklikte öngörüldüğü üzere maddi durumu iyi
olmayan kadınlar için adli yardım düzenlemesi hayata geçirilecektir.

•

İstanbul Sözleşmesinin de gereği olan Ev içi Şiddeti Önleme Yasası onaylanarak
yürürlüğe girecektir.

•

Ceza Yasasında İnsan Kaçakçılığını ve İnsan Ticaretini Önlemek ile ilgili yasal
düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilecektir.

•

Miras hakkında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması Veraset Yasası’nda
gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe girecektir.

•

Ombusdman Yasasında gerekli tadilat yapılıp bu kurum altında toplumsal
cinsiyet eşitliği konularına bakan özel bir birim oluşturulacaktır.

•

Devlet Planlama Örgütünün yaptığı periyodik veri toplama süreçlerine toplumsal
cinsiyet eşitliği ile ilgili başlıkların detaylı şekilde dâhil edilmesi sağlanacaktır.

•

Kadın kooperatiflerinin kurulması için gerekli olan teşvik sistemi düzenlenecek
ve kadın işsizliğini azaltan düzenlemeler yapılacaktır.

4. Ülkemizde kültür ve sanatının geliştirilmesi ve dünyaya açılmasının sağlanması
•

Plastik sanatlar, fotoğraf, karikatür ve müzik gibi alanlarda uluslararası
tanınmışlık elde etmiş sanatçılarımız birer kültür-sanat elçisi olarak kabul
edilecek ve bir yandan uluslararası alandaki faaliyetleri desteklenirken, diğer
yandan da yurt dışı temsilciliklerimiz aracılığıyla uluslararası alanda daha fazla
etkinliğe katılmaları sağlanacaktır.

•

Yurt dışı temsilciliklerimizin her biri, yılın belli dönemlerinde Kıbrıs Türk kültür
sanatını tanıtım etkinlikleri düzenleyeceklerdir.

•

Kıbrıslı Türk yazarların eserlerinin yabancı dillere çevrilmesi sağlanacaktır.
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•

Modern sanatlar müzesi, tiyatro ve konser binası açılacaktır.

•

Ülkemizde

uluslararası

sergilerin

ve

bienallerin

düzenlenmesi

için

üniversitelerimizle iş birliği içerisinde girişimler başlatılacaktır.
•

Ülkemiz kültür-sanatının geliştirilmesi ve yurt dışında tanıtılması için kültürden
sorumlu bakanlık eşgüdümünde, üniversitelerimizin ilgili alanlarından
akademisyenlerin, sanatçıların, kültür insanlarının katılacağı “Kıbrıs Türk
Kültür-Sanatının Geliştirilmesi ve Tanıtımı Konseyi” kurulacaktır.

•

Sanat alanında özel yetenekli gençlerin küçük yaşlardan belirlenmesi için
bir proje uygulamaya konulacak, bu proje çerçevesinde belirlenen gençlerin
yetiştirilmesi desteklenecek ve eğitimlerinin tamamlanmasının ardından
sanatlarını ülkemiz adına icra edebilmelerini sağlayacak düzenlemeler hayata
geçirilecektir.

•

Ülkemizde turizm alanında faaliyet gösteren yatırımcılarla istişare içinde
turizmle kültür sanatı buluşturan projeler hazırlanacak ve hayata geçirilecektir.

•

Kültür sanat dernekleri özellikle yurt dışı temsil alanında özel olarak
desteklenecektir.

5. Aktif, katılımcı, üreten, yaratıcı, öz güven ve sosyal sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri
için gençlerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi, gerekli kaynakların sağlanması, farklı genç
gruplarını ortak paydalarda buluşturarak potansiyellerini ortaya çıkarabilme imkanının
tanınması
5.1.

Kültürel ve sportif etkinlikler ile gençlerimizin hayatlarını zenginleştiren, eğitim

ve kariyer danışmanlığı ile staj/iş olanakları sunan Gençlik Merkezlerinin her ilçeye
açılması
•

Ülkemizin çoğu kesiminde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kısıtlı
olduğundan birçok genç kendi zevkleri ve yetenekleri çerçevesinde aktiviteleri
yapamamakta, sosyal ve kültürel alanlarda geri kalmaktadır. Ayrıca,
gençlere kariyerlerinde yol gösterecek, girişimcilik ve yaratıcılık alanlarında
potansiyellerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak bir yapı bulunmamaktadır.
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Bu nedenle, yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde her ilçede bir gençlik
merkezi, ulaşımı zor olan kırsal bölgelere ise aynı hizmetleri götürecek bir
gezici gençlik merkezi kurulacaktır. Kurulacak merkezlerde gençlerimize,
kendi kuracakları kulüplerde zevkleri ve yeteneklerine uyan aktiviteleri
yapmaları için maddi ve teknik destek sağlanacak, girişimciliklerini ortaya
çıkarmak amacıyla Çalışmadan sorumlu Bakanlık ile işbirliği içerisinde kariyer
danışmanlığı hizmeti sunulacaktır.
5.2.

Gençler arasındaki dayanışmayı ve bilgi paylaşımını arttırmak için GENÇ SİVİL

TOPLUM AĞI’nın oluşturulması
•

Eğitim sistemi dahilinde öğrenilemeyen ancak önem taşıyan konuların pratik
olarak öğrenilmesini sağlayacak, fikir sahibi gençleri sorumluluk sahibi gençler
olmaya teşvik eden, aktif yurttaşlığı destekleyecek sivil toplum örgütlerinin
birlikte hareket etmesini sağlayacak bir ağın kurulmasına ve özerk olarak
varlığını sürdürmesine öncülük edilecektir.

5.3.

Sosyal aktivite yetersizliği, işsizlik, denetimsizlik ve benzeri diğer etkenlerden

dolayı gençler arasında hızla yaygınlaşan kumar ve madde bağımlılığı gibi alışkanlıklar
ve bunlara bağlı artan suç oranları konusunda ivedi önlemlerin alınması
•

Sanal kumar ve bet ofisleri üzerinde denetimler etkinleştirilecek, kumar
bağımlılığı olan gençler tespit edilecek ve bu sorundan kurtulmalarına yardımcı
olacak önlemler ile dahil edici politikalar hayata geçirilecektir.

•

Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezinin
standartlarının arttırılması için gerekli tüm destek sağlanacaktır.

•

Gençlerin yazılı/görsel/internet temelli medyada özellikle bağımlılıkla ilişkili
suçlar nedeni ile afişe edilmesinin toplumsal hayatta çok büyük sıkıntılara yol
açtığı, gençlerin ileriye dönük yaşamlarını birçok alanda çok ciddi bir şekilde
ve olumsuz yönde etkilediği tespiti ile basın özgürlüğüne müdahale etmemek
kaydı ile belirli standartlar getirilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

•

Cezaevinden çıkan ve/veya rehabilitasyonunu tamamlayan gençlerin işgücü
piyasasına ve sivil alana katılmaları konusunda politika ve proje eksikliği
gözden geçirilecek, dışlanma yerine dayanışma ruhu tesis edilecektir.
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Kaliteli Yaşam, Sağlıklı Toplum
“HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR, KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ”

Kaliteli Yaşam, Sağlıklı Toplum
“HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR, KALİTELİ SAĞLIK HİZMETİ”
VİZYONUMUZ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO), sağlığı, “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil,
ruhsal, bedensel ve toplumsal olarak tam bir iyilik hâli” olarak tanımlamaktadır. Toplumun ve
bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olması içinse ülkeler, sağlık hizmetlerinin
kaliteli ve etkin sunumu kadar, bireylerin yaşam kalitesi ve süresinin yükseltilmesi,
ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının
sağlanması yönünde politikalar geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.
Söz konusu politikalar kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerine özel önem atfedilmekte
ve bu hizmetler gerek bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü
bir yaklaşımla geliştirilmektedir. Birey sağlığı üzerinde doğrudan doğruya etkili olan gıda
arzında, güvenliğin sağlanabilmesi için birçok yasal, idari ve denetleyici önlem bu çerçevede
hayata geçirilirken, trafik güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında kapsamlı standartlar
geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Ayrıca, sağlıklı hayat tarzı teşvik edilmekte, bireylerin
düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, stressiz yaşam ve akılcı ilaç kullanımı konusunda her
geçen gün daha da bilinçlenmeleri sağlanmaktadır.
Ülkemizde de toplumsal sağlığı ve birey sağlığını ilgilendiren konulara bütüncül bir bakış
açısı ile bakmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlıklı toplum yapısına kavuşmak sadece sağlık
hizmetlerinin kalitesinin artırılması ile mümkün olamamakta, sağlık hizmeti almaya ihtiyaç
duymadan önceki aşamalarda da önemli düzenlemelere ve iyileştirilmelere gidilmesini
gerektirmektedir. Bir başka ifadeyle, gıda güvenliği, trafik güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği,
düzenli spor ve egzersiz konularının Devlet tarafından doğru ve standartlara uygun olarak
yönetilmesi, yaşam kalitesini önemli ölçüde artırmakta ve sağlık hizmetine duyulan ihtiyacı
azaltmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından ortaya konan bu tanımın, sağlıklı ve güçlü bir toplum
yapısına kavuşabilmemiz için ülkemizde de hayat bulması gerektiğine inanmaktayız. Bu
bağlamda, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması kendi başına yeterli olmamakta,
bireylerin bu hizmetlere eşit erişim hakkına sahip olmasına, koruyucu sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesine, gıda güvenliğinin, trafik güvenliğinin ve iş sağlığı ve güvenliğinin
artırılmasını sağlayacak politikaların uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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AMAÇLARIMIZ
Bu vizyon ışığında, CTP olarak kaliteli yaşam, sağlıklı toplum için temel stratejik amaçlarımız
aşağıdaki şekildedir:
Çağdaş Sağlık Hizmeti
1. Ülkenin fiziki, mali ve beşeri kaynakları seferber edilerek, geliştirilerek, kaliteli, eşit,
ulaşılabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir sağlık hizmetinin üretilmesi ve sunulması
Gıda Güvenliği
2. Tarladan sofraya kadar olan tüm üretim aşamalarının izlenmesi ve geliştirilmesi yoluyla
güvenli gıda arzının sağlanması
Trafik Güvenliği
3. Trafik yönetiminin güçlendirilmesi, yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve fiziki
iyileştirilmelerin yapılması yoluyla yol güvenliğinin sağlanması
İş Sağlığı ve Güvenliği
4. İş yeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun
sağlanması amacıyla denetimlerin etkinleştirilmesi
Spor
5. Toplumun genel yaşam kalitesinin ve refah koşullarının artırılması amacıyla düzenli
egzersiz yapan birey sayısının çoğaltılması, lisanslı sporcuların desteklenmesi ve teşvik
edilmesi, sporun her alanında dopingin önüne geçilmesi
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POLİTİKA ARAÇLARIMIZ
1. Ülkenin fiziki, mali ve beşeri kaynakları seferber edilerek, geliştirilerek, kaliteli, eşit,
ulaşılabilir, sürdürülebilir ve çağdaş bir sağlık hizmetinin üretilmesi ve sunulması
1.1.

Sağlıktaki sistemsizliğin mevzuatın geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ortadan

kaldırılması
•

Sürdürülebilir sağlık sistemini oluşturmak için yasal çalışmaların süratle
tamamlanması esastır. Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası, Döner
Sermaye Yasası, Genel Sağlık Sigortası Yasası, Hasta Hakları Yasası, Özel
Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler Denetim Yasası
ve tüzükleri hayata geçirilecektir. Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası güncellenme çalışmaları tamamlanacaktır.

1.2.

Kamu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
•

Kamu hastaneleri ve sağlık merkezlerindeki insan iş gücü, alt yapı eksiklikleri
giderilecek, fiziki koşullar iyileştirilecektir. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu
Devlet Hastanesi fiziki koşullar bakımından yetersizdir. Lefkoşa’ya ülke
ihtiyaçları doğrultusunda çağdaş yeni bir hastane yapılacaktır. İnsan iş gücü
eksiklikleri giderilerek kamu sağlık çalışanlarının tam gün ve verimli hizmet
vermeleri sağlanacak ve etkin bir şekilde denetlenecektir.

1.3.

Sağlıkta otomasyon sisteminin tamamlanması ve tüm ülkeye yayılması
•

Sağlık hizmetlerinin denetlenmesi, sağlıklı veri toplanması için otomasyon
sisteminin tamamlanması esastır. Otomasyon sistemi, ülkenin tüm sağlık
kurum ve kuruluşlarını içerecek şekilde hayata geçirilecektir.

1.4.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında hastalara hekim seçme özgürlüğünün

tanınması
•

Genel Sağlık Sigortası ülkede yaşayan herkesi kapsayacak şekilde hayata
geçirilecektir. Kamu sağlık hizmetlerinin eksiklikleri giderilip özel sektörle
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rekabet etmesi sağlanacak, ülkedeki tüm sağlık yatırımları hastaların hizmetine
sunulacaktır. Yurttaşların sağlık hizmeti almak için kendi bütçelerinden
yaptıkları harcamaların önüne geçilecektir. GSS primlerini ödeme gücü
olmayanlar gelir testi yapılmak suretiyle belirlenerek, gerekli tedbirler alınacak,
bu kesimin primleri kamu bütçesinden karşılanacaktır. Gelir düzeyi ne olursa
olsun tüm yurttaşların sağlık hizmetlerine eşit ulaşımı sağlanacaktır.
1.5.

Sağlığa ayrılan bütçenin artırılması
•

Ülkemizde sağlığa ayrılan bütçe birçok çağdaş ülkenin oldukça gerisindedir.
Sağlığa ayrılan bütçe iyileştirilecek, kaynakların etkin kullanımı denetlenecektir.
Sağlık hizmetinin sunumu (Sağlık Bakanlığı) ve finansmanı (Çalışma Ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı GSS Dairesi) ayrıştırılacaktır.

1.6.

Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi
•

Ülkemizde beklenen yaşam süresinin uzatılması öncelikli hedeflerimizdendir.
Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri istenilen düzeyde değildir. Hastalıklar
ortaya çıkmadan önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerine özel önem verilecektir.
Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, madde bağımlılığı, obezite gibi sağlıklı
yaşamı tehdit eden unsurlara karşı mücadele yükseltilecektir. Gıda güvenliği
ile ilgili denetimler artırılacak, yangın felaketi nedeni ile kesintiye uğrayan
Devlet Laboratuvarı hizmetleri daha güçlü, çağdaş bir şekilde sürdürülecektir.
Halk Sağlığı uygulamaları yaygınlaştırılacak ve kurumsallaştırılacaktır.

1.7.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi
•

Birinci basamak sağlık hizmetleri geliştirilerek, yaygınlaştırılacaktır. Sağlık
Merkezleri ile kamu hastaneleri otomasyon sistemi ile entegre edilerek
bütünleşik sağlık hizmeti başlatılacaktır.

1.8.

Özel sağlık merkezlerinin denetiminin artırılması ve sisteme katılımının sağlanması
•

Özel sağlık merkezlerinin denetimleri artırılacak, söz konusu merkezlerden
Genel Sağlık Sigortası eliyle hizmet alım kuralları belirlenecektir.
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1.9.

Çağdışı, bilimsellikten uzak uygulamaların önüne geçilmesi ve bu yönde farkındalık

kampanyalarının artırılması
•

Ülkemizde modern tıbbın öğretileri dışında, bilimsel ve kanıta dayalı olmayan,
yurttaşların umutlarını istismar eden, sağlıklarını tehlikeye atan yöntemlerin
uygulanmasının önüne geçilecektir.

1.10.

İlaçlara erişilebilirliğin kolaylaştırılması
•

Sağlık hizmetlerindeki eşitliğin ilaca erişilebilirlikte de hayat bulması esastır.
İlaç fiyatlarının ve kullanım miktarlarının kontrol edilmesi için gerekli tedbirler
alınacaktır. İlaç Takip Sistemi (İTS) kurulacaktır. Genel Sağlık Sigortasının
(GSS) yürürlüğe girmesi ile birlikte, anlaşmalı özel eczanelerden ilaç temin
edilebilecektir.

1.11.

Dezavantajlı / engelli yurttaşların sağlık hakkının gözetilmesi, rehabilite edici

hizmetlerin güçlendirilmesi, evde bakımın yaygınlaştırılması
•

Engelli ve kronik hastalığı olan yurttaşların sağlık hizmetine erişimde öncelik
hakları artırılacak ve geliştirilecektir. Ülkemizdeki rehabilitasyon hizmetleri
istenilen düzeyde değildir. Yurttaşlar, özellikle engelliler, uzun, bazen yaşam
boyu sürmesi gereken rehabilitasyon hizmetlerine ulaşamamakta, kendi
olanaklarının çerçevesine sıkışmaktadır. Oysa ki rehabilitasyon hizmetleri
sağlığın önemli bir parçasıdır. Çağdaş sağlık hizmetlerinde evde bakım
hizmetlerinin önemi giderek artmaktadır. Bu bağlamda, sürekli, kaliteli ve
erişilebilir rehabilitasyon hizmetleri sağlanması, evde bakım hizmetlerinin
yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacaktır.

2. Tarladan sofraya kadar olan tüm üretim aşamalarının izlenmesi ve geliştirilmesi yoluyla
güvenli gıda arzının sağlanması
2.1.

Gıda ve yem üreten işletmelerde sağlık ve hijyen kurallarına uyumun tesis edilmesi
•

Gıda ve yem işletmelerine yönelik onay ve etkin denetim uygulamaları içeren
bir kontrol sistemi oluşturulacaktır. Böylece sağlık riski barındıran gıda ve
yem işletmelerinin daha hızlı ve kolay belirlenebilmesi ve önlemlerin ivedilikle
alınabilmesi sağlanacaktır.
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•

Kayıtsız ya da gerekli onaya sahip olmayan gıda ve yem işletmelerine yaptırım
uygulanarak makul bir süre içinde onaylı olarak kayıt altına girmeleri için
fırsat tanınacaktır. Tanınacak süre sonunda gerekli koşulları sağlayamayan
işletmelerin faaliyetine izin verilmeyip bu işletmeler kapatılacaktır.

•

Kontrol sisteminin diğer unsurları olan HACCP uygulamaları, içme suyunun
denetimi, hayvansal atıkların bertarafı ve mikrobiyolojik testlere ilişkin
uygulamalar bir plan çerçevesinde geliştirilecektir.

•

Güvenilir bir denetim ve izlenirlik geliştirilebilmesi için, tüm gıda ürünleri
üzerinde etiket ve tanımlayıcı işaret zorunluluğu getirilecektir.

•

Sağlık bakımından tehdit içeren ürünlerin pazara girişi önlenerek, hasat
ertelemesi, menşeine iade ya da imha yoluna gidilecektir.

2.2.

Hayvansal orijinli gıdalarda standartlara uyumun sağlanması amacıyla hayvan

hastalıklarının kontrol ve eradikasyonunun gerçekleştirilmesi
•

Hayvan hastalıkları ile mücadelede ilgili tüm kurumların görev, sorumluluk
ve yetkilerini ortaya koyacak olan çok yıllı kontrol planları hazırlanarak
yürürlüğe konacaktır. Böylece risk temelli planlama ve kontrollerin bildirilmesi
konusunda daha bütünleşik ve yapısal bir yöntem benimsenmesine katkıda
bulunulacaktır.

•

Hayvan hastalıklarının izlenmesinde ve kontrolünde ihtiyaç duyulan tanı
desteğinin sağlanabilmesi için mevcut laboratuvar kapasitesi geliştirilecek ve
laboratuvar testlerinin akreditasyon süreçleri desteklenecektir.

•

Hayvan hastalıkları ile mücadelede ve özellikle belirli hastalık salgınlarına
karşın acil durum planları oluşturulacak ve böylece aşılama ve diğer önlemlerin
alınması suretiyle hastalıkların yayılması engellenecektir.

•

Tüm mezbahalarda yapısal standartlar oluşturulacak ve HACCP sertifikasına
sahip olmaları sağlanacaktır. Veterinerlerin bulunmadığı hayvan kesimleri
yasaklanarak hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayene edilmesi garanti
altına alınmış olacaktır.
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•

Ülkeye giriş noktalarında veteriner sınır kontrolleri oluşturularak hayvansal
ürünlerin ülkeye girişi eksiksiz bir kontrol ve denetime tabi olacaktır. Bunun
için sınır noktalarındaki gerekli altyapı ihtiyaçları giderilerek kontrol noktaları
oluşturulacaktır.

2.3.

Yerli ve ithal tarımsal ürünlerin tüketiciye arzında etkin denetim ve kontrolün

sağlanması
•

Tarımsal üretime ilişkin zirai mücadele programı geliştirilerek uygulamaya
konacaktır. Böylece tarımsal ürünlerin sağlığını tehdit eden hastalıkların yok
edilmesine ve etkin kontrol sistemi geliştirilerek olası hastalıkların önlenmesine
olanak sağlanacaktır.

•

Tarımsal ürünlerin hasat öncesi ve sonrası kontrolüne ilişkin kalıntı izleme
programı uygulanacaktır. Yanlış tarımsal ilaç kullanımının önlenmesi için etkin
bir yaptırım mekanizması oluşturulacaktır.

•

Tarımsal ürünlerin kalıntı analizlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Bitki
Sağlığı ve Karantina Laboratuvarı ivedilikle kurularak faaliyete geçirilecektir.

•

Ülkeye ithal yolla gelen tarımsal ürünlerin giriş noktalarındaki kontrolleri için
gerekli altyapı ve personel temin edilecek, riskli ürünlerin tespit edilmesi,
karantinaya alınmaları ve yok edilmeleri sağlanacaktır.

3. Trafik yönetiminin güçlendirilmesi, yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve fiziki
iyileştirilmelerin yapılması yoluyla yol güvenliğinin sağlanması
3.1.

Araç-Yol-Sürücü güvenliğini sağlamada idari kapasitenin güçlendirilmesi ve

farkındalığın artırılması
•

Trafikteki kurallara uyulup uyulmadığının etkin denetiminin yapılabilmesi
için, ulaştırmadan sorumlu Bakanlık ile Polis Teşkilatı arasında tesis edilecek
işbirliği ile bir denetim programı uygulamaya konacaktır.

•

CTP hükümeti döneminde trafik güvenliğine ilişkin hizmetlerin tek bir çatı
altında toplanması için kurulan Trafik Dairesi’nin, pratikte daha fazla işlevsellik
kazanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

•

Trafik güvenliğinin temelini bu konuda halkın doğru bilinçlendirilmesi ve
eğitilmesinin oluşturması nedeniyle, eğitim kurumlarındaki mevcut trafik
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eğitimlerinin kapsamı artırılacak ve tüm yıla yayılarak bir müfredat dahilinde
verilecektir.
3.2.

Karayollarında ve tali yollarda güvenli sürüş için fiziki iyileştirmelere gidilmesi
•

Ölümlü kazaların %80’inin meydana geldiği şehirlerarası karayolları, kesintisiz
trafik akışını ve tali/yan yollardan güvenli yola girişi sağlayacak şekilde daha
güvenli hale getirilecek, kavşakların alt-üst geçitlerle yola bağlanmaları ve
bariyerlerin de geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

•

Karayolları ve tali yollar üzerindeki önlemler artırılacak ve tehlike arz eden
yapılanmalar giderilecektir. Bu bağlamda:
*

Hız tespit kameraları etkinleştirilecek, cezaların daha erken tebliğ
edilebilmeleri sağlanacak, cezalardan elde edilecek gelirler de kameraların
bulundukları yerlerdeki olası güvenlik zafiyetlerinin giderilmesi için
kullanılacaktır.

*

Bazı kavşaklarda mevcut olan “küçük kavşak adalı” sistemleri, çok büyük
tehlike arz etmelerinden dolayı iptal edilerek, yerine trafik lambaları monte
edilecek veya dönel kavşak oluşturulacaktır.

*

Yollardaki kara noktalara ilişkin daha önce yapılan analiz çalışmaları
güncellenerek, bu noktalardaki kusurların giderilmesi için gerekli yol
düzenlemeleri gerçekleştirilecektir.

3.3.

Modern ehliyet sisteminin hayata geçirilmesi
•

Oldukça eski olan ehliyet sistemi değiştirilerek, diğer ülke örneklerindeki
ehliyetlere uyumlaştırılacak ve ehliyet verilmesinde izlenen prosedür de
geliştirilerek, yol güvenliğine katkı sağlayacak şekilde düzenlenecektir.

•

Bunların uygulanabilmesi için gerekli mevzuat yürürlükte olmasına karşın,
devam eden iki yıllık geçiş sürecinin sonunda sistem eksiksiz bir şekilde
devreye girecektir. Bu amaçla;
*

Bilgisayarlı teori sınavı için gerekli bilgisayar ve yazılımlar temin edilecek,

*

Eğitim planları oluşturularak, sınavlar hazırlanacak,
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*

Toplanacak ve saklanacak bilgilere uygun bir Bilgi İşlem Sistemi
oluşturulacaktır.

3.4.

Kaliteli ve güvenli hizmetler sunacak şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım ağlarının

kurulması
•

Yerel yönetimlerin ve özel sektörün katılımıyla karayolunda toplu ulaşım
sistemi sağlanacak teşviklerle geliştirilerek yaygınlaştırılacaktır. Tüm bu
bilgiler ışığında toplu taşıma sisteminin hukuki altyapısının tamamlanmasının
ardından şehirlerarası toplu taşıma tarife sisteminin belirlenmesi için bir
çalışma gerçekleştirilerek, gerek şehir içi taşımacılıkta gerekse şehirlerarası
taşımacılıkta uygun güzergâhlar, duraklar, zaman çizelgeleri ve fiyatlar
oluşturulacaktır. Toplu taşıma işletmelerinin kooperatif çatısı altında
birleşmeleri teşvik edilecektir.

•

Mevcut toplu ulaşım sistemi ülkedeki tüm araçları kapsayacak, araçlarda ve
duraklarda belirli standartlar sağlanacak ve akıllı bilet sistemiyle güvenlik
ve mali açıdan denetim altında tutulacak bir sistem şeklinde yeniden
düzenlenecektir.

4. İş yeri çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun
sağlanması amacıyla denetimlerin etkinleştirilmesi
•

İnşaat alanları başta olmak üzere tüm işyerlerindeki fiziki koşulların
iyileştirilmesi ve çalışanlara yönelik dikkat edilmesi gereken iş güvenliği ve
sağlığı uygulamalarının yerinde olup olmadığının tespiti için Çalışma Dairesi
tarafından kontrol listeleri oluşturulacaktır.

•

Çalışma Dairesi’nin kontrol listelerindeki hususlara uyulup uyulmadığının
etkin denetlenebilmesi için planlar oluşturularak, denetimlerin bu planlar
doğrultusunda yapılması sağlanacaktır.

•

Uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin işverenlere ve
çalışanlara yönelik farkındalık faaliyetleri artırılacaktır.

5. Toplumun genel yaşam kalitesinin artırılması amacıyla düzenli egzersiz yapan birey
sayısının çoğaltılması, lisanslı sporcuların desteklenmesi ve teşvik edilmesi, sporun her
alanında dopingin önüne geçilmesi
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5.1.

Sporun bir devlet politikasına dönüştürülmesi ve sporla ilgili uygulamaların

güncellenmesi
•

Ülkemizin siyasi yapısı, toplumumuzun sosyal kültürel ve insanımızın fiziksel
yetileri göz önünde tutulması suretiyle, sporda devlet politikası oluşturulacak
ve özellikle öncelik atfedilecek spor dalları coğrafi koşullarımız ve bilimsel
veriler ışığında belirlenecektir.

•

Gençlik ve spor konularının, bakanlık düzeyinde temsiliyeti sağlanacak ve
böylece sporun gelişimi, denetlenmesi ve desteklenmesi daha etkili bir şekilde
yapılabilecektir.

•

Mevcut Spor Yasası değiştirilerek çağdaş normlar ışığında güncellenecektir.
Bu bağlamda:
*

Spor yasası içerisinde oluşturulacak yeni ödül ve teşvik yönetmeliği
sayesinde lisanslı spor yapan gençlerin sayısı artırılacaktır.

*

Ödül ve teşvikler, bireysel ve takım sporlarında faaliyet gösteren bütün
teknik kadroların ve spor kulüplerinin başarı hedeflerini yükseltmelerini
sağlayacak şekilde artırılacak ve spor yasası yüksek başarının garantisi
haline getirilecektir.

*

Ülkemiz spor liglerinde maddi imkânsızlıklardan dolayı çok az sayıda
takımla mücadele eden spor dallarında takım sayısı bu sayede artacak ve
kulüplerimizin maddi sıkıntıları giderilecektir.

•

Sponsorluk Yasası güncellenerek ülkemizde faaliyet gösteren ticari şirketlerin,
kulüplere ve bireysel sporculara maddi destek vermelerini özendirecek hale
getirilecektir.

•

İlgili bakanlık ile yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyonu
geliştirmek ve yerel yönetimlerin spor faaliyetlerine katkılarını artırmak amacı
ile yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu sayede bölgelerdeki sporda tesisleşme
ve ulaşım, spor organizasyonları ve eğitim seminerlerinin toplumun her
kesimine ulaşması sağlanacak ve sağlıklı yaşam amaçlı veya lisanslı spor
düzeyinde katılım artırılacaktır.
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5.2.

Lisanslı sporcuların desteklenmesi ve teşvik edilmesi
•

Milli Olimpiyat Komitesi’nin yapısı, faaliyetleri ve maddi imkanları, Uluslararası
Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen kriterlere uygun olarak yeniden
düzenlenecektir. Komite üzerinden lisanslı sporcu ve antrenörlerine, olimpik
düzeye ulaşabilmeleri için destek sağlanacak, destek sağlanan sporcuların
başarı düzeyi düzenli olarak izlenecektir.

•

Yetenekli Sporcuların, Elit Sporcu seviyesine çıkabilmesi ve yurtdışında
ülkemizi temsil edebilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Bu bağlamda, Yetenek
Tarama Bilim Kurulu oluşturulacak ve ülke genelinde sportif yetenek tarama
modeli geliştirilerek uygulanacaktır. Tespit edilen yetenekli sporcuların
yeteneklerine göre spor yapabilmesi için teknik destek verilecek ve spor ile
eğitimin birlikte devam edebilmesi sağlanarak, sporcuların bireysel gelişimi
desteklenecektir. Burs tüzüğünde değişiklik yapılarak, elit sporcu seviyesine
geçebilecek sporcuların devlet bursu almasını sağlanacaktır.

5.3.

Küçük yaşlardan itibaren düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlığı

kazandırılması ve düzenli egzersiz yapan birey sayısının arttırılması
•

Okul öncesi ve ilkokul seviyesinde sporun temelini oluşturan atletizm ve
jimnastik, çocukları yarıştırmadan eğitim müfredatlarına dahil edilecek,
ortaöğretimde ise bölgesel müsabakaların sayısı ve çeşidi artırılacaktır.

•

Yükseköğretimde, üniversitelerin, en az 3 branşta spor müsabakalarına sürekli
katılım göstermesi desteklenecektir.

•

Yerel yönetimlerle birlikte düşük maliyetli spor ve egzersiz alanlarının veya
tesislerinin toplumun hizmetine sunulması yönünde projeler geliştirilecektir.
Ayrıca, Belediyelerin, düzenli egzersiz ve spor konusunda daha yol gösterici ve
yönlendirici olabilmesi için Spor Dairesi ve Üniversiteler işbirliğinde Belediye
personeline eğitim ve danışmanlık sağlanacaktır.

5.4.

Spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve halkımızın sağlığına katkısının artırılması
•

Ülkemizin her bölgesinde oluşturulacak sporcu sağlık merkezleri bireysel
ve takım sporlarında lisanslı olarak spor yapan gençlerimize hizmet vermek
için faaliyete geçirilecektir. Buralarda görevlendirilecek spor uzmanları,
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masör, fizik tedavi uzmanları gibi teknik kadrolar, mevzuata uygun olarak
spor sakatlıklarının önlenmesi ve tedavi edilmesi ayrıca sporla ilgili sağlık
sorunlarının en aza indirilmesi için bütün yurttaşlara hizmet sağlayacaktır.
5.5.

Uluslararası müsabakalara katılımın sağlanması
•

Ülkemizin siyasi pozisyonundan kaynaklanan uluslararası spor müsabakalarına
katılım ve organizasyon düzenleme konuları hukuk çerçevesinde ele alınarak,
her türlü uluslararası müsabaka ve organizasyona katılım için girişimler
artırılacaktır.

5.6.

Engelli bireylerin sportif faaliyetlere katılımının desteklenmesi
•

Spor Dairesi bünyesinde bulunan Spor Kulüplerinin engelli branşlarını da
bünyelerine katmaları teşvik edilecektir.

•

KKTC Engelliler Spor Federasyonu özerk bir yapıya kavuşturularak, basketbol
dışındaki branşları da kapsaması sağlanacaktır.

•

Spor Tesisleri Engelli bireylerin kullanımına uygun şekilde yeniden
düzenlenecektir.

5.7.

Doping kontrollerinin sıklaştırılması ve yaygınlaştırılması
•

Doping kontrolleri ülkemizde Futbol ve Atletizm ile sınırlı kalmıştır. Özellikle
anabolic steroid, clembuterol gibi ilaçların doping amacı ile kullanıldığı
vücut geliştirme gibi alanlarda doping kontrolleri yetersizdir. Dopingin önüne
geçebilmek için;
*

Doping testleri yaygınlaştırılacak, bu yönde ihtiyaç duyulan laboratuvar
altyapısı tesis edilecek

*

Doping tespit edilen sporcuların müsabakalardan uzaklaştırılması ve
devamı halinde spordan men edilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler
hayata geçirilecek

*

Dopingin bir mecburiyet olmadığını gösterebilmek için farkındalık
kampanyaları yürütülecektir.
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Çözüm Odaklı, Çok Yönlü Dış Politika
“GERÇEKÇİ, DİNAMİK BİR DIŞ POLİTİKA”

Çözüm Odaklı, Çok Yönlü Dış Politika
“GERÇEKÇİ, DİNAMİK BİR DIŞ POLİTİKA”

Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi ve uluslararası hukukun parçası olması yönünde
çözüm odaklı ve çok yönlü dış politika izlenecektir.
Kıbrıs sorununun BM parametreleri çerçevesinde, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe
dayanan federasyon zemininde çözümü ve dış politika alanında bu amaçla yapılacak
çalışmalar bizim için yaşamsal önemdedir. Bu alanda gösterilecek çaba içe dönük popülist
bir dil yerine, insan haklarını ve barış dilini merkezine alan, uluslararası toplumca kabul
görecek ve çok yönlü bir diplomasiyi gerekli kılmaktadır.
Bununla birlikte Birleşmiş Milletler’in sorunu en kısa zamanda çözüme ulaştıracak sonuç
odaklı bir yöntemle müzakere sistematiğini yeniden düzenlemesi elzemdir. Bu pozisyonun
kabul görmesi ve uluslararası alanda gündem yapılması için yoğun çaba ve girişimlerde
bulunulacaktır.
Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması hedefi ile üretken,
kendi kendini yöneten, demokratik, sosyal adalete dayalı bir toplum düzeni oluşturma
hedefinin, Kıbrıs sorununu çözme çabaları ile doğrudan bağlı ve etkileşen unsurlar olduğu
değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle, halkımızın eşit ortak olduğu Federal çatı
altında Kıbrıslı Rumlarla siyasi gücü eşitlik temelinde paylaşacağı yeni bir düzen için
çalışacağız.
Müzakere sürecinde durgunluğun yaşandığı bu dönemde, ekonomimize katkısı olabilecek,
Maraş konusu, Aplıç ve Derinya başta olmak üzere yeni geçiş kapılarının açılması gibi
güven yaratıcı önlemler başlığı altında ele alınan konularda yoğun diploması çabaları içine
girilecektir. Bu konularda uluslararası hukuk çerçevesinde gösterilecek çabalar müzakere
sürecine de olumlu katkıda bulunacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut tarihi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve
siyasal diyaloğun güçlendirilmesi için her türlü girişim yapılacaktır.
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Avrupa Birliği ile ilişkilere önem atfedilecektir. Bu amaçla siyasi diyaloğun üst düzeye
taşınması, Mali Yardım Tüzüğü’nün etkin uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının
geliştirilmesi ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi için her türlü çaba sarf
edilecektir.
BM Güvenlik Konseyi ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler ve AB dışında kalan
ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, turistik,
kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için de gereken tüm çalışmalar yapılacaktır.
Çok yönlü dış politika yönelimi uluslararası alanda ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi
için elzemdir. Dış ilişkiler özellikle yükseköğretim ve turizm gibi lokomotif nitelikli
sektörlerimizin sağlıklı gelişiminde büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, ekonomik vizyon
ile dış ilişkiler vizyonu eşgüdüm içerisinde yürütülecek ve yurtdışı temsilciklerimizin
etkinliğinin artırılması için çalışmalar yapılacaktır.
Yakın çevremizdeki çatışmaların bizleri de etkilediği bir ortamda sığınmacılar ve mültecilerle
ilgili sorunların çözümünde uluslararası ve insani bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğine
inanan bir anlayışla dış politikamız şekillendirilecektir.
Uluslararası alanda lobi faaliyetleriyle spor, kültür ve sanat alanlarında Kıbrıs Türk
toplumunun yaşadığı temsil sorunu giderilmelidir. Temsil sorunu yaşanmayan spor dallarını
geliştirmek (Ör. Bilardo, Tekvando, engelli basketbolu, ayak tenisi gibi) ve bunlara yeni
spor dalları eklemek, uluslararası yarışmalara katılmak, bu gibi etkinliklerin adamızda
gerçekleştirilmesini sağlamak önceliğimizdir.
Futbol alanında UEFA nezdinde lobi faaliyetlerini gerçekleştirmek, siyasi durumu bizimle
benzeşen örneklerden de faydalanarak spor politikası vizyonumuzla beraber yeni adımlar
atılması için çalışma yapmak önceliklerimiz arasında yer alacaktır.
Ülkemizde taşınmaz mal düzeninin uluslararası hukuk nezdindeki sıkıntılı konumu ülke
ekonomisinin en ciddi sorunlardan biridir. Bu konuda yaşanan sıkıntıların azaltılması için
çok büyük çabalarla oluşturulan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkili bir iç
hukuk yolu olarak kabul edilen Taşınmaz Mal Komisyonu, gerekli girişimlerin yapılmamış
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olması, Komisyona sahip çıkılmaması neticesinde bugün ciddi risklerle karşı karşıyadır.
Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi tarafından geliştirilen kriterler çerçevesinde çalışan etkili bir iç hukuk
mekanizması haline getirilebilmesi için gerekli uluslararası ilişkiler yeniden kurulacak,
içeride gerekli düzenlemeler bir an önce yapılacak, ülkemizdeki taşınmaz mal düzeninin
öngörülebilir hale gelebilmesi öncelikli çalışma alanlarımız arasında olacaktır.
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