KAMUNUN ETKİNLİĞİNİN VE
ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI
PROGRAMI

GENEL
PROGRAM İZLEME RAPORU

1 Kamu Maliyesi
AMAÇ: 1.1 Kamu maliyesinde mali disiplinin sağlanması
.Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Açıklama

Hedef: 1.1.1
Bütçe Kanunu ile
belirlenen ödenek
miktarlarına uyulacak,
ödeneksiz avans ve imprest
verilmeyecektir

1.1.1 "Bütçenin Hazırlanması ve
Uygulanmasına İlişkin Kurallar
Yasası"nda bütçe disiplinini ihlal
eden unsurlar gözden geçirilerek
yeniden düzenlenecektir. Söz
konusu düzenleme yapılana kadar
konuya ilişkin Yılı Bütçe
Kanunlarına hüküm konulmasına
devam edilecektir. Ayrıca, "Genel
Muhasebe Yasası"nda bütçe
denetimine yönelik gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.

Bütçenin
Hazırlanması ve
Uygulanmasına
İlişkin Kurallar
Yasası için Eylül
2010

16/99 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına
İlişkin Kurallar Yasası’nın 12. maddesinin 1 ve 2.
fıkrasının 2012 yılında belli istisnalar dışında
uygulanmayacağına dair düzenleme Bütçe Yasasının
24. maddesiyle yapılmış olup anılan düzenlemeyle
ödeneği olmaksızın avans verilemeyeceği ve daha önce
verilen avansların geri dönüşlerinin açık avanslara
mahsup edileceği hüküm altına alınmıştır.

Eylül 2010

60/2011 sayılı 2012 Mali Yılı Bütçe Yasasının 22.’nci
maddesinde “Bütçede görev zararları için öngörülen
ödenekler aşılamaz” hükmü bulunmaktadır.

Hedef: 1.1.3
Sayıştay Başkanlığı mali
mevzuata ilişkin
düzenlemelerin
uygulamasını yakından
takip edecektir

1.1.2 "Bütçenin Hazırlanması ve
Uygulanmasına İlişkin Kurallar
Yasası"nda yeniden
düzenlenecektir. Söz konusu
düzenleme yapılana kadar konuya
ilişkin Yılı Bütçe Kanunlarına
hüküm konulmasına devam
edilecektir.
1.1.3 Sayıştay'ın her yıl Meclis'e
Bütçe Kanunu ile birlikte yıl sonu
kesin hesapları ve Maliye
Bakanlığı'nın İşlemlerine dair
uygunluk raporu sunması
sağlanacak

Aralık 2010

Maliye Bakanlığı ile Sayıştay arasında kesin hesaplarla
ilgili uygunluk bildiriminde mutabakat sağlanmıştır.
Sayıştay’ın 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait
uygunluk bildirimi raporları Sayıştay tarafından
Meclise sunulmuştur.

Hedef: 1.1.4
Kamu borç yönetimi,

1.1.4 Merkezi bütçe, KİT’ler ve
diğer kamu kurum ve kuruluşları

Hedef: 1.1.2
Görev zararı verilmemesi
esas olmakla birlikte
bütçede ödeneği olmadığı
durumlarda KİT’lere zarar
doğuracak görev zararı
verilmeyecektir.

Genel Muhasebe
Yasası için
Haziran 2011

16/99 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına
İlişkin Kurallar Yasası ile 17/99 sayılı Genel Muhasebe
Yasası’nı tek yasa çatısı altında toplayabilecek Kamu
Mali Yönetimi Yasa Tasarısı taslağı son aşamaya
getirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Program Dönemi
Boyunca
45/2011 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi

kuralları belirlenmiş, mali
disiplini bozmayacak
şekilde bir sisteme
kavuşturulacaktır.

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

herhangi bir şekilde Merkez
Bankası, kamu ve özel bankalar,
İhtiyat Sandığı ve 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 Kanununda kalıcı
olarak düzenleme yapılıncaya
kadar Yılı Bütçe Kanunlarında
düzenleme yapılmaya devam
edilecektir
1.1.5.1 Vergi mükellefi kamu
Program Dönemi
kuruluşlarının vergilerini
Boyunca
zamanında ve eksiksiz ödemeleri
sağlanacak

Yasası ve konuya ilişkin uygulama esasları tüzüğü
yürürlüğe girmiştir.
Ayrıca 60/2011 sayılı 2012 Mali Yılı Bütçe Yasası 18.
Maddesinde Devlet Kefaleti verilmesine ilişkin
düzenleme bulunmaktadır.

1.1.5.2 Sosyal güvenlik primi
tahsilâtlarının hızlandırılmasına
yönelik gerekli tedbirler
alınacaktır

Yerel kuruluşların sosyal sigortalar, ihtiyat sandığı ve
kamuya olan borçlarının belediyelere yapılan katkı
paylarından kesilebilmesi için hazırlanan yasa tasarısı
KKTC Cumhuriyet Meclisine gönderilmiştir.

1.1.5.1 DAÜ 01.01.2011 tarihinden itibaren tahakkuk
eden vergi borçlarını ödemeye başlamıştır. KIBTEK
ile karşılıklı taahhütlerin yerine getirilmesi hususunda
mutabakat sağlanmış olup uygulamaya geçilmiştir.

1.1.5.2 Sosyal Sigortalar Dairesi özellikle kayıt dışı
çalışanlarla ilgili olarak özel teftiş programları
hazırlayarak aktif sigortalı sayısını artırmaya yönelik
çalışmalarını hızlandırmıştır. Meslek gruplarına yönelik
prime esas kazanç alt ve üst sınırlarının belirlenebilmesi
için Vergi Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi ile veri alış
verişini teminen ortak çalışma yapabilmek için
hazırlıklar sürdürülmektedir.
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Yeni Sosyal Güvenlik Yasası 1 Şubat 2012 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Yasada sigortalıların daha uzun
süre prim yatırımının ve prime esas ücretlerin yüksek
düzeyde yatırımına imkân verecek düzenlemeler yer
almaktadır. Ayrıca prim oranlarında yeni bir düzenleme
yapılarak verilen sigorta menfaatlerine mali denge
getirilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca Maliye Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Sosyal
Sigortaların prim borcu olup devlet ihalesi alan
işverenlerin hak edişlerinden Maliye Bakanlığınca %10
kesilerek sosyal sigortalara aktarılması işlemleri
başlatılmış olmakla birlikte uygulamada yaşanan
sorunlar nedeniyle herhangi bir kesinti yapılamamıştır.
Gecikmiş Sosyal Sigorta ve Sosyal Güvenlik Prim
borçlarının ödenebilmesine yönelik Sigorta Affı Yasası
2011 Eylül ayında yürürlüğe girmiştir.

Hedef: 1.1.6
Yaz mesaisi uygulamasına
kademeli olarak son
verilecek

1.1.6 Yasal düzenleme
yapılacaktır.

Nisan 2011

Konu KKTC Başbakanlığı uhdesinde olup, Mesai
saatleri ile ilgili değişiklik, yasal mevzuat değişikliği
yapılarak uygulamaya başlanmıştır.
Yaz mesaisinin kademeli olarak kaldırılması hedefini
gerçekleştirmek üzere tek mesai uygulamasına geçilmiş
ve mesai ücretlerinde %25 oranında indirim yapılmıştır.
Ancak ek mesai için bütçeden 2010 yılında ödenen tutar
ile 2011 yılında ödenen tutarın aynı seviyede
gerçekleştiği tespit edilmiş, yapılan ek mesai saatinin
toplamına ilişkin veri edinilememiş olmakla birlikte,
ödenen tutarların aynı seviyede gerçekleşmiş olması,
saat olarak daha fazla ek mesai yapıldığının bir
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göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, mesai
saatlerinde yapılan değişikliğe bağlı olarak yeni
sistemde ek mesai uygulamasının bütçeye getireceği
yük, saat ve tutar olarak izlenmeye devam edilerek
tasarruf için gerekli tedbirler alınmalıdır.

AMAÇ:1.2 Kamu personel rejiminin daha etkin hale getirilerek, kamuda çalışan personel sayısının azaltılması ve personel giderlerinin bütçe
içindeki payının düşürülmesi

Hedef
Hedef: 1.2.1
Kamunun personel ihtiyacı
öncelikli olarak fazla
personelden oluşan
havuzdan karşılanacak
Hedef: 1.2.2
Tüm kamuda yeni istihdam
edilecek personel sayıları
yıllık 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

Yapılacak İşlem

Süre

Açıklama

1.2.1 Yasal düzenleme
yapılacaktır

Aralık 2011

Konu ile ilgili olarak Başbakanlık tarafından Kamu
Reformuna ilişkin Yasalaşma çalışmaları devam
etmektedir. Taslak Başsavcılığa görüş alınmak üzere
iletilmiştir.

1.2.2 Yasal düzenleme
yapılacaktır

Haziran 2010

2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısına konu ile ilgili 16.
maddesinde “Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına
İlişkin Kurallar Yasasının 27 inci maddesinin (2)’nci
fıkrası kurallarına bakılmaksızın, bütçede öngörülen
veya yıl içerisinde herhangi bir sebeple münhal düşen
kadrolarında karşılarında münhal sözcüğü yazılı olup
olmadığına ve hangi statüde alınacağına bakılmaksızın
mali olanaklar elverdiği ölçüde önceki yıl içerisinde
görevinden ayrılan Sağlık ve Eğitim personeli ile Polis
sayısı kadar, bunların dışında kalanlar da ise görevinden
ayrılanların yarısı kadar, KİT’lerde ise % 20 ‘sini
aşmayacak şekilde doldurulabilir. KİT’ler de dahil yeni
geçici ve sürekli personel istihdamı öncesinde Maliye
Bakanlığından
istihdam
için
yetki
talebinde
bulunulması gerekmektedir.” şeklinde düzenleme
yapılmıştır.
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2010 Yılında merkezi yönetimde işten ayrılan kişi
sayısı 816 olup Program hedeflerine göre bu miktarın
yarısı olan 408, 2011 yılında programa göre istihdam
edilebilecek kişi sınırını göstermektedir.
Yapılan görüşmeler sonrasında 31.12.2011 tarihi
itibariyle 2011 yılında yeni istihdam edilen memur,
sözleşmeli ve işçi toplamı 1.168 kişi olduğu tespit
edilmiştir. Askeri personel ve zorunlu hizmetli doktor
olmak üzere toplam 472 kişi hariç tutulduğunda yeni
istihdam 696 olmaktadır. Bu da sınır olan 408’e göre
288 fazla istihdam yapıldığını göstermektedir. 92 adet
polis dikkate alınırsa bu sayı 196 olarak ele alınabilir.
KİT’lerlee ilgili olarak istihdam sınırı koşuluna uyulup
uyulmadığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.
2012 yılı Bütçe Kanunu’nda yer alan hüküm
çerçevesinde 2012 yılında Merkezi Yönetim
kapsamında Askeri personel ve zorunlu hizmetli doktor
hariç olmak üzere 365 kişi sınırı aşılmaması
gerekmektedir. Şubat ayı itibariyle Askeri personel ve
zorunlu hizmetli doktor hariç 137 kişi istihdam edilmiş
olup bu kişilerden 101’i KTHY çalışanlarındandır.
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 dâhil yeni geçici ve
sürekli personel istihdamı öncesinde Maliye
Bakanlığından izin alınmasına devam edilecektir.
Kamuya yeni eleman alımlarında öncelik, Kamu
Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Yasası
çerçevesinde gerekli altyapının kurulması amacıyla
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Bütçe ve Vergi Daireleri, Merkezi Mevzuat Dairesi ve
İçişleri Bakanlığı Tapu ve Kadastro Dairesinin
ihtiyaçlarına verilecektir.
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

1.2.3 Yasal düzenleme
yapılacaktır.

Eylül 2010

Yönetim kurulu kararları ile 14. Maaş ödemeleri
kaldırılmış olup, yeni yapılacak olan toplu iş
sözleşmelerinde ihtiyat sandığı kesintileri kamu ile
eşitlenmektedir.

1.2.4 Yasal düzenleme
yapılacaktır

Eylül 2010

Meclis
komisyonundan
geri
çekilen
tavan
uygulamasına yönelik yasal düzenleme yerine toplu iş
sözleşmeleri yenilenirken yönetim kurulu kararları ile
yönetimi hükümetçe atanan bankalar ile KİT
çalışanlarının ücretlerinde, sosyal haklarında indirim
yapılmıştır.

Hedef: 1.2.5
Kamu çalışanlarının
sendikal hakları AB ve ILO
normları çerçevesinde
gözden geçirilecek

1.2.5 Sendikalar Yasası ile Toplu
İş Sözleşmesi ve Grev Yasaları
yeniden düzenlenecektir

Eylül 2010

Bu konuda bir gelişme bulunmamaktadır.

AMAÇ: 1.3 Kamu Mali Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi

Hedef
Hedef: 1.3.1

Yapılacak İşlem
1.3.1 Yasal düzenleme

Süre

Açıklama

Ocak 2011

Kamu Maliyesi ile ilgili olarak Bütçe Yasa Tasarısı üç
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Çok yıllı bütçeleme sistemi,
yerel yönetimler için
zorunlu kılınacak ve 2010
yılı başından itibaren
uygulamaya konulacak
Hedef: 1.3.2
Stratejik Planlama
Sistemine geçiş için gerekli
hazırlıklar tamamlanacak

yapılacaktır

yıllık bir öngörü ile yapılmaktadır. Yerel Yönetimlerle
ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır.

1.3.2 Yasal düzenleme
yapılacaktır

Aralık 2010

Performans
bütçe
çalışmaları
5
Bakanlıkta
tamamlanmakla birlikte 2 Bakanlıkta daha çalışmalar
sürdürülmektedir. Bu çerçevede de stratejik planlama
sistemine geçişte ilk adımlar atılmaya çalışılmaktadır.

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

1.3.3 Yasal düzenleme
yapılacaktır

Ocak 2011

AB normlarına ve uluslararası standartlara uygun bütçe
sisteminin mahalli idarelere ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarına yaygınlaştırılması konusu E-Bütçe ve
Kamu Maliyesi çalışmaları kapsamında ele alınacaktır.

1.3.4 Raporlar düzenli olarak
kamuoyuna duyurulacaktır.

Ocak 2010

Kamu Maliyesi ile ilgili olarak 3–6–9 aylık uygulama
sonuçları ve yıllık kesin hesaplar ve bütçe nakit
tabloları dahil tüm aylık gerçekleşmeler Maliye
Bakanlığı web sayfasında yayınlanmaktadır.

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 araçlarının
da yer aldığı kapsamlı bir
yasa hayata geçirilecektir.

1.3.5 Yasal düzenleme
yapılacaktır

Aralık 2011

16/99 sayılı Bütçenin Hazırlanması ve Uygulanmasına
İlişkin Kurallar Yasası ile 17/99 sayılı Genel Muhasebe
Yasası’nı tek yasa çatısı altında toplayabilecek Kamu
Mali Yönetimi Yasa Tasarısı taslağı son aşamaya
getirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.
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AMAÇ: 1.4 Vergi sisteminin adil, yaygın ve ekonomik kalkınmayı teşvik edecek şekilde gözden geçirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Hedef: 1.4.1
Vergilemeye konu teşkil
edebilecek ancak
vergilendirilmemiş alanlar
kapsama alınacak

1.4.1.1. Dolaylı ve dolaysız vergi
konusuna girebilecek
vergilenmemiş alanların
vergilenmesine ilişkin mevzuat
düzenlemesi yapılacaktır

Program Dönemi Şans oyunları hizmetleri vergisi yasasında değişiklik
Boyunca
yapılmış ve yasa yürürlüğe girmiştir.
Bu yasada yapılan değişiklik ile müşterek bahis
oynayanların, oyunlardan kazandıkları miktarlar da
vergi kapsamına alınmıştır.

1.4.1.2. Vergi kanunlarında
istisna ve muafiyetleri azaltmak
için gerekli mevzuat
düzenlemeleri yapılacaktır

Program Dönemi Gelir Vergisi Yasası’nda istisna ve muafiyetlerin
Boyunca
kapsamı daraltılma çalışmaları sürdürülmektedir.

Hedef:1.4.2
Mevcut vergilerde
yapılabilecek gelir artırıcı
düzenlemeler
gerçekleştirilecek

Süre

Açıklama

Ancak emekli maaşlarına uygulanan %100 oranındaki
istisnanın bir bölümünün emekli maaşları toplamı 2.639
TL’nin üzerinde olan süper emekliler için kaldırılması,
asgari ücreti aşan kısmı vergiye tabi olan ücretlilerin
maaşlarındaki özel indirim oranının %17’den %10’a
çekilmesi, kendi adına iş yapanlarda %10 olarak
uygulanan özel indirimin kaldırılması, emeklilerde
konut kira geliri istisnasının kaldırılması şeklindeki
düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’nin 13/1/2011
tarihli kararıyla iptal edilmiştir.
Program Dönemi Hiç
vergilendirilmemiş
alanların
yanı
sıra
Boyunca
vergilendirilmiş,
ancak
optimal
düzeyde
vergilendirilmemiş ya da vergilendirmede uluslararası
normların dışında kayıp ve kaçağa yol açan hesaplama
şekillerinin kullanıldığı bazı alanlar gözden geçirilerek
gerekli değişiklikler yapılmaya devam edilmektedir.
Tecil kapsamının geniş tutulması ve gecikme zammı
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olmaksızın tecil uygulaması yapılması kamu
alacaklarının tahsilini akamete uğratmaktadır. Bu
nedenle, Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Yasa’da değişiklik yapılarak KDV gibi dolaylı
vergilerin tecil kapsamından çıkarılması ve yapılan tüm
tecil işlemlerinde gecikme zammına mütenasip tecil
zammı belirlenmesi yönünde çalışma yapılması
gerekmektedir.
Hedef:1.4.3
Vergi kayıp kaçakları
önlenecek

1.4.3.1. Vergi kayıp ve kaçağını
önleyici mevzuat düzenlemeleri
yapılacaktır

Program Dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi yasa çalışmaları devam
Boyunca
etmekte, vergi denetimleri artırılarak kayıtsız
yükümlüler tesbit edilmekte, Vergi Beyanı sunmayan
yükümlülerin dosyaları incelenmektedir. Yeni KDV
oranlar tüzüğü 01 Ocak 2011tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir
KDV ve FİF gibi vergi türlerindeki indirimler, istisnalar
ya da (bunlar işlem üzerinden alınan vergiler olmasına
rağmen) mükellefler itibarıyla farklı oran uygulamaları
31/12/2010 itibarıyla büyük ölçüde kaldırılmıştır.
Sigara ve alkollü içkilerdeki FİF oran veya tutarı
yeniden belirlenerek gelir artışı sağlanmıştır. Ancak
LPG’li ürünlerdeki KDV oranının %10’dan %5’e
düşürülmesi
gelir
performansını
olumsuz
etkilemektedir.
Ayrıca, Telekomünikasyon Dairesi ile GSM şirketleri
arasındaki sonlandırma ücret tarifelerindeki nispetsizlik
nedeniyle GSM şirketlerine yapılan sonlandırma
ücretlerinden kaynaklanan iadelerin yapıldığı vergi red
ve iadeleri tutarını büyük ölçüde artırmakta olduğu
tespit edilmiştir. Bu türden olumsuzlukların giderilmesi
amacıyla sözleşme ve tarifelerin gözden geçirilmesinin
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gerekli olduğu değerlendirilmektedir.
Vergi politikasının belirlenmesi ve uygulanması
konusunda Maliye Bakanlığının tek yetkili olmadığı
anlaşılmış olup, bu kapsamda akaryakıt ürünleri
üzerinden alınan fiyat istikrar fon tutarının Maliye
Bakanlığı tarafından belirlenmesi konusunda çalışmalar
yapılması belirtilmiş, ancak bir ilerleme sağlanamadığı
tespit edilmiştir.
1.4.3.2. Vergi kayıp ve kaçağını
önlemeye yönelik idari yapı
etkinliği artırılacaktır

Program Dönemi Bilgi toplama ve değerlendirme kapasitesi artırılacaktır.
Boyunca
Bu kapsamda kredi kartı harcamalarına erişim
sağlanmıştır. Lüks araç alan yükümlülerin mali durumu
dikkate alınarak değerlendirilmektedir. Medya aracılığı
ile verilen iş ilanları takip edilmektedir. Hizmet
sektörlerinde hasılat tespit çalışmaları yapılmaktadır.
Vergi denetiminin arttırılması konusunda belli ölçüde
bir artış kaydedilmiş olup, denetim elemanı eksikliği
daha etkin denetimi engellemektedir.
Maliye Bakanlığının veri tabanının güçlendirilmesi
amacıyla çeşitli kamu kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar
ile elektronik ortamda vergilendirme çalışmalarında
kullanılabilecek bilgiler toplanmaktadır.
Lefkoşa Vergi Dairesinin inşasına ilişkin ihale Nisan
2011 ayında yapılmış ve inşaat başlamıştır.
Vergi dairelerinde istihdam edilmek üzere 16 lisans ve
18 lise mezunu geçici personel temin edilmiştir. Ancak
personellerin geçici statüde çalıştırılması, bu kişilerin
sorumluluk gerektiren görevlerde çalıştırılamaması ve
sahip oldukları niteliklerin bu alanda çalışmaya yeterli
olmaması nedeniyle uzman personel istihdamı ve
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yetiştirilmesine yönelik konularda yeterli ilerleme
sağlanamamıştır.
1.4.3.3 Vergiye gönüllü uyumu
artırmaya yönelik politikalar
yürütülecek ve düzenlemeler
yapılacaktır

Program Dönemi Konu ile ilgili uygulamalarda görülen aksaklıkların
Boyunca
giderilmesi yönünde beyannamelerde düzenleme
yapılmıştır.
Bakanlığımızca, vergiye gönüllü uyumunu artırmak için
çeşitli meslek örgütleri ile bölgesel olarak toplantı
düzenlemeleri artırılmıştır. Vergi bilincinin artırılması
ve iyi uygulama örneklerinin kamuoyu ile paylaşılması
amacıyla alanında en çok vergi ödeyen mükelleflere
ödül verilmiştir.
Toplumun vergi bilincini geliştirmek için program
çalışmasına başlanmıştır. Bu çalışmalar uzun süreli ve
sürekli olarak yapılacaktır.
Vergi ödeme konusunda farkındalığının yeterli düzeyde
gelişmemiş olması ve denetimin yetersizliği
mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu olumsuz
etkilemektedir. Okullarda çocuklara verginin önemi
anlatılmalı ve alışverişlerde fiş almanın bir vatandaşlık
görevi olduğu yönünde bilgilendirici kampanyalar
yapılmalıdır.

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
Süre
Açıklama
2.1.1. Bankacılık Yasası yeniden
Mart 2010
Yeni Bankacılık Yasa Tasarı Taslağı Başbakanlık
Hedef: 2.1.1.
Mevzuat Dairesinde incelenmektedir.
Asgari öz kaynak tutarı 5 düzenlenerek yürürlüğe
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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
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 göre
çalıştırılması için gerekli
tedbirler alınacak

girecektir.

2.1.2. Kalkınma Bankası
yasasında gerekli değişiklik
yapılacaktır.

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

2.1.4.
Kooperatif
Şirketler
Yasasında değişiklik yapılarak,
banka
lisansına
sahip
kooperatiflere kamu tarafından
yapılacak yönetici atamalarında,
gözetim ve denetim otoritesi olan
KKTC Merkez Bankasının onayı
alınacaktır.

Aralık 2010

Kalkınma Bankasının KKTCMB denetim ve
gözetimine tabi olmasına yönelik Kalkınma Bankası
Yasası değişiklik tasarısı taslağı hazırlanmış,
Başbakanlığa sevkedilme aşamasına gelmiştir.
Herhangi bir çalışma bulunmamakla birlikte,
konunun süratle ele alınacağı belirtilmektedir.

Aralık 2011

Konuya ilişkin ilerleme kaydedilmemiştir.
Ocak 2010
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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

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.

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

Haziran 2010

Aralık 2010

Aralık 2010

Danışmanlık hizmeti alınarak bankada kurumsal
yönetişim ve mevzuata uyum konusunda çalışmalar
başlatılmakla birlikte, bankanın bilançolarının ve
mali
olmayan
işletmelerinin
iyileştirilmesi
konusunda kısmi ilerleme sağlanmıştır.

Hedef tarihte gerçekleşmemekle birlikte söz konusu
yasa
çıkarılmış
ve
ikincil
düzenlemeler
tamamlanmıştır.
Polis Teşkilatında Mali Şube birimi kurulmuş ve
çalışmalara başlamıştır.

Haziran 2010

İlamsız İcra konusunda ilerleme kaydedilememiştir.
Bununla birlikte, Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası
altında satış tüzüğünde, alacaklar nedeniyle ipotekli
taşınmazların satışının hızlandırılmasına yönelik
yapılan düzenlemenin 2012’nin 2. yarısında
uygulamaya başlaması beklenmektedir.

Haziran 2011

Yüksek Mahkemenin hâkim sayısının artırılmasının,
alacakların tahsilinin hızlandırılması için yeterli
olduğu görüşü nedeniyle Ticaret Mahkemeleri
kurulmasına
ilişkin
herhangi
bir
çalışma
yapılmamıştır.
Tapu Kayıtlarının Otomasyonu Projesi Lefkoşa’da
bitirilmiştir.
Mağusa,
Girne
ve
Güzelyurt
bölgelerinde de en geç 2013 yılı içerisinde bitirilmesi
hedeflenmektedir.
Kadastral
sayısallaştırılma,
nirengi
ağının

Aralık 2010
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yapılacaktır.
2.1.7.5. Tasfiyesi Şirketler
Mukayyitliği tarafından yürütülen
bankalardaki kredi borçlularından
yapılacak tahsilâtların, 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.

sıkılaştırılması ve ortofoto üretimi çalışmaları Ankara
kaynaklı projeler kapsamında yürütülmektedir.
Aralık 2010

Şirketler Mukayyitliği tarafından tasfiyesi yürütülen
bankalardaki
kredi
borçlularından
yapılacak
tahsilâtların TMSFİF’na devredilmesi için yapılması
gereken yasal düzenlemeler konusunda bir ilerleme
sağlanamamıştır.

AMAÇ: 2.2 Bankacılık lisansına sahip olmayan ancak mevduat toplayıp kredi veren kooperatiflerin finans sistemini bozmayacak şekilde amaca
uygun çalışması
Hedef
Yapılacak İşlem
Süre
Açıklama
Hedef: 2.2.1.
Kooperatiflere ilişkin
denetim ve gözetim
standartları bankalar ile
paralel hale getirilecek

2.2.1.
Kooperatiflerin mali
yapılarının düzeltilmesi gibi
mevzuat tedbirlerinin yanı sıra
kooperatiflerin
denetim
ve
gözetim
altyapılarının
güçlendirilmesine
ilişkin
önlemler alınacaktır.

Aralık 2011

207 faal kooperatifin 96’sının gözetim ve denetim
formatında bilançoları çıkarılmıştır. 30.06.2012 tarihine
kadar teftişlerinin tamamlanıp, KKTCMB bültenlerinde
yayımlanmak üzere sunulması hedeflenmektedir.
Kooperatifçilik sektörünün mali bünyesindeki duruma
göre gerekli takip yapılmaktadır.

AMAÇ: 2.3 Yüksek aracılık maliyetlerinin azaltılması
Hedef
Yapılacak İşlem

Süre
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Açıklama

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

2.3.1. Gerekli yasal değişiklikler
yapılacaktır.
Aralık 2010

Herhangi bir yasal düzenleme yapılmamakla birlikte,
borçların yeniden yapılandırılmasında Bankalar arası
ipotek aktarılması esnasında harç alınması uygulaması
kaldırılmıştır.

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

Hedef
Hedef: 3.1.1.1
Tarım politikaları önceden
belirlenerek ilan edilecek

Yapılacak İşlem
3.1.1.1 Tarım Sektörü Strateji
Belgesi oluşturularak Bakanlar
Kurulu Kararı olarak
yayınlanacaktır

Süre
Aralık 2010

Açıklama
Tarım Strateji Belgesi Taslağı üzerindeki çalışmalar
devam etmektedir.

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

Süre

Açıklama

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

Haziran 2010

Üretici Birlikleri, Tarımsal ve Kırsal Alanlara Verilecek
Destek ve Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Yasa
tasarıları hazırlanmış, paydaşlardan görüş alınmış olup,
Hukuk ve Merkezi Mevzuat Dairelerinin görüşlerine
sunulma aşamasına gelinmiştir.

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

Ocak 2010

Program
dönemi
boyunca
Bütçe
ödenekleri
çerçevesinde
Tarımsal
Destekleme
Ödemeleri
gerçekleştirilmiş
ancak
ödeme
takvimlerine
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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

yapılması, narenciyede ise
%50'sinin Mart, geri kalanının ise
Ağustos ayında yapılması
Bakanlar Kurulu Kararı ile
kararlaştırılacaktır.
3.1.2.2 Tohumculuk Kanunu
çıkarılacaktır

Aralık 2010

3.1.2.3 Bakanlar Kurulu Kararı
çıkartılacaktır.

Aralık 2010

3.1.2.4 Bakanlar Kurulu Kararı
çıkartılacaktır.

uyulmamıştır.

Ocak 2010

Tohumculuk Yasası ve Tüzükleri taslak olarak
hazırlanmış olup, Hukuk ve Merkezi Mevzuat
Dairelerinin görüşlerine sunulacaktır.
Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde,
seracılıkla ilgili Ziraat Bankasından faiz destekli kredi
imkanları sağlanmıştır. Ayrıca Çukurova Kalkınma
Ajansı kanalı ile hibe desteği sağlanmıştır.
Yıllık olarak, söz konusu ürünlerin desteklenip,
üretimin
yaygınlaştırılmasını
teminen
muhtelif
Bakanlar Kurulu Kararları yayımlanmıştır.

AMAÇ: 3.1.3. Hayvancılıkta destek politikalarının ve piyasa işleyişinin etkinleştirilmesi
Hedef
Yapılacak İşlem
Süre
Açıklama
3.1.3.1
Tarım
Sektörü
Strateji
Aralık
2010
Tarım
Strateji
Belgesi
Taslağı üzerindeki çalışmalar
Hedef: 3.1.3.1
devam etmekle birlikte, yayımlanan Bakanlar Kurulu
Hayvancılığın; yetiştirme, Belgesi'ne uygun olarak Bakanlar
Kurulu Kararı çıkartılacaktır
kararları ile 2011 yılı için sadece küçükbaş hayvan
üretim, pazarlama ve
yetiştiriciliğine yönelik hayvan başına destek ödemeleri
destekleme alanları bir
yapılmıştır.
planlama çerçevesinde
yeniden yapılandırılacaktır.
Hedef: 3.1.3.2
3.1.3.2 Damızcılık işletmelerine
Ocak 2010
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği kurulmuş ve
Damızlık işletmeciliği geliştirilecektir
yönelik desteklemelere ilişkin
Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine
Bakanlar Kurulu Kararı
üye olmuştur.
çıkartılacaktır.
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Hedef: 3.1.3.3
Hayvancılığın ve hayvansal
ürünlerin izlenebilirliğini
sağlayabilmek için kayıt
sistemi geliştirilecek, yeni
doğan hayvan başına
destekleme sistemine
geçilecektir
Hedef: 3.1.3.4
Süt desteği tedricen
azaltılacaktır

3.1.3.3.1 Hayvan izleme sistemi
kurulacaktır

Haziran 2010

Hayvan kayıt sisteminin yetersiz olması nedeniyle
herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

3.1.3.3.2 Yeni doğan ve kesilen
hayvan başına destekleme
sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu
Kararı çıkartılacaktır

Ocak 2010

Hayvan kayıt sisteminin yetersiz olması nedeniyle
herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

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

Ocak 2010

Hayvan kayıt sisteminin yetersiz olması nedeniyle
herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.

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

Süre

Açıklama

3.2.1.1 Temmuz
2010

Enerji Strateji Belgesi Bakanlar Kurulu’ndan
29.12.2010 tarihinde onaylanarak yayımlanmıştır.

3.2.1.2 Aralık
2010

Yasal düzenleme konusunda herhangi bir ilerleme
sağlanamamıştır.

Hedefe uygun hareket edilmektedir. Şu anda KÖİ
modeli ile ilgili KIB-TEK tarafından bir çalışma
başlatılmıştır. Çalışma tamamlandıktan sonra Enerji
Sektörü Yeniden Yapılandırma Komitesinde konu
tartışılıp, nihai hali verilecektir.
3.2.3 KKTC ile TC arasında
denizaltından elektrik kablosu

Program Dönemi 2010-2012 Kamunun Etkinliğinin ve Özel Sektörün
Sonu
Rekabet Gücünün Artırılması Programı kapsamında
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enterkonnekte sistemine
bağlanacaktır.

Hedef: 3.2.4
Yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik
üretimi artırılacaktır.
Hedef: 3.2.5
Enerji verimliliğinin
sağlanmasına yönelik
olarak inşaat, ulaştırma ve
sanayi sektörlerinde gerekli
tedbirler alınacaktır.

projesi gerçekleştirilecektir.

3.2.4 Yenilenebilir enerjinin
kullanımına ilişkin gerekli
mevzuat değişikliği yapılacaktır

Aralık 2011

3.2.5 Enerji verimliliği kanunu
çıkartılacaktır

Aralık 2011

oluşturulan Enerji Sektörü Yeniden Yapılandırma
Komitesi'nde yapılan toplantıda KKTC elektrik
şebekesinin
Türkiye
enterkonnekte
sistemine
bağlanması hususunda komite üyeleri arasında tam bir
mutabakat sağlanmıştır.
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası KKTC
Meclisinden
geçmiş
olup,
Resmi
Gazete’de
yayımlanmıştır. Bu doğrultuda Tüzük Tasarıları
çalışmaları devam etmektedir.
Enerji Verimliliği Yasa Tasarısı çalışmaları KKTC
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından kurulan Enerji
Verimliliği Ajansı nezdinde hazırlanmış olup
tamamlanma aşamasındadır.

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

Hedef
Hedef: 3.3.1
Türkiye'den boru ile su
getirilecektir

Hedef: 3.3.2
Su yönetimi reforme
edilecektir

Yapılacak İşlem
3.3.1 Türkiye'den boru ile su
getirme projesi yürütülecektir

3.3.2 Oluşacak yeni su
kaynağının iletilmesi, dağıtılması
ve toplanmasına yönelik yeni
organizasyon yapıları kurulacak

Süre

Açıklama

Program Dönemi Türkiye’den boru ile su getirme projesi kapsamında 7
Boyunca
Mart 2011 tarihinde temeli atılan Türkiye tarafındaki
barajın yapımı ile deniz geçişi ihale süreci devam
etmektedir.
30 Mart 2012 tarihinde KKTC tarafında Geçitköy
Barajının temel atma töreni yapılmıştır. Su yapıları ve
isale hattı proje çalışmaları ise 2012 yılının ilk yarısında
tamamlanacaktır.
3.3.2 Aralık
Su Yönetimi Komitesi oluşturulmuş ve Etkin Su
2011
Yönetimi Yasa Tasarısı tamamlanarak ilgili paydaşların
görüşüne sunulmuştur.
Etkin Su Yönetim Yasa Tasarısı ile çelişen Çevre
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ve yeni yatırım ihtiyaçları
projelendirilecektir

Hedef: 3.3.3
Atıksu arıtma tesisleri
yaygınlaştırılacaktır

3.3.3 Atıksuların çevreyi
kirletmemesi ve yeniden
kullanılması için gerekli tesislerin
yapımı desteklenecektir

3.3.3 Program
Dönemi
Boyunca

Yasası kısımlarının düzenlemesi çalışmaları devam
etmektedir.
Su potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için
havza ve su yönetimi çalışmaları devam etmektedir.
AB Fonlarından sağlanan kaynak ile Mağusa ve
Güzelyurt bölgelerinde arıtma tesisleri yapılmış ve çıkış
suları da tarımda kullanılacak şekilde planlanmıştır.
Mevcut Girne arıtma tesisinin kapasite artırımı ile derin
deşarj ve Çatalköy-Çamlıbel bölgesinde iki pilot doğal
arıtma tesisi projeleri ihale edilmiştir.

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

Hedef
Hedef: 3.4.1
Havayolu ulaşımının
altyapı eksiklikleri
giderilecektir

Yapılacak İşlem
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

Süre

Açıklama

Ocak 2011

Özelleştirme yasa tasarısı 27 Mart 2012 tarihinde KKTC
Cumhuriyet Meclisinde kabul edilmiştir. Diğer taraftan,
yapılan ilave yatırımlarla Ercan Havalimanı Uluslararası
doğrudan uçuşlara hazır hale getirilmiş olup işletme
hakkı devri yöntemi ile Ercan Havalimanında yeni bir
terminal, pist, taksi yolları, apron ve gerekli alt yapı
ihtiyaçları
için
ihaleye
çıkılması
çalışmaları
yürütülmektedir.

Aralık 2011
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DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor
çerçevesinde Ercan Havalimanı’nın özel işletmeler
tarafından işletilmesi ve gerekli yatırımların yapılması
durumunda meydana gelecek kapasite artışı ile yeni bir

Hedef: 3.4.2
Denizyolu ulaşımındaki
darboğazlar giderilecektir.

Hedef. 3.4.3
Karayolu ulaştırmasında
Master Plan uygulamasına
devam edilecektir.

havaalanı ihtiyacının
belirlenmesine yönelik bir
çalışma yapılacaktır
3.4.2.1 Denizyolu ulaştırmasında
liman otoritesi ile liman
hizmetlerini birbirinden
ayrılmasına yönelik yasa
çıkartılacaktır
3.4.2.2 Gemikonağı Serbest
Bölgesinin fonksiyonel hale
getirilebilmesi için konteynır
limanı yapımı konusunda gerekli
adımlar atılacaktır
3.4.3. 2010 yılı sonrası için yeni
bir Karayolu Master Planı
hazırlanacaktır.

havalimanına ihtiyaç olmadığı tespit edilmiştir.

Haziran 2010

Yasal düzenleme konusunda herhangi bir ilerleme
kaydedilmemiştir.

Program
Dönemi
Boyunca

Herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. (Somut Proje
teklifi alınmamıştır)

Aralık 2010

Karayollları için hazırlanan 2010-2020
kapsayacak Master Plan onaylanmıştır.

yıllarını

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

Yapılacak İşlem

Süre

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

3.5.1 KTHY’nın yapılandırılması
THY ile işbirliği çerçevesinde
sonuçlandırılacaktır.
3.5.2 ETİ şirketi
özelleştirilecektir

Eylül 2010

Mahkemece tasfiye kararı alınmıştır.

Aralık 2010

Özelleştirme yasa tasarısı 27 Mart 2012 tarihinde
KKTC Cumhuriyet Meclisinde kabul edilmiş olup,
özelleştirmeye ilişkin ikincil düzenlemelerin de
tamamlanması gerekmektedir.
Yasa Tasarısı hazırlanmış olup Bakanlar Kurulundan
geçmiş, Meclis Alt Komitesi’nde görüşülmektedir.

3.5.3 BRT yeniden
yapılandırılacaktır

Haziran 2011
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Açıklama

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

Haziran 2010

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

Aralık 2010

Aralık 2011

Aralık 2010

Aralık 2010

Herhangi bir ilerleme sağlanmamıştır.

Cypfruvex görev zararı oluşturmayacak şekilde
faaliyetlerine devam etmektedir. Kamu ile ilişkisinin
kesilmesi
hususunda
herhangi
bir
ilerleme
kaydedilmemiştir.
Herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir.
13 Eylül 2010 tarihinde imzalanan TÜK Yeniden
Yapılandırma Eylem Planı çerçevesinde kurumun
müdahale kurumu olarak piyasada yer alması
hususunda mutabık kalınmış olup, görev zararı
oluşturmayacak şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Özelleştirme yasa tasarısı 27 Mart 2012 tarihinde
KKTC Cumhuriyet Meclisinde kabul edilmiş olup,
özelleştirmeye ilişkin ikincil düzenlemelerin de
tamamlanması gerekmektedir.

Dış Ticaret
AMAÇ: : 3.6 Dış ticaret ve gümrük uygulamalarının etkinleştirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Açıklama

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 mükellefiyetlerin
gözden geçirilecek, muhtemel
gelir kayıplarını karşılayacak

Aralık 2010

Devlet gelirlerini artırmaya yönelik tedbirler
kapsamında motorlu araçlarda Gümrük Vergisi ve
Fiyat İstikrar Fonu, sigaralarda ve alkollü içkilerde ise
Fiyat İstikrar Fonu miktarlarına artış getirilmiştir.
Yerli üretimde ithal hammaddelerin stopaj oranı %0-1’e
düşürülmüştür.
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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

Hedef: 3.6.2
KKTC'de alışveriş
imkanları 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

Aralık 2010

Bu uygulamaya mevcut yasalarımız cevap vermekte
olup,
gümrüklerle
ilgili
işlemler
mahallinde
yapılmaktadır.

Aralık 2010

Gümrük ve Vergi Otomasyonu ile ilgili çalışmalar edevlet projesi kapsamında devam etmektedir. Bu
doğrultuda vergi dairesinin yeni binası için ihale
sonuçlandırılmış olup binanın inşaatı devam etmektedir.
Söz konusu projenin 2013 yılı Şubat ayında
tamamlanması beklenmektedir.
Devlet Laboratuarının akreditasyonu için 4 Nisan
2011’de müracaat yapılmıştır. Ekim 2011 içerisinde
TÜRKAK denetlemelerde bulunmak üzere KKTC’ye
gelmiş olup gerekli incelemeler yapılmış ve eksiklikler
giderilmiştir. 15 Nisan 2012 tarihinde Devlet
Laboratuvarı akredite edilecektir.

Aralık 2010

Veteriner Dairesi Gıda (Bitkisel ve Hayvansal)
Laboratuarının ise ihalesi tamamlanmış olup süreç
devam etmektedir.
Aralık 2010
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Gümrük Dairesi Müdürlüğü’nce gümrük kapılarından
yolcu beraberi getirilmeye çalışılan eşyaların daha
etkin ve sıklıkta kontrolü yapılmaktadır.

3.6.2.2 Tüketicilerin alış
verişlerini KKTC içinde
yapmalarını cazip hale getirecek
büyük ölçekli alış veriş
merkezlerinin kurulması için
gerekli kolaylık sağlanacaktır.
3.6.3.1 Tanıtım faaliyetleri,
markalaşma teşvik edilecektir.

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

3.6.3.3 Yüksek katma değerli ve
ileri teknoloji kullanımına
yönelik işletmeler
desteklenecektir.
3.6.3.4 KKTC ihracatının
desteklenmesini teminen Türk
Eximbank kredilerinin etkin
kullanımı sağlanacaktır
3.6.3.5 Orta ve büyük boy
işletmelerin yer alacağı farklı

Aralık 2010

Bu konuda farklı özel girişimcilerin özel alış veriş
merkezi kurmak için çalışmaları bulunmaktadır.

Haziran 2011

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Başkanlığında, DPÖ,
YAGA,Ticaret Odası, Sanayi Odasının katılımları ile
birlikte Orta Doğu ülkelerine ziyaretler düzenlenmiş
olup bu konudaki çalışmalar devam ettirilecektir.
Devlet destekleri iyileştirilerek revize edilmiş ve
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp yürürlüğe
girmiştir.

Haziran 2011 KOBİ çalışmalarında bulunmak üzere Ekonomi ve
Enerji Bakanlığı altında KOBİGEM kurulmuştur.
Aynı sektörde veya birbirini tamamlayan faaliyet
konularında bulunan işletmelerin bir araya gelmelerinin
teşvik edilmesi amacıyla mevcut devlet destekleri
iyileştirilerek Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
girmiştir.
“Rekabet Gücünün Artırılmasına Yönelik Hibe
Programı” Türkiye’de faaliyette bulunan Çukurova
Kalkınma Ajansı teknik desteği ile başlatılmış olup
kazanan firmalarla protokol imzalanmıştır.
Program Dönemi Eximbank yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda
Boyunca
kredi limitleri yükseltilmiş olup, Ekonomi ve Enerji
Bakanlığı’nın tanıtım faaliyetleri artırılmıştır.
Haziran 2011

Program Dönemi Yasa Tasarısı hazırlanmış olup ilgili kurum ve
Boyunca
kuruluşların yasalarında yapılacak değişikliklerin tespiti
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yapıda profesyonel organize
sanayi bölgeleri kurulması için
gerekli çalışmalar yapılacaktır.

için görüşmeler devam etmektedir.

Turizm Sektörü
AMAÇ: : 3.7 Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

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

Hedef: 3.7.2
Turizmin çeşitlendirilmesi
desteklenecektir.

3.7.2.1 Otantik ve butik tarzı
oteller turizme kazandırılacaktır

Süre

Açıklama

Program Dönemi Bazı yatırımcıların varolan arsa sorunları çözülmüştür.
Boyunca
Bafra Bölgesi’nde yükümlülüklerini yerine getiremeyen
yatırımcılarla yapılan sözleşmeler feshedilmeye
başlanmış ve yerlerine yeni tahsisler yapılmıştır.
Bafra-İskele bölgesindeki turizm yatırımlarının
kredilendirilmesi amacıyla 2009 yılında yayımlanan
kararname 2011 yılında revize edilmiştir.

Mayıs 2012

3.7.2.1. Lefkoşa Surlariçi Dönüşüm Projesi’ne, bina
bazında demografik ve fiziksel göstergeler kapsamında
ve coğrafi bilgi sistemi çercevesinde devam
edilmektedir.

Dönem Sonu

Eko Turizm kapsamında Lefke, Bağlıköy ve yakın
çevresinde mimari anlamda kültürel zenginliği olan
yapıların turizme kazandırılması projesine devam
edilmektedir.

Mayıs 2012

Lapta
Bölgesi’nin
geliştirilmesi
ve
yeniden
canlandırılması amacıyla çevre düzenlemesi projesinin
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1. Etabı tamamlanmıştır.
Mart 2012

Dipkarpaz ve Beylerbeyi’ndeki yağ değirmenlerinin
restorasyonu ihale edilmiştir

Haziran 2012

Tatlısu, Lefke, Yenierenköy ve Esentepe bölgelerinde
plaj düzenleme projesi çalışmaları devam etmektedir.

Kasım 2012

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

3.7.2.3 Yeni destinasyonların
açılması için charter seferlerine
yönelik desteklemeler
yapılacaktır

Program Dönem
Boyunca
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3.7.2.1. Dipkarpaz’da eko-pazar alanı proje çalışması
Mayıs 2012 itibarıyle tamamlanacaktır.

3.7.2.2. Turizmin çeşitlendirilmesi amacıyla kültür
turizminin yaygınlaştırılması ve tarihi yapıların turizme
kazandırılması yönünde restorasyon çalışmaları
sürdürülmektedir.
Bu kapsamda, Osmanlı Eseri olan Kumarcılar Hanı’nın
turizme
kazandırılması
amacıyla
restorasyon
çalışmaları başlatılmıştır.
3.7.2.3 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında
geçerli olacak Türkiye Cumhuriyeti haricindeki diğer
ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti, özel teşviklendirme
esasları ve Türkiye Cumhuriyeti haricindeki charter
Seferleri ile ilgili operasyonlara yönelik teşviklendirme
esasları Bakanlar Kurulunca onaylanmış ve Resmi

Hedef: 3.7.3.
Turizm destekleri gözden
geçirilecektir.

Hedef: 3.7.4
Turizm faaliyetlerine
ilişkin düzenlemeler gözden
geçirilecektir.

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

Aralık 2011

3.7.3.1 Kıbrıs Türk Otelciler
Birliği (KITOB) Yasa
Tasarısının hazırlanması
3.7.4.1 Turizm Geliştirme ve
Tanıtma Fonu'ndan yapılan
teşviklendirmede direkt olarak
turizmle ilgili alanlara ve fayda
analizleri yapılmış projelere
öncelik verilecektir.

Aralık 2012

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
çerçevede İngiltere, Fransa, Avusturya, Belçika,
Hollanda, İtalya, Polonya, İran, Almanya, Slovenya
Azerbaycan ve Çek Cumhuriyeti pazarlarından charter
seferleri başlatılmıştır. Bu çerçevede, bu pazarlara
yönelik tanıtıcı yayın ve filmler hazırlanmıştır. Bu
destinasyonlara ek olarak İskandinav ülkelerinde (İsveç,
Norveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda) tanıtım
faaliyetlerine başlanmıştır.
3.7.3 Turizm Gelişim (Master) Planı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı’nın AB ile
birlikte yürütmüş olduğu Ülkesel Fiziki Planı’nın Nisan
2012’de halkın görüşüne sunulma sürecinin başlaması
öngörülmektedir.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yasa Tasarısı Bakanlar
Kurulu’ndan geçerek Meclis Alt Komitesine sevk
edilmiştir.
Program Dönemi 3.7.4.1 Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu'ndan
Boyunca
yapılan teşviklendirmede direkt olarak turizmle ilgili
alanlara ve fayda analizleri yapılmış projelere öncelik
verilmiş olup fonun daha etkin kullanımı ile ilgili yasal
düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.
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3.7.4.2 Küçük ve orta ölçekli
otellerin iyileştirilmesi ve
ekonomiye kazandırılması
sağlanacaktır

Program Dönemi 3.7.4.2 Küçük ve orta ölçekli turizm konaklama
Boyunca
tesislerinin modernizasyonu ve yarım kalmış turizm
yatırımlarının tamamlanması amacıyla faiz iadeli kredi
imkânları sağlanmıştır.
Ayrıca turizm sektörünü geliştirmek amacıyla hibe
destek programı 2012 yılında yürürlüğe konulmuştur.

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

Hedef
Hedef: 3.8.1
Eğitim kalitesi uluslararası
rekabet edilebilir seviyeye
getirilecektir.

Yapılacak İşlem
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

Süre

Açıklama

Ağustos 2010

Ödenek yetersizliği nedeniyle herhangi bir ilerleme
sağlanmamıştır.

Program Dönemi Bologna uzmanlar takımı ile çalışmalar yapılarak;
Boyunca
Bologna sürecinde yapılması istenilen diploma ekleri,
Avrupa kredi transfer sistemi, ulusal yeterlilikler
çerçevesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması
için önemli adımlar atılmıştır.
KKTC’de eğitim öğretim veren üniversitelerin bazı
programları
uluslararası
saygın
akreditasyon
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kurumlarınca akredite edilmiştir.
3.8.1.3 Türkiye'de kurulu bulunan Program Dönemi Bu kapsamda
başarılı üniversitelerin KKTC'de
Boyunca
1. ODTÜ KKTC Kampusü’nün geliştirilmesine
açtıkları/açacakları kampüslerin
ilişkin yatırımlar sürdürülmektedir.
gelişimi KKTC yüksek öğretim
sektörünün durumu dikkate
2. İTÜ KKTC Kampusü kurulum çalışmaları
alınarak desteklenecektir.
sürdürülmekte bu kapsamda Lefkoşa’da büro
açma, Mağusa’da ise kampüs kurma çalışmaları
tamamlanmış ve hazırlık okuluna öğrenci
alınmıştır.
3. Çukurova Üniversitesi KKTC Kampusü
çerçeve protokolü imzalanmış ve imzalanan
protokol TBMM Kararı olarak yayımlanmıştır.
Söz konusu protokol KKTC Meclisinde
onaylanarak 23 Mart 2012 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
3.8.1.4 Yükseköğretim
sektörünün sorunlarının tespitine
yönelik analitik bir çalışma
yaptırılacaktır
Hedef: 3.8.2
Öğrenci açısından eğitim
maliyeti düşürülecektir.

3.8.2.1 Öğrencilerin barınma ve
ulaşım ihtiyaçlarına yönelik yeni
uygulamalar yapılacaktır

Aralık 2010

Bu kapsamdaki çalışmalar “Technopolis” firması
tarafından sürdürülmekte olup, üniversite ve lise
öğrencileri ve ailelerine yönelik anket uygulanmış ve
sorunların tespitine ilişkin yapılan çalışmalar
sürdürülmektedir.
Program Dönemi Havalimanından ilçe merkezlerine toplu taşım imkanı
Boyunca
sağlanmıştır.
Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
olarak TC Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumunun Lefke Avrupa Üniversitesi yurtlarını
devralarak işletilmesine başlanmıştır.
TC Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun
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3.8.2.2 DAÜ'nün mali
sürdürülebilirliğinin
sağlanabilmesi için personel
harcamalarının azaltılması da
dahil yeniden yapılandırılmasına
ilişkin mevzuat düzenlemesi
yapılacaktır

Hedef: 3.8.3
Üniversitelerin ülkenin üretim
süreçlerine katkısı artırılacaktır.

3.8.3. Üniversitelerin ülkenin
gelişmesine maksimum katkıyı
verecek şekilde ilgili sektör ile
işbirliği yapması desteklenecektir

Haziran 2010

KKTC’deki öğrencilere burs ve kredi verilmesine
yönelik yasal mevzuat düzenlenmiştir. Bu kapsamda
TC ile KKTC arasında protokol imzalanmıştır.
DAÜ personel maaşlarında indirim yapılmış ve konu ile
ilgili tüzük değişikliği gerçekleştirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi idari personelle imzalanmıştır.
Akademik personelle ilgili gerekli yönetmelik
değişikliği yapılmış olup maaş indirimi uygulamaya
konulmuştur.
DAÜ’nün üniversite öncesi kurumları özel sektöre 10
yıllığına devredilmiştir.
Ayrıca döner sermaye işletmeleri de karlı hale
getirilmiştir.

Program Dönemi DAÜ bünyesinde bulunan teknoparkta üniversiteBoyunca
kamu/özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi çalışmaları
sürdürülmektedir.

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
3.9.1 KKTC e-devlet
uygulamasına engel teşkil eden
mevzuat değiştirilecektir
3.9.2 Projenin tek elden yapımı
sağlanacaktır.

Süre
Haziran 2011

Program dönemi
boyunca
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Açıklama
KKTC e-devlet uygulamasına engel teşkil eden
mevzuat taramasına devam edilmektedir.
E-devlet protokolü TC Ulaştırma Bakanı ve KKTC
Başbakanı tarafından 8 Eylül 2011 tarihinde
imzalanmış olup 3 yıl içerisinde tamamlanacaktır.
Protokole uygun olarak Türksat tarafından analiz
çalışmaları devam etmektedir.

İstatistik
AMAÇ: 3.10 İstatistik toplama ve işleme kapasitesinin geliştirilmesi

Hedef

Yapılacak İşlem

Hedef: 3.10.1
Veri gizliliği sağlanacaktır.

3.10.1 İstatistik Kanununda
değişiklik yapılacaktır.

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.

3.10.2 Nitelikli eleman temini ve
eğitimleri yapılacaktır.

3.10.3 TÜİK ile birlikte
çalışılarak gerekli düzeltmeler
yapılacaktır.
3.10.4 Resmi İstatistik Programı
hazırlanacaktır.

Süre

Açıklama

Haziran 2010

İstatistik ve Araştırma Dairesinin Devlet Planlama
Örgütü bünyesinden ayırılması için gerekli Yasa
Tasarısı Merkezi Mevzuat Dairesi ve Başsavcılığa
gönderilmiş olup görüş beklenmektedir.

Aralık 2010

Nitelikli eleman temini yapılmamış olup, istatistik
altyapısının geliştirilmesi için başlatılan çalışmalara
devam edilmektedir.

Program Dönemi İstatistik altyapısının geliştirilmesi için DPÖ ile TÜİK
Boyunca
arasında İşbirliği Protokolü imzalanmış olup çalışmalar
devam etmektedir.

Haziran 2011

İstatistik Dairesinin Kuruluş Yasa Tasarısı yasalaştıktan
sonra hazırlanacaktır.

Diğer Hususlar
AMAÇ: 3.11 Yabancı yatırımcıların cezbedilerek ülkede faaliyetlerinin artırılması

Hedef
Hedef: 3.11
Yerli ve yabancı

Yapılacak İşlem
3.11.1 İki tarafın yer aldığı bir
komisyon kurularak konu

Süre

Açıklama

Eylül 2010

2009 yılı Kasım ayında kurulan TC – KKTC İş Konseyi
faaliyetleri kapsamında oluşturulan KKTC Yatırım
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yatırımcılara eşit muamele
yapılması için gerekli
önlemler alınacaktır.

Danışma Konseyi (YDK) toplantı sonuç bildirgesinde
yer alan konularla ilgili olarak KKTC’de yatırım
yapma imkanlarının iyileştirilebilmesine yönelik
çalışmalar yürütülmektedir.
Bu doğrultuda 26 Kasım 2011 tarihinde YDK’nın 2.
toplantısı gerçekleşmiştir.

incelenecek ve inceleme
sonuçlarına bağlı olarak gerekli
mevzuat değişiklikleri
yapılacaktır

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

Mart 2010

Aralık 2010

Anlaşma metni üzerindeki karşılıklı görüşmeler devam
etmektedir.

Hedefe yönelik uygulama devam etmektedir.

AMAÇ: 3.12 Ülkede uygulanan teşviklerin etkinliğinin artırılması

Hedef

Yapılacak İşlem

Süre

Açıklama

Hedef: 3.12.
Teşvik sistemi gözden
geçirilecektir

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

Haziran 2010

Teşvik Yasası yeniden gözden geçirilerek günün
koşullarına göre güncellenmektedir.
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3.12.2 Kalkınma Bankasının
alacaklarının tahsilatı
hızlandırılacaktır

Program Dönemi Kalkınma Bankasının alacaklarının hızlandırılması
Boyunca
amacıyla yasa ve tüzükler çerçevesinde borçlar takip
edilmekte, ödeme yapılmayan dosyalar bekletilmeden
yasal takip ve icraya aktarılmaktadır.
Alacakların tahsilatının hızlandırılması ve ödemenin
teşvik edilmesi amacıyla Teşvik Tüzüğünde yer alan
Fon Kaynaklı Kredilerle ilgili faiz yükseltme
prosedüründe değişiklik yapılmıştır. Buna göre borcun
ödenmesi veya anlaşmalı/taksitli hüküm alınması kaydı
ile borçlulara uygulanacak olan yükseltilmiş faiz
oranında indirim yapılmıştır. Aynı yöntemin banka
kaynaklı kredilere de uygulanabilmesi amacıyla gerekli
Yönetim Kurulu Kararları alınmıştır.
Bu doğrultuda “Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsil
Edilemez Hale Gelen Borçların Ekonomik İyileştirme
Kapsamında Yeniden İyileştirme Yasası” yürürlüğe
girmiştir.

AMAÇ: 3.13 İşgücü arzı ile işgücü talebinin uyumsuzluğunun giderilmesi

Hedef
3.13 Aktif işgücü piyasası politikaları
yaygınlaştırılacaktır.

Yapılacak İşlem

Süre

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

Açıklama
3.1.3.1 İhtiyat Sandığı Yasası’nda yapılan değişiklikle,
bu Yasa’ya bağlı olarak çıkarılan Yerli İstihdamına
Katkı Primlerinin Değerlendirilmesi, Yönetimi ve
Kullanılması Tüzüğü yürürlüğe konularak Teşvik Prim
Sistemi Fonu oluşturulmuştur. Tüzük kapsamında
günümüze kadar 1600 kişi istihdam edilmiştir.
Ayrıca 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
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meslek edindirme kursu düzenlenmiş ve kurs sonunda
21 kişi istihdam edilmiştir.
DAÜ bünyesinde iki yıl sürecek olan KKTC vatandaşı
aşçı yetiştirme ile ilgili eğitim programı başlatılmış
olup fon tarafından desteklenmektedir.
Turizm sektörüne resepsiyonist, garson, house-keeper
ve mutfak komisi yetiştirilmesi için meslek edindirme
projesi başlatılmıştır.

3.13.2 Mesleki teknik eğitim
kurumlarında eğitim gören
öğrencilerin staj imkanları
geliştirilecektir

15 Aralık 2011 tarihinde DAÜ ile Bakanlık arasında
Ocak 2012-Mart 2012 dönemi için Turizm Ara Eleman
Yetiştirme Protokolu imzalanmıştır. Ayrıca Bakanlık ile
KTTO arasında satış elemanı yetiştirme konusunda kurs
düzenlenmesi için işbirliği yapılmıştır.
Mesleki Teknik Eğitim Kurumları’nda eğitim gören
Program Dönemi öğrencilerin staj imkânlarının geliştirilmesine yönelik
Boyunca
çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Meslek
Liselerindeki alanların İşletmelerde Beceri Eğitimi
(Staj) süreleri 2009 yılına göre bazı alanlarda artırılarak
uygulanması sağlanmıştır.
Ayrıca; Çıraklık Eğitim Merkezi kurulmuş, 2010-2011
öğretim yılında çıraklık eğitim sistemi geliştirilerek
öğrencilerin ilk defa okulda ve işletmelerde eğitim
almaları sağlanmış olup, toplam 378 çırak öğrenci
bulunmaktadır.
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