KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE
ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN
ARTIRILMASI
PROGRAMI

PROGRAM İZLEME RAPORU

1 Kamu Maliyesi
AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması
.Hedef
Yapılacak İşlem
Hedef: 1.1.1
1.1.1 "Bütçenin Hazırlanması ve
Bütçe Kanunu ile belirlenen
Uygulanmasına İlişkin Kurallar
ödenek miktarlarına uyulacak,
Yasası"nda bütçe disiplinini ihlal eden
ödeneksiz avans ve imprest
unsurlar gözden geçirilerek yeniden
verilmeyecektir
düzenlenecektir. Söz konusu
düzenleme yapılana kadar konuya
ilişkin olarak Yıllık Bütçe Kanunlarına
hüküm konulmasına devam
edilecektir. Ayrıca, "Genel Muhasebe
Yasası"nda bütçe denetimine yönelik
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
1.1.2 "Bütçenin Hazırlanması ve
Hedef: 1.1.2
Görev zararı verilmemesi esas Uygulanmasına İlişkin Kurallar
Yasası"nda yeniden düzenlenecektir.
olmakla birlikte bütçede
ödeneği olmadığı durumlarda Söz konusu düzenleme yapılana kadar
konuya ilişkin olarakYıllık Bütçe
KİT’lere zarar doğuracak
görev zararı verilmeyecektir. Kanunlarına hüküm konulmasına
devam edilecektir.
1.1.3 Sayıştay'ın her yıl Meclis'e Bütçe
Hedef: 1.1.3
Kanunu ile birlikte yıl sonu kesin
Sayıştay Başkanlığı mali
hesapları ve Maliye Bakanlığı'nın
mevzuata ilişkin
düzenlemelerin uygulamasını İşlemlerine dair uygunluk raporu
sunması sağlanacak
yakından takip edecektir

Hedef: 1.1.4
Kamu borç yönetimi,
kuralları belirlenmiş, mali
disiplini bozmayacak şekilde
bir sisteme kavuşturulacak

1.1.4 Merkezi bütçe, KİT’ler ve diğer
kamu kurum ve kuruluşları herhangi
bir şekilde Merkez Bankası, kamu ve
özel bankalar, İhtiyat Sandığı v İnkişaf
Sandığı’ndan borçlanmayacaklar.
KIB-TEK’in akaryakıt alımları ve
daha önce verilmiş devlet kefaletli
borçlar dışında yeni devlet kefaleti ile
devlet kurumları kefaleti
verilmeyecektir. Bu hususta, Kamu
Borçlanma ve Borç Yönetimi

Süre
Bütçenin
Hazırlanması ve
Uygulanmasına
İlişkin Kurallar
Yasası için Eylül
2010

Açıklama

16/99 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına İlişkin
Kurallar Yasası’nın 12. maddesinin 2. fıkrasının 2011 yılında
belli istisnalar dışında uygulanmayacağına dair Bütçe Yasası
içerisine hüküm konulacaktır.

Genel Muhasebe
Yasası için Haziran
2011
Eylül 2010

Aralık 2010

Program Dönemi
Boyunca

93/2009 sayılı, 2010 Mali Yılı Bütçe Yasasının 20.
maddesinde hüküm bulunmaktadır. Yasa ile ilgili çalışmalar
başlangıç aşamasındadır. 2011 Bütçe yasası içerisine aynı
hüküm konulacaktır.

2007 yılına ait Bütçe Kesin Hesaplarının, Sayıştay
Başkanlığının 9 Mart 2010 tarihli denetim raporundaki
bulgular dikkate alınarak, Maliye Bakanlığı tarafından
Sayıştay Başkanlığına gerekli yanıt verilmiştir. Ancak,
Sayıştay’ın 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ait uygunluk bildirimi
raporları henüz sunulmamış ve anılan yıllara ait kesin hesaplar
Meclis’ten geçmemiştir.
Yasa çalışmasına ilişkin olarak TC Hazine Müsteşarlığı ve
Merkez Bankası yetkililerinden oluşan bir heyet 18-19 Ekim
2010 tarihlerinde KKTC Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası
yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuştur. Çalışma sonucunda
hazırlanan yasa taslağı KKTC tarafına iletilmiştir. KKTC tarafı,
Yasanın genel çerçevesi ve maddelerine ilişkin 1 Kasım 2010
tarihine kadar görüşlerini iletecek ve bir KKTC heyeti Kasım
ayının ilk yarısında konuya ilişkin görüşmelerde bulunmak
üzere Türkiye’ye gelecektir.

Kanununda kalıcı olarak düzenleme
yapılıncaya kadar Yılı Bütçe
Kanunlarında düzenleme yapılmaya
devam edilecektir

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Yasası
hayata geçirilene kadar Bütçe Yasası içerisine aşağıdaki ifade
derc edilecektir:
“Yapılmış olan borçlardan doğan Devlet iç ve dış borç faizleri
ile iskonto giderleri ve teminatların faizlerine ilişkin tertiplere
yılı bütçe kanunu ile konulan ödeneklerden bütçenin diğer
kalemlerine hiçbir şekilde aktarma yapılamaz.”

Hedef: 1.1.5
Kamu vergi gelirleri ile sosyal
güvenlik prim tahsilatının
artırılmasına yönelik gerekli
önlemler alınacak

1.5.1 Vergi mükellefi kamu
kuruluşlarının vergilerini zamanında
ve eksiksiz ödemeleri sağlanacak
1.1.5.2 Sosyal güvenlik primi
tahsilatlarının hızlandırılmasına
yönelik gerekli tedbirler alınacaktır

Program Dönemi
Boyunca

Kamu Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Yasa kapsamında
gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu kapsamda eksiklikler
tesbit edilip ihbarname gönderilmektedir. Ayrıca Kamu
Alacaklarının İndirimli Tahsili ile İlgili Mali Düzenlemeye
İlişkin Yasa’nın uygulanmasına devam edilmektedir.
Gelir vergisi kanununda mükelleflerin vergi ödeme tarihleri
yeniden belirlenmektedir. Kurum organizasyonunun yeniden
yapılandırılması, teknolojik alt yapın geliştirilmesi ve gerekli
insan kaynağı temini ile kamu alacaklarının takibinde etkinlik
sağlanacaktır.
Sosyal güvenlik konusunda somut bir gelişme olmamıştır

Hedef: 1.1.6
Yaz mesaisi uygulamasına
kademeli olarak son verilecek

1.1.6 Yasal düzenleme yapılacaktır.

Nisan 2011

Programda yaz-kış haftalık 40 saat mesai öngörülmüş olmasına
rağmen, hazırlanan yasal düzenlemede yaz-kış haftalık 39 saat
mesai uygulaması getirilmektedir.

AMAÇ:1.2 Kamu personel rejiminin daha etkin hale getirilerek, kamuda çalışan personel sayısının azaltılması ve personel giderlerinin bütçe içindeki payının
düşürülmesi
Hedef
Yapılacak İşlem
Süre
Açıklama
1.2.1 Yasal düzenleme yapılacaktır
Konu ile ilgili olarak Başbakanlık tarafından Kamu Reformu
Hedef: 1.2.1
Aralık 2011
çalışmaları
kapsamında
yasa
tasarısı
çalışmaları
Kamunun personel ihtiyacı
sürdürülmektedir.
öncelikli olarak fazla
personelden oluşan havuzdan
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karşılanacak
Hedef: 1.2.2
Tüm kamuda yeni istihdam
edilecek personel sayıları yılı
bütçe kanunlarında merkezi
idarelerde işten ayrılanların
%50'si, KİT'lerde %20'sini
aşmayacak şekilde belirlenecek,
KİT'ler dahil yeni geçici ve
sürekli personel istihdamı
öncesinde Maliye
Bakanlığı’ndan izin alınacak

Hedef: 1.2.3.
Bazı KİT’ler ve kamu
bankalarında ödenen 14. maaş
ödemeleri kaldırılacak ve
ihtiyat sandığı kesintileri, yeni
toplu iş sözleşmelerinde kamu
ile eşitlenecek
Hedef: 1.2.4
Bankalar ve KİT çalışanlarının
ücret ve emekli ikramiyelerine
tavan uygulaması getirilecek
Hedef: 1.2.5
Kamu çalışanlarının sendikal
hakları AB ve ILO normları

1.2.2 Yasal düzenleme yapılacaktır
Haziran 2010

KİT’ler hariç yeni geçici ve sürekli personel istihdamı
öncesinde Maliye Bakanlığı’ndan yetki talebi yapılmaktadır.
Bu hususta, Başbakanlık tarafından Kamu Reformu çalışmaları
kapsamında Yasal çalışmalar yapılmaktadır.
2009 yılında kamuda 400 kişi işten ayrılmış, yerlerine 2010
yılının ilk 9 ayında 167 kişi istihdam edilmiştir. Bu itibarla,
kamuya yeni eleman alımında Eylül sonu itibarıyla sınırların
içerisinde kalınmıştır.
Tüm kamuda yeni istihdam edilecek personel sayıları merkezi
idarelerde işten ayrılanların %50'sini, KİT'lerde %20'sini
aşmayacak şekilde belirlenecek, KİT'ler, belediyeler ve fonlar
dahil yeni geçici ve sürekli personel istihdamı öncesinde Maliye
Bakanlığı’ndan izin alınmasına devam edilecektir. Kamuya
yeni eleman alımlarında öncelik, Kamu Finansmanı ve Borç
Yönetiminin Düzenlenmesi Yasası çerçevesinde gerekli
altyapının kurulması amacıyla Maliye Bakanlığı Hazine ve
Muhasebe Dairesi’ne ayrıca, Bütçe ve Vergi Daireleri ve
İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesi’nin ihtiyaçlarına
verilecektir.

1.2.3 Yasal düzenleme yapılacaktır.

Eylül 2010

14. maaşın kaldırılması ve maaşlarda üst tavan belirlenmesine
yönelik yasa tasarısı Meclis’e sunulmasına rağmen Meclis’in
ilgili komisyonuna geri çekilmiştir.

1.2.4 Yasal düzenleme yapılacaktır

Eylül 2010

Aynı yasa kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir.

1.2.5 Sendikalar Yasası ile Toplu İş
Sözleşmesi ve Grev Yasaları yeniden

Eylül 2010

Çalışmalar sürdürülmektedir
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çerçevesinde gözden geçirilecek

düzenlenecektir

AMAÇ: 1.3 Kamu Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi
Hedef
Yapılacak İşlem
Hedef: 1.3.1
Çok yıllı bütçeleme sistemi,
1.3.1 Yasal düzenleme yapılacaktır
yerel yönetimler için zorunlu
kılınacak ve 2010 yılı başından
itibaren uygulamaya konulacak
Hedef: 1.3.2
Stratejik Planlama Sistemine
geçiş için gerekli hazırlıklar
tamamlanacak
Hedef: 1.3.3
Avrupa Birliği normlarına ve
uluslararası standartlara uygun
muhasebe ve bütçe sistemi
mahalli idareler ve diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına
yaygınlaştırılacak
Hedef: 1.3.4
Kamu maliyesinde şeffaflık
artırılacak

Süre

Açıklama

Ocak 2011

Anayasa’da bütçelerin yıllık yapılacağı hükmü sebebiyle
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

1.3.2 Yasal düzenleme yapılacaktır

Aralık 2010

Stratejik planlama sistemine geçişte ilk adımlar atılmaya
çalışılmaktadır.

1.3.3 Yasal düzenleme yapılacaktır

Ocak 2011

AB ile çalışmalar başlatılmış ancak neticelendirilememiştir.

Ocak 2010

Kamu Maliyesi ile ilgili olarak 3-6-9 aylık uygulama sonuçları
ve yıllık kesin hesapları yayınlanmakta olup, Maliye Bakanlığı
Web sayfasında da yayımlanmaya başlatılmıştır.

1.3.4 Raporlar düzenli olarak
kamuoyuna duyurulacaktır.

Güncel vergi mevzuatı ve oranlarının web sayfasında
yayınlanması gerekmektedir.
Hedef: 1.3.5
Bütçenin Hazırlanması ve
Uygulanmasına İlişkin Kurallar
Yasası ile Genel Muhasebe
Yasası'nın yerini alacak ve
programın diğer hedefleri ile
çağdaş kamu mali yönetimi

1.3.5 Yasal düzenleme yapılacaktır

Aralık 2011

T.C. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile K.K.T.C.
Bütçe Yasası karşılaştırılarak eksiklikler tespit edilmiş ve
çalışmalar sürdürülmektedir.
Kamu Harcama sisteminin geliştirilmesi için çok yıllı bütçe,
performans bütçe çalışmaları devam etmektedir.
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Bütçeleme takviminin daha erkene alınabilmesi için makro
ekonomik tahminler konusunda AB destekli çalışmalar devam
etmektedir.

araçlarının da yer aldığı
kapsamlı bir yasa hayata
geçirilecektir.

AMAÇ: 1.4 Vergi sisteminin adil, yaygın ve ekonomik kalkınmayı teşvik edecek şekilde gözden geçirilmesi
Hedef
Yapılacak İşlem
Süre
Açıklama
1.4.1.1. Dolaylı ve dolaysız vergi
Program Dönemi
Gelir Vergisi değişiklik Yasası yapılmış ve KKTC meclisinden
Hedef: 1.4.1
konusuna girebilecek vergilenmemiş
Boyunca
geçmiştir.
Vergilemeye konu teşkil
alanların vergilenmesine ilişkin
edebilecek ancak
mevzuat düzenlemesi yapılacaktır
Şans oyunları hizmetleri vergisi yasası kanunlaşmıştır. Yasada
vergilendirilmemiş alanlar
yapılan değişiklik ile müşterek bahis oynayanların, oyunlardan
kapsama alınacak
kazandıkları miktarlar da vergi kapsamına alınmıştır.
Ayrıca, Casino’lardan alınan stopaj gelir vergisi ve şans
oyunları vergisi maktu tutarları ise %20, bet ofislerden alınan
aynı vergiler ise %50 oranında artırılmıştır.
Emekli maaşları iki kat özel indirim tutarındaki muafiyet
kapsamında vergi kapsamına alınmıştır.
Gerçek kişilerde TL ve döviz mevduat faizlerinden alınan
stopaj oranı %8’den %10’a çıkartılmıştır.
Binek otomobillerinden alınan FİF silindir hacmine bağlı olarak
artırılmıştır.
Alkollü içkilerden alınan FİF litre başına 0,75 Dolardan 2,25
TL’ye çıkarılmıştır.
Akaryakıt ve sigarada vergi kayıp ve kaçağına yol açan FİF
hesaplama sistemi değiştirilmiştir.
FİF hesaplamalarında maktu tutarlarda ABD Doları yerine
1$=1,5TL kuru esas alınarak değişiklik yapılmıştır.
1.4.1.2. Vergi kanunlarında istisna ve

Program Dönemi
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Gelir Vergisi Yasası’nda istisna ve muafiyetlerin kapsamı
daraltılmıştır. Ücretlilerde %17 olan özel indirim oranı %10’a,

muafiyetleri azaltmak için gerekli
mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır
Hedef:1.4.2
Mevcut vergilerde yapılabilecek
gelir artırıcı düzenlemeler
gerçekleştirilecek
Hedef:1.4.3
Vergi kayıp kaçakları
önlenecek

Boyunca

Program Dönemi
Boyunca
1.4.3.1. Vergi kayıp ve kaçağını
önleyici mevzuat düzenlemeleri
yapılacaktır

Program Dönemi
Boyunca

1.4.3.2. Vergi kayıp ve kaçağını
önlemeye yönelik idari yapı etkinliği
artırılacaktır

Program Dönemi
Boyunca

serbest kazanç erbabı içinse %10’luk oran 0’a indirilmiştir.
Halihazırda gelir ve kurumlar vergisi kanunları gözden
geçirilmektedir.
Gelir Vergisi Yasasındaki stopaj oranları ve kapsamı yeniden
düzenlenmiştir.
FİF ve KDV’de gelir artırıcı önlemler
üzerindeki çalışmalarda sona yaklaşılmıştır
FİF’nda yapılan düzenlemelerle vergi kayıp ve kaçağına yol
açan mekanizmalar kaldırılmış ve uluslararası kabul görmüş
standartlar getirilmiştir. Gelir ve Kurumlar vergisi yasasında
yapılan düzenlemeler ile kabul edilen giderler yeniden
düzenlenmiştir. Vergi denetimleri artırılarak kayıtsız
yükümlüler tesbit edilmektedir. Vergi Beyanı sunmayan
yükümlülerin dosyaları incelenmektedir.
Bilgi Toplama ve Değerlendirme kapasitesi artırılacaktır. Bu
kapsamda kredi kartı harcamalarına erişim sağlanmıştır. Medya
aracılığı ile verilen iş ilanları takip edilmektedir.
Kayıt dışılığın azaltılması amacıyla ecza depoları, sigorta
şirketleri ve bankalar gibi 40 temel bilgi sağlayıcı kurum ve
kuruluştan vergilendirmeye temel teşkil edecek bilgilerin
alınmasına başlanmıştır. Ancak, bu bilgiler alınmakla beraber,
bunları işleyecek yeterli insan kapasitesi bulunmamaktadır.
3 yıllık dönem içerisinde denetim ve vergilendirilme
hizmetlerinde kullanılmak üzere kalifiye eleman alınması
gerekmektedir.
Ayrıca, etkin bir vergi yapılandırılması amacıyla kurumun
organizasyon yapısının gözden geçirilmesine yönelik yasa
tasarısı Başbakanlığa sevk edilmiştir.

1.4.3.3 Vergiye gönüllü uyumu
artırmaya yönelik politikalar

Program Dönemi
Boyunca
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Henüz başlatılmamıştır.

yürütülecek ve düzenlemeler
yapılacaktır

2 Mali Sektör
AMAÇ: 2.1 Finans sektörünün ekonomik kalkınmaya gerekli katkıyı sunabilmesi için etkin olarak çalışan düşük finansman maliyeti ile kaynak
sunan bir yapıya getirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Hedef: 2.1.1.
Asgari öz kaynak tutarı 5 yıl
içinde tedricen AB normlarına
yükseltilecek, konsolide denetim
yapılmasına ve katılım
bankacılığına imkan sağlayacak
şekilde düzenlemede değişikliğe
gidilecek
Hedef: 2.1.2.
KKTC Kalkınma Bankası da
bankacılık sektörünün tamamı
gibi KKTC Merkez Bankası'nın
gözetim ve denetimine tabi
kılınacak

2.1.1. Bankacılık Yasası yeniden
düzenlenerek yürürlüğe girecektir.

Hedef: 2.1.3.
Mevduat garantisinin
kapsamının bir gerçek kişinin
bir bankada sahip olduğu tüm
hesapları üzerinden
belirlenecek limite göre yeniden
düzenlenmesine ilişkin olarak
hazırlanan yasa değişikliği
gerçekleştirilecek
Hedef: 2.1.4.
Yönetimi kamu eliyle yürütülen
bankaların ve iştiraklerinin
bankacılığın gereklerine uygun,
kârlılık ve verimlilik ilkelerine

2.1.3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve
Kooperatifler Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu Yasaları değişiklikleri
tamamlanacaktır.

Süre
Mart 2010

2.1.2. Kalkınma Bankası yasasında gerekli
değişiklik yapılacaktır.

2.1.4. Kooperatif Şirketler Yasasında
değişiklik yapılarak, banka lisansına sahip
kooperatiflere kamu tarafından yapılacak
yönetici atamalarında, gözetim ve denetim
otoritesi olan KKTC Merkez Bankası'nın
onayı alınacaktır.
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Açıklama
Yeni Bankacılık Yasa Tasarısı önerisi 06.08.2010 tarihinde KKTC
Maliye Bakanlığına gönderilmiştir. Maliye Bakanlığı bünyesinde
inceleme çalışmaları tamamlanmış, Merkez Bankası ile yapılacak bir
ortak çalışma ile sonlandırılacaktır.

Aralık 2010

Kalkınma Bankası yasasında gerekli değişikliğin yapılması için
çalışmalar sürdürülmektedir. Diğer taraftan, yeni bankacılık yasa
tasarısında da konuya ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Aralık 2011

Hedef tarih itibarıyla düzenleme yapılacaktır.

Ocak 2010

Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

göre çalıştırılması için gerekli
tedbirler alınacak
Hedef: 2.1.5.
Kamu bankalarının yeniden
yapılandırılması veya
özelleştirilmesi ile Kooperatif
Merkez Bankası'nın verimlilik
ilkelerine göre çalışması için
gerekli önlemler alınacak
Hedef: 2.1.6.
Kamunun dışlama etkisi
azaltılacak
Hedef: 2.1.7.
Alacakların tahsilinin
hızlandırılması için gerekli
adımlar atılacak

2.1.5. Kooperatif Merkez Bankasının
yeniden yapılandırılması sağlanacaktır
Haziran 2010

Konuya ilişkin denetim ve çalışmalar devam etmektedir. Banka’nın yeni
yönetiminden çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır.

Aralık 2010

Çalışma grubu oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmış olup, 2011 yılının
ilk çeyreğinde yasal sürecin tamamlanması beklenmektedir.

Aralık 2010

Konu hakkında bir ilerleme sağlanamadığı gözlenmiştir.

2.1.6. Kamu Borçlanma ve Borç Yönetimi
Kanunu çıkartılacaktır.
2.1.7.1 Adli ve idari süreçte ihtisaslaşma
sağlanacak ve gereken nitelikte kadrolar
oluşturulacaktır.
2.1.7.2. İlamsız İcraya izin verecek yasal
düzenleme yapılacaktır.
2.1.7.3. Ticaret Mahkemeleri kurulacaktır.

Haziran 2010
Haziran 2011

Konu ile ilgili düzenlemeyi içeren Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasa
Tasarısının hazırlanarak Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir.
Bir ilerleme sağlanamadığı gözlenmiştir.

2.1.7.4. Tapu ve Kadastro Dairesi’nin daha
süratli ve doğru bilgilerle çalışmasının
sağlanmasına
yönelik düzenlemeler ivedilikle yapılacaktır.

Aralık 2010

K.K.T.C. Teknik Arşiv Bilgi ve Belgeleri Envanteri ile K.K.T.C.’de
Kadastro Yenilemesi çalışmaları çerçevesinde T.C Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı ve bu
yılın Kasım ayında ihale sürecinin başlayacağı öğrenilmiştir.

2.1.7.5. Tasfiyesi Şirketler Mukayyitliği
tarafından yürütülen bankalardaki kredi
borçlularından yapılacak tahsilatların,
TMSFİF tarafından belirlenerek kamuoyuna
ilan edilen "kredi kriterleri" kapsamında
TMSFİF'e devredilmesi ve bu suretle bahse
konu kredilerin tahsilinin hızlandırılmasının
sağlanması yönünde gerekli hukuki
düzenlemeler yapılacaktır.

Aralık 2010

1.Şirketler Mukayyitliğince TMSFİF’e temlik edilecek alacakların

tahsilâtlarının hızlandırılabilmesi için Lefkoşa Kaza Mahkemesinden
alınan kararın uygulanmasında sorunlar çıktığı ifade edilmiştir. Konunun
taraflarca değerlendirilip yeni bir karar alınması yönünde çalışma
yürütüldüğü belirtilmiştir.
2. Şirketler Mukayyitliğince tasfiyesi yürütülen bankaların alacaklarının
durumu hakkında zamanaşımı durumunu da içeren güncel bir envanter
çalışması talep edilmiştir.

AMAÇ: 2.2 Bankacılık lisansına sahip olmayan ancak mevduat toplayıp kredi veren kooperatiflerin finans sistemini bozmayacak şekilde amaca
uygun çalışması

Hedef
Hedef: 2.2.1.
Kooperatiflere ilişkin denetim

Yapılacak İşlem
2.2.1. Kooperatiflerin mali yapılarının
düzeltilmesi gibi mevzuat tedbirlerinin yanı
sıra kooperatiflerin denetim ve gözetim

Süre
Aralık 2011
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Açıklama
Kooperatiflerin denetim ve gözetiminin daha etkin yapılmasına ilişkin

ve gözetim standartları
bankalar ile paralel hale
getirilecek

altyapılarının güçlendirilmesine ilişkin
önlemler alınacaktır.

çalışmaların sürdürüldüğü Mukayyitlikçe ifade edilmiştir.

AMAÇ: 2.3 Yüksek aracılık maliyetlerinin azaltılması

Hedef
Hedef: 2.3.1.
Aracılık maliyetlerini önemli
ölçüde artıran yükümlülükler
kamu gelir-gider dengeleri de
göz önünde bulundurularak
azaltılacak

Yapılacak İşlem
2.3.1. Gerekli yasal değişiklikler
yapılacaktır.

Süre
Aralık 2010

Açıklama
Maliyet azaltıcı yönde bir düzenleme konusunda ilerleme sağlanamadığı
öğrenilmiştir.

3 Reel Sektör
Tarım Sektörü
AMAÇ: 3.1.1 Tarım politikalarının oluşturulması sürecinin iyileştirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Açıklama

Hedef: 3.1.1.1
Tarım politikaları önceden
belirlenerek ilan edilecek

3.1.1.1 Tarım Sektörü Strateji Belgesi
oluşturularak Bakanlar Kurulu Kararı olarak
yayınlanacaktır.

Aralık 2010

Tarım Sektörü Strateji Belgesi çalışmaları tamamlanmış olup, Ege
Üniversitesi tarafından rapor yazım aşamasındadır.

AMAÇ: 3.1.2 Bitkisel üretimde destek politikalarının ve piyasa işleyişinin etkinleştirilmesi

Hedef
Hedef: 3.1.2.1
Alan bazlı ve bitki türlerine
göre çeşitlendirilmiş DGD'ne
devam edilmesi ve mükerrer
desteklerin önlenmesi
sağlanacaktır.

Yapılacak İşlem
3.1.2.1.1 Çiftçi, tarımsal işletme ve üretici
birliklerinin tanımı, çıkartılacak bir yasa ile
belirlenecektir.

3.1.2.1.2 Tahıl yetiştiriciliğinde DGD
ödemesinin %25'inin Nisan ayında, %75'inin
Kasım ayında yapılması, narenciyede ise

Süre

Açıklama

Haziran 2010

Söz konusu tanımlarla ilgili yasa çıkarılamamıştır. Bununla birlikte;
-Tarım sektörünün yeniden yapılandırılması amacıyla 1-2 Temmuz 2010
tarihlerinde Tarım Çalıştayı yapılmıştır.
-2010 yılı sonunda Tarım sayımının yapılması planlanmakta olup hazırlık
çalışmaları sürmektedir. Çalışmaların tamamlanıp bilgilerin alınmasına
müteakip; çiftçi tarımsal işletme ve üretici birliklerinin tanımlarının yasa
ile belirlenmesi planlanmaktadır.

Ocak 2010
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-17.6.2010 tarih ve K-175-2010 sayılı BKK ile tahıl ve narenciye DGD
ödeme miktarları kararlaştırılmıştır.
-Tahıl için 24 TL/HD ve narenciye için 160 TL/HD olarak öngörülen

%50'sinin Mart, geri kalanının ise Ağustos
ayında yapılması Bakanlar Kurulu Kararı ile
kararlaştırılacaktır.

Hedef: 3.1.2.2
Sertifikalı tohumculuk
geliştirilecektir
Hedef: 3.1.2.3
Seracılıkla ilgili teknolojiler
geliştirilecek, seracılık
faaliyetleri desteklenecektir.
Hedef: 3.1.2.4
Zeytin, bağ, harnup, kapari,
badem, nar, hurma gibi
alternatif ürünler
yaygınlaştırılacaktır

DGD’nin ilk taksit ödemeleri Temmuz 2010 ayında %50 olarak
ödenmiştir.
— Gerek tahıl ve gerekse de narenciyenin ikinci taksiti olan %50 DGD
ödemelerinin Kasım - Aralık 2010 döneminde yapılması planlanmaktadır.

3.1.2.2 Tohumculuk Kanunu çıkarılacaktır
Aralık 2010
3.1.2.3 Bakanlar Kurulu Kararı
çıkartılacaktır.

3.1.2.4 Bakanlar Kurulu Kararı
çıkartılacaktır.

Aralık 2010

Ocak 2010

Tohumculuk Yasası çıkartılması hususunda herhangi bir çalışma
yapılmamıştır.
Ziraat Bankası aracılığıyla faiz destekli kredi temini imkânı sağlanması
için Modern seracılığın geliştirilmesi ile ilgili olarak BKK çıkarılmıştır.
Ayrıca, Kalkınma Bankası kanalıyla sağlanan krediler de devam
etmektedir.
— Bu çerçevede, 100.000 adet harnup fidanı dağıtılmıştır.
—500 adet hurma fidanı ithal edilmiş olup üreticilere dağıtılacaktır.
— Sertifikalı nar üretiminin özendirilmesine ilişkin BKK çıkartılmıştır.
— Bağ üretimine ilişkin ithal edilen fidanlar üreticilere dağıtılacaktır.
—100.000 adet zeytin dikimi için proje hazırlanmıştır.

AMAÇ: 3.1.3. Hayvancılıkta destek politikalarının ve piyasa işleyişinin etkinleştirilmesi

Hedef

Süre

Açıklama

Hedef: 3.1.3.1
Hayvancılığın; yetiştirme,
üretim, pazarlama ve
destekleme alanları bir
planlama çerçevesinde yeniden
yapılandırılacaktır.
Hedef: 3.1.3.2
Damızlık işletmeciliği
geliştirilecektir

3.1.3.1 Tarım Sektörü Strateji Belgesi'ne
uygun olarak Bakanlar Kurulu Kararı
çıkartılacaktır

Yapılacak İşlem

Aralık 2010

Tarım Sektörü Strateji Belgesi çalışmaları tamamlanmış olup, Ege
Üniversitesi tarafından rapor yazım aşamasındadır. Nihai şeklini almasına
müteakip Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilecektir.

3.1.3.2 Damızlık işletmelerine yönelik
desteklemelere ilişkin Bakanlar Kurulu
Kararı çıkartılacaktır.

Ocak 2010

Hedef: 3.1.3.3
Hayvancılığın ve hayvansal
ürünlerin izlenebilirliğini
sağlayabilmek için kayıt sistemi
geliştirilecek, yeni doğan
hayvan başına destekleme
sistemine geçilecektir

3.1.3.3.1 Hayvan izleme sistemi kurulacaktır
Haziran 2010

3.1.3.3.2 Yeni doğan ve kesilen hayvan
başına destekleme sistemine ilişkin Bakanlar

Ocak 2010
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Damızlık sığır yetiştiriciliği birliğinin kurulmasına ilişkin tüzük
çıkarılmıştır.
Damızlık işletmelerinin desteklenmesine ilişkin BKK 2010 Temmuz
ayında istihsal edilmiştir.
Veteriner Hayvan Kayıt Sistemi verilerinin tamamlanması ve/veya
güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir.
Büyükbaş hayvanlarda Şubat 2010 tarihinden itibaren, elektronik
kimliklendirme çalışmaları devam etmektedir.
Küçükbaş ve Büyükbaş hayvanların Veteriner Dairesine kayıt edilmesi ve
güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir.
-Hayvancılığın mevcut toplam destekleme kaynakları içerisindeki payı
planlanmış olup, hayvan başına destek ödemelerine 1 Temmuz 2010

Kurulu Kararı çıkartılacaktır.

Hedef: 3.1.3.4
Süt desteği tedricen
azaltılacaktır

3.1.3.4 Çiğ süt desteği fiyatlardan bağımsız
olarak bütçe ödenek durumuna göre
belirlenecektir.

Ocak 2010

tarihinden itibaren başlanması amacıyla 30.06.2010 tarih ve E-290-2010
sayılı BKK istihsal edilmiştir.
-Veteriner Hayvan Kayıt Sistemi verilerinin tamamlanması ve/veya
güncellenmesini müteakip ödemeler başlayacaktır.
-Çiğ süt desteği fiyatlardan bağımsız olarak belirlenememiş ancak,
30.06.2010 tarih ve E-290-2010 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çiğ süt
fiyatları ile çiğ süt destek ödemeleri ile hellim, kaşar, beyaz peynir ve arap
tipi peynire verilecek olan navlun destekleri yeniden düzenlenmiştir.

Enerji Sektörü
AMAÇ: 3.2 Enerji maliyetinin düşürülmesi ve arz güvenliğinin sağlanması

Hedef
Hedef: 3.2.1
Elektrik üretim, iletim ve
dağıtım faaliyetleri
ayrıştırılacaktır.

Yapılacak İşlem
3.2.1.1 Enerji Strateji Belgesi hazırlanarak
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacaktır

3.2.1.2 KIB-TEK üretim, iletim ve dağıtım
fonksiyonlarına göre ayrıştırılacak,
hazırlanacak strateji belgesi kapsamında
gerekli adımlar atılacaktır

Hedef: 3.2.2
Kamu eliyle yeni elektrik
üretim santrali yapılmayacak,
ortaya çıkan ihtiyaç KÖİ
modeliyle karşılanacaktır.
Hedef: 3.2.3
Elektrik şebekesi Türkiye
enterkonnekte sistemine
bağlanacaktır.
Hedef: 3.2.4
Yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik
üretimi artırılacaktır.
Hedef: 3.2.5
Enerji verimliliğinin

Süre

Açıklama

Temmuz 2010

Enerji Strateji Belgesi hazırlanmış ve Enerji İzleme Komitesi’nde mutabık
kalınan belge Bakanlar Kurulu’na sevk edilecektir.

Aralık 2010

Bakanlar Kurulu’ndan geçecek Strateji Belgesi’ne göre gerekli çalışmalar
başlatılacaktır.

Programa uygun devam etmektedir.

3.2.3 KKTC ile TC arasında denizaltından
elektrik kablosu projesi gerçekleştirilecektir.

Program Dönemi Sonu

10.06.2010 tarihinde TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı heyeti ile
yapılan toplantıda iki ülke enerji sistemlerinin bağlantısı hususunda
komite üyeleri arasında tam bir mutabakat sağlanmıştır. Çalışmalar Kasım
2010’da
yapılacak
toplantıda
detaylarıyla
tartışılacak
ve
sonuçlandırılmaya çalışılacaktır.

3.2.4 Yenilenebilir enerjinin kullanımına
ilişkin gerekli mevzuat değişikliği
yapılacaktır

Aralık 2011

Yenilenebilir Enerji Yasası hazırlandı ve Bakanlar Kurulundan geçti. Yasa
halen mecliste olup görüşülmeyi beklemektedir. Yasanın tüzükleri ile ilgili
çalışmalar devam etmektedir.

3.2.5 Enerji verimliliği kanunu çıkartılacaktır

Aralık 2011

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından kurulan Enerji Verimliliği
Ajansı, Enerji Verimliliği yasa çalışmalarını sürdürmektedir.

10

sağlanmasına yönelik olarak
inşaat, ulaştırma ve sanayi
sektörlerinde gerekli tedbirler
alınacaktır.

Su ve Atıksu
AMAÇ: 3.3 Ülkenin su ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi ve su yönetiminin iyileştirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Hedef: 3.3.1
Türkiye'den boru ile su
getirilecektir

3.3.1 Türkiye'den boru ile su getirme projesi
yürütülecektir

Program Dönemi
Boyunca

Hedef: 3.3.2
Su yönetimi reforme edilecektir

3.3.2 Oluşacak yeni su kaynağının iletilmesi,
dağıtılması ve toplanmasına yönelik yeni
organizasyon yapıları kurulacak ve yeni
yatırım ihtiyaçları projelendirilecektir
3.3.3 Atık suların çevreyi kirletmemesi ve
yeniden kullanılması için gerekli tesislerin
yapımı desteklenecektir

Hedef: 3.3.3
Atıksu arıtma tesisleri
yaygınlaştırılacaktır

Aralık 2011

Program Dönemi
Boyunca

Açıklama
Türkiye’de inşa edilecek olan barajın ihalesi yapılmış olup temeli
atılacaktır. Deniz altı boru ve geçişi ile ilgili ihale çalışması devam
etmektedir. KKTC’deki isale hattı proje ihalesi yapılmıştır.
Su Yönetimi Komitesi oluşturulmuş ve “Su Yasası” taslak çalışması
tamamlanmıştır. Ancak hazırlıkları devam eden Çevre Yasası, Su
Yönetimi Yasası ile çelişmektedir.
Bir ilerleme kaydedilmemiştir.

Ulaştırma Sektörü
AMAÇ: 3.4 Gelişen ekonomik ve sosyal faaliyetlerin ihtiyaç duyduğu ulaşım altyapısının karşılanması

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Açıklama

Hedef: 3.4.1
Havayolu ulaşımının altyapı
eksiklikleri giderilecektir

3.4.1.1 Ercan Havaalanı bütün birimleriyle,
uluslararası direkt uçuşlara hazır hale
getirilecektir
3.4.1.2 Bafra ve İskele turizm yatırımlarının
tamamlanmasına ve ülkedeki turizmin
gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkacak
havaalanı ihtiyacının belirlenmesine yönelik
bir çalışma yapılacaktır

Ocak 2011

Yapılan ilave yatırımlarla Ercan Havalimanı uluslararası direk uçuşlara hazır
hale getirilmiştir

Aralık 2011

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor çerçevesinde Ercan
Havalimanının özel işletmeler tarafından işletilmesi ve gerekli yatırımların
yapılması durumunda meydana gelecek kapasite artışı ile yeni bir hava
limanına ihtiyaç olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Geçit Kale Havalimanı
işletmesi 15 yıl süre ile yolcu hariç taşımacılığı yapılacak şekilde özel
sektöre devredilmiştir.
Bu konu ile ilgili olarak herhangi bir gelişme kaydedilememiştir.

Hedef: 3.4.2
Denizyolu ulaşımındaki

3.4.2.1 Denizyolu ulaştırmasında liman
otoritesi ile liman hizmetlerini birbirinden
ayrılmasına yönelik yasa çıkartılacaktır

Haziran 2010
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darboğazlar giderilecektir.

3.4.2.2 Gemikonağı Serbest Bölgesinin
fonksiyonel hale getirilebilmesi için
konteynır limanı yapımı konusunda gerekli
adımlar atılacaktır

Hedef. 3.4.3
Karayolu ulaştırmasında
Master Plan uygulamasına
devam edilecektir.

3.4.3. 2010 yılı sonrası için yeni bir Karayolu
Master Planı hazırlanacaktır.

Program Dönemi
Boyunca

Aralık 2010

Bu konu ile ilgili olarak herhangi bir gelişme kaydedilememiştir.

Karayolları Master Planı 2010-2020 revize planı gerçekleştirilmiş olup 2011
yılı başında uygulanmasına başlanacaktır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri
AMAÇ: 3.5 Piyasaların rekabetçi hale getirilmesi, özel sektörün geliştirilmesi ve kamu maliyesi üzerindeki yüklerin azaltılması amacıyla
kapsamlı bir KİT reformunun hayata geçirilmesi

Hedef
Hedef: 3.5
Mal ve hizmet üreten KİT'ler
ile piyasa düzenlemesi yapan
KİT'lerin özelleştirilmesi veya
yeniden yapılandırılarak
özerkleştirilmesi sağlanacaktır.

Yapılacak İşlem
3.5.1 KTHY’nın yapılandırılması THY ile
işbirliği çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Süre
Eylül 2010

3.5.2 ETİ şirketi özelleştirilecektir.
3.5.3 BRT yeniden yapılandırılacaktır.

Aralık 2010
Haziran 2011

3.5.4 KIB-TEK üretim, iletim ve dağıtım
fonksiyonlarına göre ayrıştırılacak,
hazırlanacak strateji belgesi kapsamında
gerekli adımlar atılacaktır.
3.5.5 Cypfruvex'in kamu ile ilişkisi
kesilecektir.
3.5.6 SÜTEK yeniden yapılandırılarak
yönetim özerk hale getirilecektir
3.5.7 TÜK'ün müdahale kurumu olarak
görevini sürdürmesine veya tasfiye
edilmesine, hazırlanacak tarım stratejisi
kapsamında karar verilecektir.
3.5.8 Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmeleri
özelleştirilecektir.

Haziran 2010

Aralık 2011
Aralık 2010
Aralık 2010

Aralık 2010

Dış Ticaret
12

Açıklama
THY ile işbirliği gerçekleştirilmiş olup, bu çerçevede hazırlanan eylem
planını KTHY Yönetimi uygulayamamış ve KTHY Genel Kurulunca
şirketin tasfiyesi için karar alınmıştır. THY ile yeni bir ortak şirket
kurulması yönünde girişim başlatılmıştır.
Özelleştirme için çalışmalar devam etmektedir.
BRT tarafından yeniden yapılandırmaya ilişkin bir taslak planı
hazırlanmış, hazırlanan plan üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Strateji Belgesinin sonuçlanması ile birlikte gerekli çalışmalar
yapılacaktır.
Özelleştirme İdaresi uzmanlarınca bir inceleme yapılmış olup, Cypfruvex
hakkında bir rapor hazırlanacaktır.
Özelleştirme İdaresi uzmanlarınca bir inceleme yapılmış olup, SÜTEK
hakkında bir rapor hazırlanacaktır.
13.09.2010 tarihinde imzalanan TÜK Yeniden Yapılandırma Eylem Planı
çerçevesinde kurumun müdahale kurumu olarak piyasada yer alması
hususunda mutabık kalınmış ve eylem planının uygulanmasına
başlanmıştır.
Özelleştirme İdaresi uzmanlarınca özelleştirme için çalışmalara devam
edilmektedir. Bu süreçte şirket genel kurulunda kurumun sahip olduğu 2
gemiden birinin satışına ilişkin karar alınmıştır.

AMAÇ: : 3.6 Dış ticaret ve gümrük uygulamalarının etkinleştirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Hedef: 3.6.1
Dış ticarette etkinliğin
artırılması için TC ve KKTC
arasında gümrük ve ilgili diğer
alanlarda işbirliği artırılacaktır.

3.6.1.1 Hammadde, üretim girdileri, yatırım
malları ve rekabete açık tüketim mallarından
ithalatta alınan gümrük vergisi ve eş etkili
mali mükellefiyetler gözden geçirilecek,
muhtemel gelir kayıplarını karşılayacak
tedbirleri hayata geçirmek üzere Gümrük
Tarife Yasası ve ilgili diğer mevzuatta
gerekli düzenleme yapılacaktır
3.6.1.2 İşlemlerin daha hızlı ve gerektiğinde
mahallinde yapılabilmesi için yasal
düzenleme yapılacaktır
3.6.1.3 Gümrük otomasyonu
gerçekleştirilerek dış ticaret ve gümrükleme
işlemleri kolaylaştırılacaktır
3.6.1.4 KKTC devlet laboratuarının
akreditasyonuna yönelik çalışmalar
hızlandırılacak ve tarım ürünleri ihracatında
standart uyumu sağlanacak, veteriner dairesi
laboratuvarlarının teknik altyapısı
güçlendirilecektir

Aralık 2010

Devlet gelirlerini artırmaya yönelik tedbirler kapsamında motorlu araçlar
ile alkollü içki ve sigaraların Gümrük Vergisi ve Fiyat İstikrar Fonu
miktarlarına artış getirilmiştir. Yerli üretimde ithal hammaddelerin Stopaj
oranı %0-1’e düşürülmüştür.

Aralık 2010

Bu uygulamaya mevcut yasalar cevap vermekte olup, yapılan idari
düzenlemeler ile gümrüklerle ilgili işlemlerin mahallinde yapılması
sağlanmıştır.
Gümrük ve Vergi Otomasyonu ile ilgili çalışmalar e-devlet projesi
kapsamında yürütülmektedir.

Aralık 2010
Aralık 2010

Açıklama

Devlet laboratuarının Akreditasyonuna yönelik olarak hazırlık
çalışmalarına başlanmış olup 2011’in ilk yarısında TÜRKAK’a müracaat
edilecektir.
TSE ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Veteriner Dairesi
Teşhis ve Araştırma laboratuarının akreditasyonuna yönelik çalışmalar
başlatılmıştır.
Gıda (Bitkisel ve Hayvansal) laboratuarı için gerekli projeler
hazırlanmıştır.
Bitkisel ürünlerin ihracatında standardizasyona ilişkin mevzuat çalışmaları
henüz başlamamıştır. Ancak Hayvansal ürünlerin ihracatındaki metot
uyum çalışmaları tamamlanmıştır.

Hedef: 3.6.2
KKTC'de alışveriş imkânları
geliştirilecektir.

3.6.2.1 Yolcu beraberi kapsamında yapılan
alışverişlerin KKTC ekonomisine olumsuz
yöndeki etkisinin en aza indirilebilmesini
teminen, gümrük kapılarından yolcu beraberi
getirilmesine izin verilen eşyaların etkin
kontrolü sağlanacaktır
3.6.2.2 Tüketicilerin alış verişlerini KKTC
içinde yapmalarını cazip hale getirecek
büyük ölçekli alış veriş merkezlerinin
kurulması için gerekli kolaylık sağlanacaktır.

Aralık 2010

Gümrük Dairesi Müdürlüğü’nce gümrük kapılarından yolcu beraberinde
getirilmeye çalışılan eşyaların daha etkin ve sıklıkta kontrolü
yapılmaktadır.

Aralık 2010

Konu ile ilgili Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesinde bir komite
oluşturulmuş olup çalışmalar başlatılmıştır.
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3.6.3.1 Tanıtım faaliyetleri, markalaşma
teşvik edilecektir.

Haziran 2011

3.6.3.2 KOBİ'lerin kümelenme ve ortak
hareket kabiliyetlerini artırmaya yönelik
destek verilecektir

Haziran 2011

3.6.3.3 Yüksek katma değerli ve ileri
teknoloji kullanımına yönelik işletmeler
desteklenecektir.

Haziran 2011

3.6.3.4 KKTC ihracatının desteklenmesini
teminen Türk Eximbank kredilerinin etkin
kullanımı sağlanacaktır

Program Dönemi
Boyunca

3.6.3.5 Orta ve büyük boy işletmelerin yer
alacağı farklı yapıda profesyonel organize
sanayi bölgeleri kurulması için gerekli
çalışmalar yapılacaktır.

Program Dönemi
Boyunca

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Başkanlığında, DPÖ, YAGA, Ticaret Odası,
Sanayi Odalarının katılımları ile birlikte Orta Doğu ülkelerine ziyaretler
düzenlenmiş olup katılım sağlanan fuar ve tanıtım toplantıları sayısı
artırılmıştır. Bu konudaki çalışmalara devam edilmesi hedeflenmektedir.
KKTC mal ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtılması ve pazarlanmasına
ilişkin devlet destekleri ile ilgili karar taslağı Bakanlar Kuruluna sunulmak
üzere hazırlanmıştır.
KOBİ’lerle ilgili çalışmalarda bulunmak üzere Ekonomi ve Enerji
Bakanlığına bağlı KOBİGEM oluşturulmuş ve çalışmalar bu birim
tarafından yürütülmektedir.
KOBİ Stratejisi Komitesi kurulmuş olup, ulusal KOBİ stratejisi için
çalışmalara başlanmıştır.
Aynı sektörde veya birbirini tamamlayan faaliyet kollarında bulunan
işletmelerin bir araya gelerek oluşturdukları ortaklıkların teşvik
edilebilmesi amacıyla mevcut devlet desteklerinde iyileştirme
çalışmalarına gidilmiştir. Bu kapsamda 02.09.2010 tarihinde yurtdışında
ofis, mağaza vs. açmaya yönelik bir BKK alınmıştır.
Proje bazlı hibe çalışmaları kapsamına bu alanda girişimcilerin teşvik
edilmesi program dâhiline alınmış olup, üniversiteler ile görüşmeler
başlamıştır. Bu konuda çeşitli kurumların da desteği ile girişimci paketleri
uygulanması için taslak programlar hazırlanmıştır.
Eximbank kredileri kullanımında şirketlerin teminat sorunu yaşadığı,
teminat sorunu olmayan firmaların da kredi limitini düşük bulduğu tespit
edilmiştir. Konu ile ilgili taraflarla görüşmeler sürdürülmektedir. Ayrıca
teminat sorunu yaşamayan firmalara bankalar aracılığı ile paket
programlar sunulmaktadır. Eximbank kredilerini kullanamayan firmaların
bankalar aracılığıyla Ekonomi ve Enerji Bakanlığına müracaat ederek,
Eximbank yetkilileri ile firma bazlı işlem yapılması öngörülmüştür.
Bakanlar Kurulu tarafından B-OSB kurulmasına yönelik bir komite
oluşturulmuş ve yasa tasarısı hazırlanmış olup, hukukçuların görüşüne
sunulmuştur.

Turizm Sektörü
AMAÇ: : 3.7 Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre
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Açıklama

Hedef: 3.7.1
İlan edilmiş turizm
bölgelerinin tamamlanması
desteklenecektir

3.7.1 T.C. ile imzalanan Protokol kapsamına
giren Bafra-İskele turizm bölgesinin
tamamlanması sağlanacaktır

Program Dönemi
Boyunca

Hedef: 3.7.2
Turizmin çeşitlendirilmesi
desteklenecektir.

3.7.2.1 Otantik ve butik tarzı oteller turizme
kazandırılacaktır

Program Dönemi
Boyunca

Bazı yatırımcılara arsa ve ipotek sorunları nedeni ile kredi
kullandırılamamıştır.
Bafra-İskele Turizm Bölgesinin planlı gelişimi ve karşılaşılan sorunların
çözümü için 2008 yılında kurulan Bafra Komitesi çalışmalarını
sürdürmektedir.
Ülkesel Fiziki Plan, Bafra Turizm Yatırım Bölgesi’nin Planlanması ve
turizm taşıma kapasitesi ile ilgili olarak İstanbul Belediyesi’ne bağlı İ.M.P
İstanbul Metropol Planlama) ile yapılması planlanan işbirliği çerçevesince
2010 yılı sonuna kadar Ülkesel Fiziki ve Kalkınma Planı Protokolü
imzalanacaktır.
Turizm amaçlı yatırımlar için arsa tahsisi yapılmış firmaların sözleşme
şartlarını yerine getirmemesi üzerine sözleşmeleri ile ilgili fesih işlemleri
başlamıştır.
Bafra turizm yatırım bölgesindeki yatırımcıların oluşturacağı birliğin
kurulma çalışmalarına başlanmıştır.
3.7.2.1.a. Özellikle Lefkoşa ve Gazimağusa Surlar içinde bulunan eski
binaların restore edilerek otantik ve butik tarzı otel işletmeleri olarak
turizme kazandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir.
Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan eski binaların turizme kazandırılması
yönünde 2008 yılında alınmış olan Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde
gerekli girişimler yapılarak, bölgedeki yatırım imkanları ile ilgili olarak
yapılan duyuru sonucu müracaatlar kabul edilmiş; ancak bu süreç boyunca
uygun nitelikte başvuru yapılmamıştır. Bu sebeple, ikinci bir duyuru
yapılmasına karar verilmiştir.
Lefke, Bağlıköy ve yakın çevresinde mimari anlamda kültürel zenginliği
olan yapıların turizme dönük kullanımlarının sağlanmasının teşvik
edilmesine yönelik proje geliştirilmiştir. Bu bağlamda, envanter belirleme
çalışmaları başlatılmıştır. Bağlıköy Pansiyonculuk Projesi çerçevesinde,
projesi onaylanmış olan bir yatırımcının krediden yararlanabilmesi için
gerekli girişimler yapılmıştır.
Lapta Bölgesi’nin geliştirilmesi ve yeniden canlandırılması yönünde de bir
çalışma başlatılmıştır. Turizm Bölgesi olan Lapta Oteller Bölgesi’ne bir
imaj yaratılması amacıyla peyzaj ve şehir mobilyalarını kapsayan bir proje
çalışması sürmektedir.
KKTC’de turizmin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla bölgelerin
turizmde gelişimini sağlayacak, turizmle ilgili varolan sorunların tesbitini
yapıp, çözümü için çalışacak 5 bölgede Bölgesel Turizm Komiteleri
kurulmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, ilk komite Gazimağusa
Bölgesi için kurulmuş ve 15 Eylül 2010 tarihinde ilk toplantısı
gerçekleştirilmiş olup, 19 Ekim 2010 tarihinde Bölgesel Turizm Eylem
Planı tamamlanmıştır. Diğer bölgelerdeki komite kurma çalışmaları

15

sürmektedir.
3.7.2.1.b. Karpaz Bölgesi’nde eko turizmin organizesi ve ortak gelişiminin
sağlanması için kurulan ve Karpaz bölgesinde eko turizme yönelik
faaliyette bulunan turistik pansiyon sahiplerinin oluşturduğu Eko Turizm
Birliği fesh edilerek, eko/agro turizm kapsamında faaliyet gösteren diğer 3
birliğin de yer aldığı yeni bir platform oluşturulması konusundaki
çalışmalar sürdürülmektedir.
3.7.2.1.c. Lefke ve Büyükkonuk yörelerinin Cittaslow (Slowcity-Yavaş
şehir) akımına uygunluğu konusunda detaylı analiz çalışmalarına devam
edilmektedir.

3.7.2.2 Kültür turizminin
yaygınlaştırılmasına yönelik olarak başta
Osmanlı eserleri olmak üzere tarihi yapılar
turizme kazandırılacaktır

Program Dönemi
Boyunca

3.7.2.3 Yeni destinasyonların açılması için
charter seferlerine yönelik desteklemeler
yapılacaktır

Program Dönemi
Boyunca
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3.7.2.1.d. Mevcut yürüyüş ve bisiklet yollarının güzergâh sayılarının
artırılması için Natura 2000 kapsamında yer alan güzergâhlar da dikkate
alınarak koordineli bir çalışmanın yapılması amacıyla ilgili daire ve sivil
toplum örgütü yetkililerinin yer aldığı bir toplantı yapılmıştır. Yapılacak
ilaveler ve yenilenecek mevcutlarla birlikte toplamda 500 km.’lik bir
güzergâh oluşturulacak projede konaklama, kamping, restoran gibi
aktivitelerin de yer alması, tur güzergâhlarının oluşturulması gibi konular
da gündemdedir. Konu ile ilgili çalışmalar sürmektedir.
Turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla kültür turizminin yaygınlaştırılmasına
yönelik olarak başta Osmanlı eserleri olmak üzere tarihi yapıların turizme
kazandırılması yönünde restorasyon ve düzenlemeler yapılmaktadır.
Temmuz ayında Şömineli Ev’in iç düzenleme ve Kertikli Hamam’ın
yenileme projesi çalışmaları sürdürülmüştür. (Butik ve Küçük otellerin
pazarlanmasını kolaylaştıracaktır)
Hollanda, İtalya, Belçika, İran, Almanya pazarlarından seferler
sürmektedir. Diğer yandan Ürdün, Suriye ve İngiltere’deki yeni
destinasyonlar için anlaşmalar yapılmıştır. Bu yönde, tur operatörleriyle
görüşülerek en fazla turist potansiyelinin mevcut olduğu pazarlarda uçak
kiralanması yönünde bir proje geliştirilmiştir. İngiltere’ye 5 gün ve
Avrupa’nın diğer belirlenecek destinasyonlarına 2 gün uçuş yapacak
şekilde 1 uçak kiralanması şeklinde oluşturulan proje için teklifler
alınmıştır. Tur operatörleri ile bu konuda anlaşma sağlanmıştır. Turizmde
ulaşım ve konaklamayı cazip hale getirici yeni teşvik sistemi Bakanlar
Kurulu’nda onaylanmıştır. (2011 yılında yürürlüğe girecektir)

Hedef: 3.7.3.
Turizm destekleri gözden
geçirilecektir.

3.7.3 Taslak Turizm Master Planının
yasallaşması, ülkesel planın hazırlanması ve
Turizm Örgütü'nün oluşturulması

Aralık 2010

Turizm Master Planının yasallaşması için gerekli çerçeve yasa
hazırlanarak Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmuştur. Tasarı, 18
Ağustos 2010 tarihli K-603-2010 karar numarası ile Meclis Alt
Komitesinde tartışılmak üzere KKTC Meclisi’ne gönderilmiştir.
Turizm örgütünün kurulması için sektörden gelen görüşler doğrultusunda
Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından teknik düzeyde çalışmalar
sürdürülmektedir.
Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı tarafından özellikle turizm alanını
kapsayan 2010–2013 Turizm Stratejik Planı tamamlanmıştır.

Hedef: 3.7.4
Turizm faaliyetlerine ilişkin
düzenlemeler gözden
geçirilecektir.

3.7.4.1 Turizm Geliştirme ve Tanıtma
Fonu'ndan yapılan teşviklendirmede direkt
olarak turizmle ilgili alanlara ve fayda
analizleri yapılmış projelere öncelik
verilecektir
3.7.4.2 Küçük ve orta ölçekli otellerin
iyileştirilmesi ve ekonomiye kazandırılması
sağlanacaktır

Program Dönemi
Boyunca

Program Dönemi
Boyunca

Bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Turizm sektöründe hizmet veren küçük ve orta ölçekli işletmelerin
standartlarını yükseltebilmeleri ve kendilerini yenileyebilmeleri amacıyla
Ziraat Bankası ile 13 Mart 2010 tarihinde yapılan protokol ile düşük faizli
kredi imkânı sağlanmıştır.

Yüksek Öğretim
AMAÇ: 3.8.Yükseköğretim sektörünün uzun dönemde sürdürülebilir yapıya kavuşturulması

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Açıklama

Hedef: 3.8.1
Eğitim kalitesi uluslararası
rekabet edilebilir seviyeye
getirilecektir.

3.8.1.1 Yükseköğretimde ortak veri tabanı
kurulacak ve bu çerçevede eğitim politikası
gözden geçirilerek hedeflere uygun olarak
revize edilecektir.
3.8.1.2 Akreditasyona yönelik etkinlikler
güçlendirilecek ve Bologna süreci
desteklenecektir
3.8.1.3 Türkiye’de kurulu bulunan başarılı
üniversitelerin KKTC'de açtıkları/açacakları
kampüslerin gelişimi KKTC yüksek öğretim

Ağustos 2010

Programda öngörülen süre içerisinde konu ile ilgili olarak kurumlar
arasındaki koordinasyon eksikliğinden dolayı bir gelişme sağlanamamıştır.
Tüm Üniversiteler ve ilgili kurumlarla birlikte Stratejik Planlama
Çalışmaları devam etmektedir.
Bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Program Dönemi
Boyunca
Program Dönemi
Boyunca
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Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

sektörünün durumu dikkate alınarak
desteklenecektir
3.8.1.4 Yükseköğretim sektörünün
sorunlarının tespitine yönelik analitik bir
çalışma yaptırılacaktır

Hedef: 3.8.2
Öğrenci açısından eğitim
maliyeti düşürülecektir.

Hedef: 3.8.3
Üniversitelerin ülkenin üretim
süreçlerine katkısı
artırılacaktır.

3.8.2.1 Öğrencilerin barınma ve ulaşım
ihtiyaçlarına yönelik yeni uygulamalar
yapılacaktır
3.8.2.2 DAÜ'nün mali sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesi için personel harcamalarının
azaltılması da dahil yeniden
yapılandırılmasına ilişkin mevzuat
düzenlemesi yapılacaktır
3.8.3. Üniversitelerin ülkenin gelişmesine
maksimum katkıyı verecek şekilde ilgili
sektör ile işbirliği yapması desteklenecektir

Aralık 2010

Program Dönemi
Boyunca
Haziran 2010

Program Dönemi
Boyunca

Bu konu ile ilgili ilk toplantı Lefkoşa’da yapılmış olup analitik çalışmanın
kavramsal çerçevesine son hali verilmiştir. Bu konudaki çalışmalar devam
etmektedir.
Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

DAÜ personel maaşlarında indirim yapılmış ve konu ile ilgili tüzük
değişikliği gerçekleştirilmiştir. Ancak Toplu İş Sözleşmesi idari personelle
imzalanmış olup akademik personelle imzalanmamıştır. Konu yargı
aşamasındadır.
Bu konu ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

E-Devlet
AMAÇ: 3.9 Merkezi, entegre, tek numaraya ve tek kapıya dayalı e-devlete geçilmesi

Hedef
Hedef: 3.9.1
Vatandaş kimlik, adres, tapu ve
tüzel kişilere ilişkin tek
numaraya dayalı veri tabanı
kurulacaktır
Hedef: 3.9.2
Öncelikle vergi, fatura, sosyal
güvenlik, sağlık, bütçe, gümrük
ve şirket tescili vb hizmetlerde
e-devlete geçilecektir.

Yapılacak İşlem

Süre

3.9.1 KKTC e-devlet uygulamasına engel
teşkil eden mevzuat değiştirilecektir
Haziran 2011

3.9.2 Projenin tek elden yapımı
sağlanacaktır.

Program dönemi
boyunca

İstatistik
18

Açıklama
Çalışmalar başlangıç aşamasındadır.

Çalışmalar başlangıç aşamasındadır.

AMAÇ: 3.10 İstatistik toplama ve işleme kapasitesinin geliştirilmesi

Hedef
Hedef: 3.10.1
Veri gizliliği sağlanacaktır.
Hedef: 3.10.2
İstatistik ve Araştırma Dairesi
ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
Ticaret Dairesi kapasiteleri
geliştirilecektir.
Hedef: 3.10.3
Uluslar arası güncel
standartlarda veri toplanması
ve yayınlanması sağlanacaktır.
Hedef: 3.10.4
Veri eksikliği bulunan
alanlarda eksiklikler
giderilecektir.

Yapılacak İşlem

Süre

3.10.1 İstatistik Kanununda değişiklik
yapılacaktır.

Haziran 2010

3.10.2 Nitelikli eleman temini ve eğitimleri
yapılacaktır.

Aralık 2010

3.10.3 TÜİK ile birlikte çalışılarak gerekli
düzeltmeler yapılacaktır.

3.10.4 Resmi İstatistik Programı
hazırlanacaktır.

Açıklama
İstatistik ve Araştırma Dairesinin Devlet Planlama Örgütü bünyesinden
ayrılması için gerekli Yasa Tasarısı hazırlanarak Teknik Kurulda
görüşülmek üzere KKTC Başbakanlığı’na gönderilmiştir.
Nitelikli eleman temini gerçekleştirilmemiş olup (yasa tasarısı kabul
edildikten sonra temini yoluna gidilecektir) mevcut elemanların eğitimine
devam edilmektedir.

Program Dönemi
Boyunca

İstatistik altyapısının geliştirilmesi için DPÖ ile TÜİK arasında İşbirliği
Protokolü imzalama aşamasına gelmiştir.

Haziran 2011

İstatistik Dairesinin Kuruluş Yasası çıktıktan sonra sonra hazırlanacaktır.

Diğer Hususlar
AMAÇ: 3.11 Yabancı yatırımcıların cezbedilerek ülkede faaliyetlerinin artırılması

Hedef
Hedef: 3.11
Yerli ve yabancı yatırımcılara
eşit muamele yapılması için
gerekli önlemler alınacaktır.

Yapılacak İşlem
3.11.1 İki tarafın yer aldığı bir komisyon
kurularak konu incelenecek ve inceleme
sonuçlarına bağlı olarak gerekli mevzuat
değişiklikleri yapılacaktır

3.11.2 Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC
arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve
Korunması Anlaşmasının imzalanacaktır
3.11.3 Türkiye'de yerleşik kurumların
KKTC'de kurdukları eğitim kurumlarında
belirlenecek meslekler için belli oranlarda
yabancı istihdam etme olanağı sağlanacaktır.

Süre

Açıklama

Eylül 2010

2009 yılı Kasım ayında kurulan TC-KKTC İş Konseyi faaliyetleri
kapsamında, 2010 yılı Ekim ayında oluşturulan KKTC Yatırım Danışma
Konseyi iki tarafın üst düzey hükümet yetkilileri ve özel sektör
temsilcilerinin katılımıyla Girne’de toplanmıştır. Toplantı sonuç
bildirgesinde yer alan hususlar KKTC’de yatırım yapma imkânlarının
iyileştirilmesine yönelik olup, KKTC Hükümeti gerekli düzenlemeleri
yapmayı teahhüt etmiştir.

Mart 2010

Anlaşma imzalanmamış olup, çalışmalar devam etmektedir.

Aralık 2010

19

Hedefe yönelik uygulama devam etmektedir.

AMAÇ: 3.12 Ülkede uygulanan teşviklerin etkinliğinin artırılması

Hedef
Hedef: 3.12.
Teşvik sistemi gözden
geçirilecektir

Yapılacak İşlem
3.12.1 Teşvik sisteminin eksikliklerinin
giderilmesi ve etkinleştirilmesi için Teşvik
mevzuatında gerekli değişiklikler
yapılacaktır

3.12.2 Kalkınma Bankasının alacaklarının
tahsilâtı hızlandırılacaktır

Süre
Haziran 2010

Program Dönemi
Boyunca

Açıklama
Tamamlama vizesi konusuna 47/2000 sayılı Teşvik Yasası altında yapılan
tüzük içerisinde yer verilmiştir. Tamamlama vizesi uygulamaları için
belge düzeni hazırlanmış ve tebliğ çıkarma aşamasına gelinmiştir. Teşvik
yasası yeniden gözden geçirilerek, günün koşullarına göre uyarlama
çalışmalarına devam edilmektedir.

Mevcut yasa ve tüzükler çerçevesinde borçların takibine hız verilmiştir.

AMAÇ: 3.13 İşgücü arzı ile işgücü talebinin uyumsuzluğunun giderilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

3.13.1 Ülkede faaliyet gösteren işletmelerin
ihtiyacına yönelik kısa süreli meslek
edindirme programları yürütülecektir

Açıklama
2010 yılı Mart-Haziran döneminde, Turizm sektöründe yerel işgücü
açığının kapatılması için Karpaz bölgesi otelleri ile işbirliği içinde
modüler meslek eğitim kursu planlanarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turizm, Çevre ve
Kültür Bakanlığı ve Kaya Artemis Otel işbirliğinde 39 kişinin katıldığı
turizm meslek edindirme kursu düzenlenmiş ve kurs sonunda 21 kişi
istihdam edilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde Kıbrıs Türk
Otelciler Birliği, DAÜ Turizm Otelcilik Yüksekokulu ve Kıbrıs Türk
Gazeteciler Birliği ile gerçekleştirilen istişare ve işbirliği neticesinde, 1
Ekim 2010 tarihinden itibaren turizm işkolunda faaliyet gösteren oteller ve
basın yayın işkoluna dâhil olan işyerleri kapsama alınmıştır. Ayrıca,
DAÜ bünyesinde başlatılacak ve iki yıl sürecek aşçı yetiştirme da
desteklenecektir.

3.13 Aktif işgücü piyasası
politikaları
yaygınlaştırılacaktır.

3.13.2 Mesleki teknik eğitim kurumlarında
eğitim gören öğrencilerin staj imkanları
geliştirilecektir

Program Dönemi
Boyunca
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Mesleki Teknik Eğitim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin staj
imkânlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

