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Sevgili Kıbrıs Türk Halkı;
7 Ocak 2018’de yapılacak Erken Genel Seçim öncesi, partimizin ülkemizde faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri, akademik camia ve 

sahada çalışan meslek uzmanları ile oluşturduğu bir “Katılım Vizyonu”muzla karşınıza çıkıyoruz.

Öncelikle bu sürece nasıl geldiğimizin altını çizmek ve bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. Temmuz 2015’de “Reform Hükümeti” 
adıyla kurulan UBP-CTP hükümeti bir yıl bile yaşayamamış, ardından Nisan 2016’da UBP-DP azınlık hükümeti kurularak, bu hükümet de 
18 ay içinde bir erken seçim ortamına sebep olmuştur.

Neredeyse yılda bir hükümet değişikliğine sebep olan siyasi dünyamızdaki temel sorunları iyi incelemeli, doğru tespitlerde bulunmalıyız.

Öncelikle, bütünsel bir dünya görüşünden uzaklaşarak hemen her konuyu tartışılabilir, pazarlık yapılabilir bir noktaya getirmek, 
halkımızda önemli bir siyasi bunalıma sebep olmuştur.  Diğer önemli bir husus ise siyasetin odağındaki yasama ve yürütme yani Bakanlar 
Kurulu ve Meclis, kişisel ve zümresel çıkarların hırs odakları haline getirilerek, sorumluluklar değil yetkiler hedef alınarak siyaset üretilmiştir.  

Ne demek istiyoruz? 

En net haliyle, ülke değil koltuk , görev değil makam, gelecek değil ikbal hedef alınmıştır.

Bu yaklaşım, ülkemizde bugün yaşanan yadsınamaz siyasi aşınmanın en temel unsurudur.

Biz TDP olarak bugün, ilke ve amaçlarımızı açık yüreklilikle sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Çünkü ülkemizin TDP’ye, TDP’nin 
ilke ve amaçlarının da halkımızın destek ve inancına ihtiyacı olduğunu bilerek, bunları durmadan usanmadan sizlerle paylaşmayı bu 
ülkeye bir borç, halkımıza karşı bir görev olarak biliyoruz.

Katılım Vizyonu ile ülkemizin tüm kesimlerinin siyaset üretmeye etkin ve demokratik katılımını öngörerek, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyon ile karşınızdayız.

Güçlü bir kadro, temiz bir geçmiş ve özgür bir gelecek dedik.

Yıllardır savunduğumuz sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, TDP ile sadece yasama 
organlarında değil, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduğumuzun bilincindeyiz.

Katılım Vizyonu Kitabımızda neden TDP’ye oy vermenizi istediğimizin cevapları var.

Yıllardır süren bir mücadele ve birikimden damıtılarak 60 sayfaya sıkıştırılmış bir geleneğin satırbaşlarını bulacaksınız.

Evrensel kurallardan yola çıkarak, ülkemizin gerçeklerinde bunların uygulama alanlarını yaratma çabamızda, bize ışık tutan bilimsel 
yöntem, yurdumuza olan sadakatimiz, sosyal adalete olan inancımız ve din, dil, ırk, cinsiyet ya da cinsel yönelim gözetmeksizin insana 
olan güven ve sevgimiz, her zaman siz halkımız ile bizim aramızdaki kopmaz ve sarsılmaz bağ olacaktır.

Hepinize bu yeni yıl arifesinde mutlu, sağlıklı ve müreffeh bir yıl dilerken, 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde, gelin siz de daha 
güçlü, daha temiz ve daha özgür bir geleceğe katılın.

Cemal Gürsel Özyiğit
TDP Genel Başkanı

Başkan’ın Mesajı
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Düzenle
Destekle
Denetle

Ekonomi  Kamu Maliyesi ve Disiplini  Kamu Yönetimi

Her Şeye Ekonomiden Başlıyoruz



Kümeleme Politikaları
TDP, güçlü bir kooperatifçilik geçmişi olan toplumumuzda, günümüzde 

örgütsel ekonomik kalkınmanın temel taşı olan kümelemeyi, devlet 
politikası haline getirecek. Avrupa Birliği ve Türkiye’de KOBİ gelişim ve 
kalkınmasında güçlü bir rol oynayan kümeleme politikaları öncelikli 
kalkınma modeli olacaktır.

Teşvik Reformu
TDP, teşvikleri gözden geçirerek, kamu kaynaklarının verimli 

kullanılmasını sağlayacak, yenilikçiliği ve rekabeti öldüren ömür boyu teşvik 
sistemine son verecek. 

Teşvik Takip Sistemi - (TTS) 
TDP, kamu desteklerinde yapacağı düzenlemelerin önemli bir parçası 

olarak, tüm kamu kaynaklarının bir arada izlenebileceği veri tabanını, Teşvik 
Takip Sistemi (TTS) sayesinde oluşturacak. 

Bunun yanında, teşvik alan tüm kurum ve kuruluşların yıllık mali 
raporlarında teşvik miktarı kadar yerli fatura ibraz etmeleri zorunlu olacak. 

Kamu kaynaklarından yararlanmada ciddi sorun teşkil eden 
tekelleşmeye, Rekabet Kurulu’nun yetki ve sorumluluklarında yapılacak 
düzenlemeler sayesinde en hızlı şekilde son verilecek. 

Ekonomik kalkınmanın tabana yayılabilmesi 
için tüm sektörler bütünsellikle düşünülüp 

uygulamaya geçilecek.

,,

,,

Güçlü bir ekonomik yapı kurulmadan yapılması düşünülen
reformların hayat bulması ve finansmanı mümkün değildir. 

Bu sebeple, ekonomik alanda devletin düzenleyici rolü 
ile birlikte destekleyici ve denetleyici rolünün 

tüm gerekleri yerine getirilecektir.

Kümeleme 
nedir?
Birbiriyle bağlantılı işletme alanlarının kümeler 
halinde toplanıp hem üretim alanında hem de 
finansal alanda iş birliğine yönlendirilmesi.

Kümelemelerin klasik 
kooperatiflerden farkı nedir? 
Katılımcıların ortaklığa daha yüksek sorumlulukla 
dahil edilmesidir. Böylece işletmeler daha güçlü bir 
sahiplenme gösterecek, verimlilik artacak.

Kümeleme 
ne kazandıracak?
Maliyetler düşecek, örgütlü pazarlama ile ürünler 
daha geniş pazarlara ulaşacak. 

Kümelerin marka değerini artırmak için standartlara 
ve sertifikasyona geçilirken, küme içi denetim de 
sağlanacak.
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Reel Sektör Destek Kurumları
TDP, Devlet Planlama Örgütü içindeki İstatistik Dairesi’ni ayrı ve bağımsız bir kurum haline getirecek ve DPÖ’nün gelecek için planlama 

sorumluluğuna yoğunlaşabilmesinin önünü açacaktır.

YAGA ve KOBİGEM’in yasal ve özerk yapıya kavuşturulması için yeni teşkilat yasaları ilk 100 günde hazırlanacak ve yürürlüğe konulacaktır. 
Üretimde girdi maliyetlerinin düşürülüp kamu maliyesinde tam disiplin sağlanacak. Kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele edilerek 

ekonomide meydana gelen kaçaklar 
engellenecek. 

DPÖ’nün tespit ettiği öncelikli kalkınma 
bölgelerini ve kalkınmayı sağlayacak alanları 
büyük ölçekli yatırımlarda YAGA, küçük 
ve orta büyüklükteki işletmelerde ise 
KOBİGEM belirleyip destekleyecek.

Teşvikler, YAGA ve KOBİGEM çatısı altında 
birleştirilerek denetlemesi Teşvik Takip 
Sistemi aracılığıyla yapılıp, destekler proje ve 
ihtiyaç bazlı verilecektir. 

Planlayıcı

DPÖ

Uygulayıcı

KOBİGEM

YAGA

Ekonomi Politikası



Üretimde Standardizasyon 
ve Arz Sürekliliği
Eko-Agro turizme verilecek önemle beraber, iç piyasada 

tarımsal ve küçük sanayicinin ürünlerine daha rahat pazar bulması 
sağlanacak. 

Tarımda belgelendirme ve etiketlendirme sistemi ile 
ürünlerin hem gıda güvenliği hem de tüketici açısından arz 
güvenliği sağlanacak. 

Niş Ürünler 
Ada ekonomisi olarak, maliyet üzerinden rekabet üstünlüğüne 

ulaşmamız günümüzün küresel piyasalarında oldukça zor 
görünmektedir. 

TDP, ürettiğimiz değerli ürünlerin katma değerini de 
artırıp “Niş Ürün (seçkin ürün)” olarak piyasalara sunulmasını 
sağlayacak. Özellikle süt ürünleri, narenciye ve zeytin ürünlerinde 
bu yöntemle uluslararası platformda markalaşmaya gidilecektir.

Enerji Verimliliği ve 
Yenilenebilir Enerji
Küçük sanayi ve tarımda maliyetlerin düşürülmesi için enerji 

tasarrufunu sağlayacak uygulamalar öncelikli destek alanları olacak. 
Elektronik eşyalarda enerji verimlilik sınıfı gözetilerek kademeli 
gümrük ve fon ayarlamaları ile enerji tasarrufu desteklenecek. 

Kamu - Özel Sektör İlişkileri
Reel sektörün devlete olan borçlarını ödeyebilmesini kolaylaştırmak için TDP, borçların yeniden yapılandırılması ile KOBİ’lerin 

yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak.

TDP, kamuya iş yapan firmaların en hızlı şekilde hak ettikleri ödemeleri, hak ediş usulü ile 60 günü geçmeyecek şekilde almalarını 
sağlayacak. 

KİT’lere ürün satan üreticilerin ödemelerini almayı beklerken kamu borçlarına ödedikleri faizin artışının  önüne geçmek için anında mahsuplaşma 
yapılabilecek ve üzerinden para alması gereken üreticilerin paralarını 30 gün içerisinde almasıyla, piyasada sıcak para akışı hızlandırılacak.

İnşaat Sektörü
TDP, yabancılara yapılan mülk satışlarına bir kota getirerek, suni fiyat artışlarını engelleyecektir. Bu tip fiyat artışlarının 2008 Global 

Ekonomik Krizi’ndeki etkisi asla unutulmamalıdır.

İnşaat malzemelerinin iç piyasada üretimi için gerekli teşvik programları hazırlanacak.

Sosyal Konut birimine yeniden işlerlik kazandırılıp “Uzun vadeli ev kredisi sistemi” (Mortgage) hayata geçirilerek Türk Lirası 
bazında 30 yıllık kredilerle gençlerle birlikte, düşük ve orta gelirli yurttaşların ev sahibi olabilmeleri sağlanacak. Kar amacı gütmeyen 
kooperatiflerin sosyal konut projelerinin yanında, özel inşaat şirketlerinin de satın alınabilir evler yapması, Birleşik Krallık örneğinde 
olduğu gibi zorunlu olacak.
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KAMU MALİYESİ VE DİSİPLİNİ
Kamu maliyesinde en önemli unsur, güçlü bir mali disiplin sağlanmasıdır. TDP, bu disiplinin sağlanması için öncelikle gerekli olan zihniyet 

değişimini sağlayacaktır. 

Vergi kayıp ve kaçaklarını önleyici, denetimi artırıcı ve kayıt dışılığın önüne geçecek tedbirler alınacak.

E-devlet’te 2002’de başlatılıp sonuçlandırılamayan süreç artık tamamlanacak. E-devlet etkin bir şekilde kullanılacak ve otomasyon 
sistemine geçilecek. Bu sayede, kamu personelinden daha verimli faydalanılabilecek, asli görevleri arasında yer alan denetleme ve proje üretme 
alanlarında daha etkin faaliyet gösterebilecektir.

Kimlik, adres, tapu ve tüzel kişilere ilişkin tek numaraya dayalı veri tabanı kurularak E-devlet uygulamasının verimi artırılacak.

Dış hibe kaynaklarından maksimum faydayı elde edebilmek için kamu reformuyla eş zamanlı olarak proje birimleri her bakanlıkta aktif hale 
getirilecek.

Müşavirler atıl kapasiteden kurtarılarak, kurulacak proje birimleriyle bilgi birikimlerinden yararlanılır hale getirilecektir.

Tüm kurumlarda hedefler doğrultusunda Stratejik Planlama Sistemi’ne geçilmesi sağlanıp, 5 yıllık bütçeleme sisteminin genel kamu ve 
yerel yönetimlerde uygulanması zorunlu kılınacak.

Tüm kurumlarda Uluslararası Mali Raporlama Sistemi standartlarına uygun muhasebe ve bütçe sistemi uygulanacaktır.

KAMU YÖNETİMİ
TDP, ekonominin önündeki en önemli engelin kamu sektöründeki hantallık ve plansızlıktan kaynaklandığını savunmaktadır.  Kamu yönetiminde 

temiz, güçlü ve özgür bir oluşum sağlanırken adil ve hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır.

TDP gerçek bir Kamu Reformu gerçekleştirme ve sosyal devlet anlayışının tüm gereklerini yerine getirme iradesine sahiptir. 

Bugün içinde bulunduğumuz dünyada, kamu sektöründe adalet, hesap verebilirlik ve katılımcılık en önemli kriterler olarak kendini 
göstermektedir. Tüm bunların ışığında TDP, sosyal devlet, katılımcılık ve adil bir gelir dağılımı ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir sosyal hukuk devletini 
savunmaktadır. 

Kamu Reformu
TDP tarafsız, hızlı, temiz ve güçlü bir kamu yönetiminin, halkın mutluluğu, huzuru ve ekonomik kalkınma 

için vazgeçilmez bir unsur olduğunu savunmaktadır. 

Kamu Görevlileri Yasası ve mevcut yasal mevzuat, kamu görevlisinin tanımlaması bile tam olarak 
yapılmadığından, “asli ve süreklilik” nitelikleri bile göz ardı edilip, istismarlara ve plansızlığa yol açmaktadır. 

Kişiye özel oluşturulan kadrolarla, ilgili kurumlara hiçbir söz hakkı verilmeden, kamunun düzenleyici gücü 
zayıflatılmaktadır.

Kamunun kendi kendini şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetebilmesi için, 1979 yılından beri değişti değişiyor 
denilerek ertelenen yasal mevzuatı, TDP  hiç vakit kaybetmeden geniş bir reformla çağdaş hale getirecektir.

Demokratik ve Çoğulcu Kamu Hizmeti Komisyonu
TDP, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun demokratik ve katılım vizyonuyla yeniden düzenlenerek, komisyonun; Cumhurbaşkanı ile Cumhuriyet 

Meclisi’nin, akademi dünyasının, hukuk camiasının ve ilgili sendikaların önereceği kişilerden oluşacak demokratik, özerk bir yasaya 
kavuşturulmasını sağlayacaktır. 

Tarafsız, 

hızlı, güçlü
kamu

yönetimi

Ekonomi Politikası



İstihdam ve Fırsat Eşitliği
Üçlü Kararname Atamalarının kapsamı sadece müsteşar ve özel kalem müdürü atamalarında gerçekleştirilecek şekilde daraltılacaktır. Bu 

kişiler Bakanla beraber gelecekler, Bakanın görev süresi bitince eski görevlerine dönecekler. 
İlk atanma ve terfilerde, ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurullarının oluşturulması ile liyakat esasına dayalı bir sınav 

sistemi sağlanacak. 

‘İstihdam yoğun’ birimlerden ‘ihtiyaç yoğun’ birimlere, teşvik edici ve adil yöntemlerle nakil yapılabilmesi için gerekli düzenlemelerin 
yapılması hem hizmetleri süratlendirecek hem de devlet gelirlerini artıracak bir etki yaratacaktır.

Personel Dairesi Yasası asli fonksiyonlarını yerine getirebilmesine imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Bu nedenle, toplam 54 alt 
başlığa ayrılan hizmet sınıfları, 6 ana başlık altında toplanıp, kişiye özel kadroların yaratılması engellenerek ve yer değiştirmeler kolaylaştırılarak, 
gereksiz istihdamın önüne geçilecektir.

Ülkemizin güvenliğini sağlayan Sivil Savunma Teşkilatı Atama ve Disiplin Komisyonu ile GKK Atama ve Disiplin Komisyonu’nun kuruluş ve çalışma 
esasları ile Polis Hizmetleri Komisyonu’nun istihdam ve terfilerde uyguladıkları yöntemin şeffaflaşması adına, yazılı ve sözlü sınavların kapsamına 
ilişkin temel kurallar ilgili yasalarında, detayları ise bunlar tahtında çıkarılacak tüzüklerinde düzenlenecektir.

“Eşit İşe, Eşit Ücret”
TDP, vazgeçilemez evrensel hak olan ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesini yürürlüğe koyarak, Göç Yasası başta olmak 

üzere yaratılan eşitsizlikler ve toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı uygulamaları sonlandırılacaktır.

e-Devlet
Günümüzde teknolojinin geldiği aşama göz önünde bulundurulduğunda, artık güvenli teknoloji yatırımları ile 

yurttaşların yaşadığı devlet dairesi eziyeti (veznede kuyruk bekleme, ehliyet çıkarma, araç kayıt vb.) son bulmalıdır.

TDP, E-devlet’te 2002 yılından beri başlatılan fakat sonuçlandırılamayan süreç sonuçlandırılarak, etkin 
kullanımı sağlanacaktır.

 TC-KKTC arasında imzalanan e–Devlete ilişkin protokol yasa olmadan yürürlüğe sokulmuştur ve söz konusu protokolde e-Devlet’in, KKTC’ye ne 
zaman devredileceği belli değildir. Protokolün ve e-Devlet sisteminin işlerliği için tüm taraflarla görüşülerek, çözüm için irade konacaktır. Protokol 
KKTC’yi koruyacak ve yerel ekonomik gelişimi sağlayacak şekilde güncellenip süreç kontrol altına alınacaktır. 

Bununla birlikte, mümkün olan tüm alanlarda otomasyona gidilerek, merkezi sistem sayesinde kamu çalışanları üzerindeki bürokratik yük ve 
zaman israfı azaltılacak, inisiyatif kullanılması gereken adımlara imkan sunacak şekilde, her işlem kayıt altına alınacaktır...

İş akış 
şemaları
hazırlanacak

Verimsiz 
adımlar
ortadan
kaldırılacak

Birimler ve
daireler arası
iletişim ve
işbirliği
artırılacak

e-Devlet’ten 
faydalanıp veriye
ulaşım kolaylaşacak

Uygun adımlar 
otomasyona bağlanıp 
bu sistem çerçevesinde 
işgücünün politika 
üretmesi ve denetleme 
ile düzenleme öne çıkacak

1 2 3

4

5

Eşit işe

eşit ücret
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Kaliteli
Güvenli
Erişilebilir

Üç Basamaklı Sağlık Modeli  Genel Sağlık Sigortası  Koruyucu Sağlık ve Erken Tanı

Sağlık Politikası



Etkin, Kaliteli ve Ulaşılabilir Sağlık Hizmeti
TDP, insanı merkezine alan, ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına uygun, toplumun ve her bireyin sağlık düzeyini yükseltecek 

etkin, kaliteli ve ulaşılabilir “Sağlık Yapılanması”nı hayata geçirecektir.

Sağlık Bakanlığı görevleri ve organizasyon yapısı yeniden düzenlenerek daha verimli ve etkin bir şekilde çalışması sağlanacaktır. Bakanlık 
sağlık politikaları geliştiren, kamu ve özel sektördeki tüm sağlık kurumlarına yol gösteren ve denetleyen bir yapı haline getirilecektir.  

Üç Basamaklı Sağlık Modeli 
TDP, hizmetin kamu ve özel sektör tarafından verileceği, ülkedeki herkes için kaliteli ve etkin sağlık hizmeti sunacak karma modeli hayata 

geçirecektir. Kamu sağlık hizmetleri güçlendirilerek sağlık sistemine güven kazandırılacak ve ayrımsız herkese hizmet verecek olan sağlık sistemi 
ile toplumun tüm ihtiyaçlarının eksiksiz karşılaması sağlanacaktır. Bu kapsamda;

Birinci basamakta temel sağlık hizmetlerinin sunulacağı sağlık merkezleri, ikinci basamakta yer alacak yataklı tedavi kurumlarında yatılı 
hasta tedavi ve takipleri ile üçüncü basamakta eğitim-araştırma ve özel ihtisas hastanelerinde ileri vakaların tedavileri ile eğitim ve araştırma 
faaliyetleri sürdürülecektir. 

Sağlık alanında sunulacak hizmetlere devlette olmaması veya eksikliği halinde özelden hizmet alımı şeklinde özel sağlık birimleri de 
katılabilecek ve bu amaçla özel sektörde çalışan ve arzu eden hekim ile birimlerden hizmet satın almak üzere protokoller oluşturulabilecektir.

Sağlık Merkezleri
TDP, birinci basamakta temel sağlık hizmetlerini güçlendirecek ve periferide (merkezden/şehirlerden uzakta) tam gün hizmet verecek 

sağlık merkezleri oluşturacaktır. Bu hizmetler ülke geneline yayılacak, bireysel ve toplumsal hastalık ve risk faktörleri ile çevresel sağlık 
problemleri konusunda görevler yürütecektir.

Sağlık alanında yapılacak düzenlemeler ile sağlık modeli, 
sağlık finansmanı, sağlık hukuku ve insan iş gücü 

ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 
yeniden planlanacaktır. 

,,

,,
Sağlık en temel insan haklarından biridir ve her bireyin sağlıklı 

yaşama ve eşit sağlık hizmeti almaya hakkı vardır. KKTC 
Anayasası’nın 45. maddesi (Sağlık Hakkı) uyarınca devletin 

vatandaşlarına sağlık hizmeti sunması en temel görevlerindendir. 
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Yataklı Tedavi Kurumları
İkinci basamak hizmetleri tam teşekküllü hastaneler tarafından verilecektir. Bu hastaneler merkezlerde yer alan, yüksek kalite ve 

standartta hizmet sunan birimler olacaktır. Kamu hastaneleri dışındaki özel hastanelerin kendilerini özel alanlarda geliştirerek sinerjik hizmet 
sunmaları teşvik edilecektir. 

Eğitim-Araştırma ve Özel Dal-İhtisas Hastaneleri
İkinci basamak hastaneleri tarafından çözülemeyen ve sevk edilen hastalar ise üçüncü basamak olan eğitim-araştırma ve özel dal-ihtisas 

hastanelerinde tedavi göreceklerdir. Özel ihtisas gerektiren uzmanlık dallarında hizmet sunan hastane hizmetlerini verirken, 24 saat etkili hizmet veren 
“Acil Servislerin” organizasyonu, hizmetlerin koordinasyonu ve merkezileştirilmesi esas alınacaktır. Hastaların acil servislere süratli ve doğru bir şekilde 
ulaştırılmalarını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Genel Sağlık Sigortası 
Genel bütçeden sağlığa ayrılan pay %6 civarında olup, bu miktarın son derece 

yetersiz olduğu aşikardır. TDP bu payı %10’un üzerine çıkaracak ve sağlığın 
finansmanı “Genel Sağlık Sigortası” tarafından karşılanacaktır. 

Genel Sağlık Sigortası, Sağlık Bakanlığı adına genel bütçeden yatırılan pay, 
kamu görevlilerinin ve sigortalıların sağlık kesintileri ve ülkemizde bulunan ve 
sağlık hizmetinden yararlanacak öğrenci, turist ve ziyaretçilerden alınacak uygun 
sigorta primleri ile oluşturulacaktır. 

Katılım vizyonu çerçevesinde sağlık sigortasının yönetiminde, sigorta 
temsilcilerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı temsilcisi ve prim yatıranların sendika 
temsilcileri de yer alacaktır. 

Ulusal Sağlık Enformasyon Sistemi
Sağlık sektörüne bağlı hizmet veren tüm birimler, laboratuvarlar ve eczaneler “Ulusal Sağlık Enformasyon Sistemi” dahilinde oluşturulacak 

bir otomasyon ağı ile birbirine bağlanacaktır. Böylece daha etkili denetim sağlanması, israfın önlenmesi ve istatistiki bilgi elde edilmesi ile sağlık 
alanındaki uzun vadeli planlamaların verilere dayalı ve gerçekçi bir şekilde yapılması sağlanacaktır. 

Hasta Hakları Şikayet Birimi
TDP, Sağlık Bakanlığı mevcut personelinden bilgi, birikim ve öğrenim durumuna göre seçilecek personelden oluşan Hasta Hakları Şikayet 

Birimi’ni kurup yurttaşlara hizmet verilmesini sağlayacaktır.

Sağlık Hukuku
Kamu sağlık görevlileri ilgili yasaları, özel hastaneler yasası, kamu teşkilat yasaları, kan bankası AB normlarına uygun yasa (Hemovigilance 

Directives), tüp bebek merkezleri ile ilgili yasa, fizyoterapistler yasası, hasta hakları yasası, gıda güvenliği, gıda maddeleri ve ilaçların satışına 
yönelik yasalar, devlet laboratuvarı ile ilgili yasalar süratle hazırlanacaktır.

İş Gücüne Dair Düzenlemeler
TDP, ülkede ihtiyaç duyulan ve eksikliği görülen alanlarda doktor ve diğer sağlık elemanlarının eğitimini ve yetiştirilmesini sağlayacaktır. 

Bu amaçla ihtiyaç duyulan alanlara  yönlendirme amacı ile burs ve iş garantisi gibi çeşitli özendirici uygulamalarda bulunacaktır. Mevcut insan 
gücünün daha verimli ve etkin kullanımı için önlemler alınacaktır.

Sağlık Politikası



Koruyucu Sağlık Hizmetleri ve Erken Tanı
Hastalıkları tedavi etmektense önlemek daha akılcı ve ekonomiktir. TDP, bu amaçla çağdaş ve bilimsel yöntemlere dayalı toplum bazlı 

(toplumda o hastalık için risk altındaki tüm bireyleri kapsayan) erken tanı tarama çalışmalarını süratle başlatacaktır. 

Toplumun yaşam, beslenme ve spor alışkanlıklarının daha sağlıklı hale getirilmesi için eğitim kurumları, medya, sivil toplum örgütleri ve yerel 
yönetimler ile işbirliği sağlanacaktır. Sosyal aktivite merkezlerinin artırılması çalışmalarına destek verilecektir. 

Gıda Güvenliği
Beslenme alışkanlıkları ve tükettiğimiz gıdaların türü ve içerikleri kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet gibi birçok hastalığın etkenleri 

arasındadır. TDP, tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlayacak bilimsel, çağdaş uygulamalar için gerekli yasal düzenlemeleri tamamlayarak, 
tüm ülke genelinde başlatacaktır. 

Herkesin Güvenle Tüketeceği Gıdalar İçin: Belgelendirme ve Etiketleme Sistemi
TDP, gıda güvenliği için tarladan sofraya kadar belgelendirme ve sertifikalandırma uygulamasını başlatacak, bu kapsamda Hal Yasası 

uygulanabilir bir şekilde hayata geçirilecektir. Etiket sistemi sayesinde;

Satılan meyve-sebzenin kimin tarafından üretildiği
Hangi tarihte, hangi ilaçların kullanıldığı 
Ne zaman hasat edildiği tüm gıdaların üzerinde yer alacak etikette belirtilecektir. Böylece, hem 

üretici ile tüketicinin sağlığı korunmuş, hem de ürünün katma değeri yükseltilmiş olacaktır. 

TDP, Hal yasası ile birlikte AB standartlarında paketleme ve pazarlama sistemlerini de kuracaktır.

Genel Gıda ve Yem Yasası’nın da eksiksiz uygulanması için, gerekli tüzükleri hazırlayıp Meclis’ten geçirecektir. 

Güvenli Gıda için Tek Otorite: Gıda Dairesi
Ülkede gıda konusunda tek otoriteye ihtiyaç vardır ve TDP bu ihtiyaca yönelik ilgili meslek guruplarının 

birlikte çalışacağı Gıda Dairesi’ni kurup hizmet vermesini sağlayacaktır. 

Bağımlılık
TDP, ülke yapısından kaynaklı olarak kumar riski başta olmak üzere, bağımlılık olgusunu sadece uyuşturucu ile sınırlı düşünmeyerek 

bağımlılıklarla mücadele için ekonomik unsurları içeren bütüncül (tıbbı, adli, sosyal, psikolojik) bir politika hayata geçirecektir. 

Toplumda bağımlılık yapıcı maddelere ilişkin talebin azaltılması için sosyal yaşam becerileri ve kişilik gelişimini ön plana alan, sadece 
akademik becerilere önem vermeyen ada kültürünü ve insanı merkeze alan koruyucu-önleyici eğitim politikasını uygulayacaktır. 

Sadece tek bir merkezden değil, genele yayılmış şekilde Ebeveyn ve Çocuk-Genç Danışma ve Destek Merkezleri sayesinde bağımlılıklar 
başta olmak üzere tüm riskli davranışların henüz gelişmeden önlenmesi sağlanacaktır. 

LİMİT ÜSTÜ 
KALINTI
ORANI

AB 
STANDARDI

%2.5
KKTC
%11.6

3. ÜLKE
STANDARDI

%6.5 Eylül 2016 -
Eylül 2017

Tarladan

sofraya kadar

belgelendirme
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Planlama
Yürütme
Güçlendirme

Burs ve Kredilendirme Taşımacılık Tüzüğü Kıbrıs Bilimler Akademisi

Eğitim Politikası



Tüm Gerekli Şartlar Yerine Getirildikten Sonra Tam Gün Eğitim
Gerek eğitimin her kademesindeki yarışmacı sınavlar, gerekse ebeveynlerin her ikisinin de çalışması nedeni ile çocuklar zaten tam gün eğitim 

almaktadır. Özel okullarda eğitimin tam gün olmasının yanı sıra devlet okullarındaki öğrenciler de okul çıkış saatlerinden itibaren etüt merkezlerine 
ve dershanelere taşınmaktadır. Bütün bunları göz önünde bulunduran TDP, dini, dili, rengi, doğum yeri farketmeksizin herkes için ücretsiz 
ve gerekli şartları yerine getirdikten sonra tam gün eğitimi hayata geçirecektir. Mesele sorun değil, çözüm yaratmaktır. Bu çerçevede TDP, 
okullardaki fiziki altyapı gereklilikleri dahil eksikliklerin giderilmesi ve sendikalar ile ailelerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla oluşacak ortak 
planlama ve uzlaşı çerçevesinde ücretsiz tam gün eğitime geçişi sağlayacaktır. 

Burslardaki Adaletsizilik Giderilecek, Kredilendirme Sistemi Hayat Bulacak
TDP, çeşitli adaletsizlikler içeren burs verme yönteminde değişiklikler yapıp, kriterler ve ihtiyacı baz alacak. 

Gerek yerel, gerek TC, gerekse üçüncü dünya ülkeleri ve Güney Kıbrıs’ta eğitim alan öğrenciler arasındaki burs adaletsizliği ortadan kaldırılacak. 
Diğer yandan, belli kriterler nedeni ile devlet bursundan yararlanamayan gençler, uzun vadede geri ödemeli kredilendirme sisteminden 

yararlandırılacak. Kredilendirmede, eğitimde süreklilik ve başarı gibi belli kriterler devlet kaynaklarının doğru ve hesap verilebilir şekilde 
kullanılmasını sağlayacak.

Çocuklarımızın Hayatı Her şeyden Değerlidir: Taşımacılık Tüzüğü Değişecek
Devlet yasaların denetiminden ve her bireyin güvenli yaşamından sorumludur. 

TDP, öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin her ay düzenli kontrollerden geçirilmeleri, herhangi bir ilaç kullanmaları halinde ancak doktor 
izni ile sürüş yapabilmeleri, belli bir hız limitini geçmemeleri için otobüslere takometre konması ve bu sınırı aşan şöförlere en az 1 asgari ücret 
ceza kesilmesini yasal zorunluluk haline getirecek. Ayrıca, çocukların otobüs içerisinde savrulmasını engelleyecek şekilde omuzdan bağlanarak 
güvence altına alacak emniyet kemeri sistemi de zorunlu olacak. 

TDP, taşımacılık tüzüğünü katılım vizyonu çerçevesinde yerel yönetimler, taşımacılıkla ilgili sivil toplum örgütleri ve uzmanlar ile yeniden 
şekillendirerek, denetimini eksiksiz yapacak.

Merkezinde öğrenci olan; herkes için kaliteli, 
ücretsiz ve gerekli tüm gerekli şartları 

yerine getirdikten sonra tam gün eğitim.

,,

,,
Daha güzel, daha aydınlık, daha çağdaş bir gelecek için bilimsellikten 
ödün vermeyen, nitelikli bir eğitim sistemi vazgeçilmezdir. Yaratıcı ve 
analitik düşünebilen, araştıran, sorgulayan bireyler, güçlü, temiz ve 
özgür bir yaşam, toplumsal kalkınmanın ve gelişimin garantisidir. 
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Artık Belirli Okullarda Yığılma Olmayacak
Yeşilırmak’tan Karpaz’a kadar ülkedeki tüm okulların verdikleri eğitim kalitesini yükselterek belirli 

okullara yığılma önlenecek ve okullar arasında eşitlik sağlanacak. Böylelikle plansızlıktan ortaya çıkan 
ek derslik ihtiyacı ve ek yatırım maliyetleri ortadan kalkıp bu kaynaklar eğitimle ilgili hedeflerin 
gerçekleştirilmesinde kullanılacak.  

Yetişkinlik ve Çıraklık Eğitimi
Ülkedeki ara eleman ve yetişkin ile çırak ihtiyacını karşılamak için konunun tüm paydaşları olan Eğitim, 

Çalışma ve Turizm Bakanlıkları ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar 
Odası, turizmle ilgili örgütlerle 18 yaşına kadar ücretsiz, 18 yaş üzeri ücretli eğitimler iş yaşamındaki ihtiyaca 
yönelik olarak düzenlenecek. 

Meslek okullarındaki gençlere staj olanakları yaratmak için her bölgede farklı alanlarda faaliyet gösterecek devlet uygulama merkezleri ve 
uygulama atölyeleri ağı oluşturulacak. Uygulama merkezleri ve atölyeleri gençlerin eğitimine finansman sağlayacak şekilde dışarıya hizmet verecek.

Öğretmen Akademisi Tarihimizdir
Kıbrıs Türk toplumu tarihinde çok önemli bir köşe taşı olan Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yaşatılması ve geliştirilmesi ülke geleceği 

açısından önemlidir. Atatürk Öğretmen Akademisi’nin daha verimli hale gelmesi ve sürekli bir eğitim merkezi gibi tüm düzeydeki öğretmenlere 
eğitim vermesi sağlanacak.

Yüksek Öğrenim
Üniversiteler ülkemize ekonomik getirisi ile turizmden sonra en büyük sektör konumundadır. Bununla birlikte sürekli artan üniversite sayısı 

da her zaman olumlu anlam taşımamaktadır. Aslolan üniversite sayısı artarken kalitenin de aynı şekilde artmasıdır. Yüksek öğretimle ilgili 
genel politika eksiksiz yaşam bulana kadar yeni üniversite izni verilmesi durdurulacak. 

Yıllardır Meclis’te bekletilen yeni DAÜ yasası ivedilikle Meclis’ten geçirilecek.

Okullarda

yığılma

olmayacak

Eğitim Politikası



Üniversitelere Sınav Sistemi 
Ülkemiz kendi ihtiyaçlarına ve kendi karakterine uygun bir eğitim sistemi oluşturmak için kendi üniversite sınav sistemini oluşturacaktır. 

TDP, YÖDAK ile istişare edilerek yerel üniversite giriş sistemi oluşturacak ve öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere de bu sınav sistemi ile 
yerleştirilmesi için YÖK düzeyinde çalışmalar yapacak. 

Daha Güçlü Bir YÖDAK 
TDP, 12 personele sahip YÖDAK’ın etkin ve verimli çalışması için personel sayısını artırıp, kurumun uluslararası tanınırlılığının artırılması 

için, daha güçlü özerk bir bütçe yapısı için yasal önlem alacaktır. 

Üniversite denkliklerinin kontrolü ve denetimi için de, ayrı bir Akreditasyon Kurulu kurulup YÖDAK’ın tamamen özerk bir yapıya sahip 
olmasıyla, kurumun üniversiteleri gerçek anlamda denetleme ve yönlendirme konumuna gelmesi sağlanacaktır.

Kıbrıs Bilimler Akademisi 
Bugün dünyada, üniversiteler yanında bilim akademileri de bilim üretilmesinde özerk duruşları ile büyük katkı sağlamaktadırlar. TDP, tüm 

adanın ilk Bilimler Akademisi’ni kurarak, dünya geneline yayılmış akademisyenlerimiz ve bilim insanlarımızın ortak bilim üretecekleri ve bilimsel 
üretimi teşvik edip dünyadaki diğer saygın örneklerinde olduğu gibi denetleyebilecekleri bir yapı oluşturacaktır. Böylece üniversitelerdeki 
doktora ve doktora sonrası çalışmalarda dünya genelinde bir ilişkiler ağı sağlanarak, üniversite ve eğitim camiasının dünya çapında marka 
değeri ve prestiji pekiştirilecek, büyük çaplı bilimsel araştırmaların yapılabilmesi teşvik edilecektir.

Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasası
Özel eğitim alanı; branş öğretmenleri, dil terapistleri, fizyoterapistler, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet 

uzmanları ve ailelerinin iş birliği içerisinde çalışması gereken kolektif bir alandır. TDP, fırsat eşitsizlikleri ortadan 
kaldırıp özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız için ilk başta eksiklerini tamamlayıp ardından Özel Gereksinimli 
Bireyler Eğitim Yasası’nı hayata geçirecek.

Katılımcı Eğitim Politikaları
Eğitim Bakanlığı ile öğretmen sendikaları arasında yıllardır bitmeyen anlaşmazlıkların ceremesini en 

başta öğrenciler, aileler ve toplumumuz çekmektedir. 

Bakanlığın sendikaların taleplerini ve görüşlerini dinlediği ve dikkate aldığı, öğretmen sendikalarının ise 
nitelikli bir eğitim sisteminin yaşam bulması için bakanlık ile iş birliği içerisinde olacağı bir ortam yaratılacak.

Herkesin inanç Özgürlüğü Vardır: Dinlere İlişkin Ders Tercih Etme Hakkı Olacak
Özgürlüklerin temel hususlarından biri olan inanç özgürlüğüne saygılı bir biçimde TDP, şu an din dersleri olarak adlandırılan dersler, 

müfredatta genel din dersleri olarak düzenlenip seçmeli hale getirilecektir.

Ülkedeki imam hatiplerin durumu Kıbrıs Türk Halkının iradesi ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmamış olup, Türk Maarif Koleji’ne ya da 
Meslek Lisesi’ne dönüştürülmesi için çalışma yapılacaktır.  

TDP, Eğitim Bakanlığı’nın imzaladığı tüm protokolleri gözden geçirerek ülkenin ihtiyaçlarına göre revize edecek, ihtiyaç ülkedeki işsiz 
öğretmen gençler ile karşılanabilirken yurt dışından öğretmen getirilmesini durduracaktır. 

Sınıf Geçme Tüzüğü
TDP, sınıf geçme koşullarını tüm paydaşlarla istişare içerisinde tekrar ele alıp, yeniden düzenleyecek, eğitimde kalitenin artırılması temel 

prensip olacaktır.

Birlikte Yaşam için Kültür Okulları
Okul sonrası eğitim verecek göçmen ve mülteci ailelerin çocukları için etüt merkezleri oluşturulup kültürel uyumun sağlanabilmesi için 

dersler verilecek, Türkçe derslerle de dil bilgileri desteklenecek.

İlk bilimler

akademisi

kurulacak
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Güvenlik
Denetim
Eğitim

 Vizyon Sıfır  Trafik Güvenliği Sistemi 7E Hayatını Kaybedenlerin Aileleri

Trafik ve Yol Güvenliği Politikası



Trafikte Güvenli Değiliz
1975’ten bugüne 1908 insanımızı trafik çarpışmalarında kaybettik. Bu sayıya ortalama her ay yeni bir can kaybı daha eklenmektedir. Son 11 

yılda 424 insanımız trafikte hayatını kaybetti. Bu sayının en az beş katı insanımız ise ciddi şekilde yaralandı veya yaşamının geriye kalanını normal 
fonksiyonlarından bir veya birkaçını kaybetmiş şekilde geçirmeye mahkum oldu.

TDP, bu kayıplara sebep veren olayları “kaza” olarak değerlendirmeyi gerçeğin inkarı olarak nitelendirmektedir. 

Trafik Sistemine Güvenli Yaklaşım: Vizyon Sıfır
“Vizyon Sıfır” trafikte ölüm ve ciddi yaralanmaların önlenebilir oldukları gerçeğinden hareket eder ve uzmanlar tarafından tasarlanmış, başarılı 

uygulamaları içeren ve bilimsel temellere dayanan Trafik Güvenliği Sistemi’nin oluşturulması ile ciddi kayıpları sıfıra indirmeyi amaçlar. 

Vizyon sıfır ancak bilimsel, konunun uzmanları tarafından hazırlanmış, denenmiş ve sınanmış yöntem olan Trafik Güvenliği Sistemi ile 
gerçekleşebilir.

Trafikte kaybettiğimiz canlarımız toplumsal acımızdır. 
Bu acı, ne bir günde ne de bin günde unutulamaz.
Ölüm ve kalıcı sakatlıkların yarattığı tahribat ise 
nesilden nesile geçecek kadar fazla ve derindir. 

,,

,,
Trafikle ilgili acı veriler ve uzmanların tespitleri 
ülkemizde trafik konusundaki ciddi sorunları 

çok net bir şekilde göstermektedir. 
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Trafik Güvenliği Sistemi

Trafik güvenliği, yol sistemlerini kullanan canlıların -yani insan ve hayvanların- ölme ve
 ağır yaralanma riskini azaltmak için kullanılan metodlar ve alınan önlemler bütünüdür.

Trafik güvenliği; güvenli yollar, güvenli araçlar, güvenlı hızlar ve güvenli insanlardan oluşur. Bu unsurların tümü güvenli olmadıktan sonra 
trafikte güvenlikten bahsetmek imkansızdır.

TDP, eğitim, denetim, mühendislik, acil hizmetler, açığa çıkarma, değerlendirme ve teşvikten oluşan trafik güvenliği sistemini eksiksiz 
uygulayacaktır. 

Katılım vizyonu ile TDP, insanını koruyabilmek için denetim sisteminin tüm unsurlarını (polis denetimleri, ehliyet, araç muayene ve araç 
sigorta sistemleri vb) en iyi şekilde çalıştıracaktır.

TDP, trafik güvenliği sisteminin tasarlanmasında trafik mühendisliğini vazgeçilemez görmektedir ve trafik mühendisliğinin tüm verilerini 
çeşitli faktörlerle ilişkilendirerek detaylı şekilde inceleyecektir. 

Sadece cezaya dayalı bir denetim sistemi ile her şeyi çözmek mümkün değildir. TDP, anasınıftan başlayarak örgün trafik eğitimini eğitim 
müfredatının içerisine alacaktır. 

TDP’ “Vizyon Sıfır” kapsamında yapısal çözümlerle birlikte kısa vadede de gerçekleştirilebilecek asfalt dökülmüş banketler, tırtıklı sarsma 
bantları, düşürülmüş hız limitleri gibi düşük maliyetli çözümleri de en hızlı şekilde hayata geçirecektir.

,,

,,

Düşük
Maliyetli
Çözümler

ASFALT 
DÖKÜLMÜŞ
BANKETLER

TIRTIKLI
SARSMA

BANTLARI

AĞAÇSIZ/
BARİYERLİ

YOLLAR

DÜŞÜRÜLMÜŞ
HIZ

LİMİTLERİ

GÜVENLİK
DONANIMLI
ARAÇLAR
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Düşürülmüş Hız Limiti
Saatte 30 km hızla giden bir araç bir yayaya çarptığında 10 yayadan 9’unun kurtulma ihtimali vardır. Bu hız 50 km’ye çıktığından 10 yayadan 

5’inin kurtulma ihtimali, 65 km’de ise 10 kişiden sadece 1’inin kurtulma ihtimali vardır. 

Ulaşım Öncelikleri  
Gelişen şehirler ve artan nüfusun yarattığı trafik, hem ekonomik kayıplara hem de toplum psikolojisinde kötü etkilere sebep olmaktadır. Bu 

nedenle TDP, toplu taşıma sistemindeki düzenleme ve iyileştirimelerin yanında, bisiklet gibi motorsuz ve çevre dostu taşıtların kullanımına 
ağırlık verecektir.

TDP’nin Çağrısı ile Trafik Konusunda Meclis’te Olağanüstü Toplantı
Toplumuna karşı sorumlulukla hareket eden TDP, 4 Mayıs 2017 tarihinde trafik konusundaki çağrısı ile Cumhuriyet Meclisi’nin tarihinde ilk 

kez Kıbrıs Sorunu dışında bir gündemle olağanüstü toplanmasını sağladı.

Katılım vizyonu çerçevesinde TDP, konunun tüm paydaşlarının görüşlerini alarak oluşturduğu, sınanmış ve bilimsel yöntem olan vizyon sıfırı 
Meclis’te anlattı ve trafik güvenliği komitesi kurulması önerisini sunarak Meclis’te Trafik Güveliği Komitesi oluşturulmasını sağladı. 

Komite oluşturulurken TDP, yine katılım vizyonuyla komitenin sadece vekillerden değil trafik konusunda eğitim almış bilim insanları ile Trafik 
Dairesi, Şehir Planlama Dairesi Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi ile Talim ve Terbiye Dairesi yetkililerin yer almasını sağladı.

Hatalar Sadece Bireysel değildir, Devletin İlgili Makamları da Hesap Verecektir
Yollar, araçlar, ve insanlardan oluşan trafikte meydana gelen tüm kayıpları tek başına bireysel hatalara yüklemek doğru değildir. Hatalı 

durumlarda bireysel sorumluluklarla birlikte devletin ilgili makamları da hesap verecektir. Trafik konusunda toplum bireylerinin güvenliğini 
sağlayacak olan TDP, toplumuna hesap verecek olmanın sorumluluğu ile hareket edecektir.

Trafikte Hayatını Kaybedenlerin Aileleri ve Yakınları Yalnız Değildir
Trafik konusunda yapılması gerekenler ve bundan sonraki süreçlere odaklanılan ülkemizde unutulmaması gereken bir kesim vardır. 

TDP, trafikte hayatını kaybetmiş kişilerin aileleri ve yakınlarına travmayı atlatmaları için bu süreçte her türlü psikolojik ve sosyal destek 
verilmesini sağlayacaktır. 

30
KM/S

HIZINDA İLERLEYEN
BİR ARAÇ ÇARPTIĞINDA

10 yayadan sadece 9’u kurtulur

50
KM/S

HIZINDA İLERLEYEN
BİR ARAÇ ÇARPTIĞINDA

10 yayadan sadece 5’i kurtulur

65
KM/S

HIZINDA İLERLEYEN
BİR ARAÇ ÇARPTIĞINDA

10 yayadan sadece 1’i kurtulur
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Temiz
Ekolojik   
Sürdürülebilir

 Su  Planlı Atık Yönetimi  CMC ve Madencilik  Taş Ocakları  Deniz Suyu Kirliliği

Çevre ve Doğal Kaynaklar Politikası



Suyun Etkin Kullanımı
Dünyayla birlikte, ülkemizde de yeraltı ve yer üstü su kaynakları azalmaktadır. Türkiye’den su gelene kadar, özellikle son dönemde akiferlerimizin 

önemli miktarda açık verdiği bilinmektedir. TDP, akiferlerin beslenim ve boşalım miktarlarının tespiti için bilimsel projeleri hayata geçirecektir.

TDP, Türkiye’den gelen suyun daha etkin kullanımı için içme suyu dağıtım hatlarının bir an önce tamamlanması ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile imzalanan su protokolünün karşılıklı fayda temelinde düzenlenmesini hedeflemektedir. Ülkede tarımsal talebin karşılanmasında Türkiye’den 
gelen suyun etkin kullanılması için Devlet Su İşleri ile ortak projeler geliştirilecektir. 

KKTC’de atık sudan faydalanmak amacı ile atık su toplama ve arıtma sistemleri teşvik edilecek, yatırım maliyetlerinin, Dünya Bankası gibi 
uluslararası kuruluşlar vasıtası ile karşılanması için çalışılacaktır. Arıtılan suyun tarım alanlarında kullanılabilmesi sağlanacaktır. 

Atık Yönetimi Politikası
Ülkedeki 70 tane çöp alanının (vahşi depolama alanı) büyük çoğunluğunda atıklar kontrolsüz olarak depolanmakta, yeraltı suyunun kirlenmesine 

sebep olmakta ve atıkların yanmasına karşı herhangi bir önlem alınmamaktadır. 

TDP’nin “Entegre Atık Yönetimi” kapsamında, birincil hedef atığı kaynağında azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürmedir. TDP, atık 
yönetiminde “kirleten öder” ve “atığı üreten sorumludur” ilkelerini hayata geçirecek, yeniden kullanım, geri-dönüşüm ve geri-kazanım gibi 
alternatif yaklaşımları teşvik edecektir. 

Girne, Güzelyurt, Mağusa ve İskele’de transfer istasyonları konuşlandırılacak ve var olan istasyonlar kullanıma alınacaktır. Sistemin oluşumunun 
ardından, kontrolsüz tüm çöp depolama alanları kapatılacak, geçiş sürecinde ise; vahşi depolama alanları sınırları belirlenecek, etrafı tellenecek, 
giriş çıkışları kontol altına alınacaktır. 

Su, atık yönetimi ve çevre sorunları, 
yalnız bugünün değil, yarının da sorunlarıdır. 

Bu konularda alınmayan her tedbir
çocuklarımızın hayatından çalacaktır. 

,,

,,

Planlı gelişimin olmadığı yerlerde, kaliteli ve temiz bir çevreden 
bahsetmek mümkün değildir. Yaşadığımız dünya kadar içinde 

yaşadığımız bu küçücük adanın da doğal kaynaklarının sınırlı ve 
kısıtlı olduğu gerçeğinden yola çıkarak “Sürdürülebilirlik” çok 

büyük anlam ve önem taşımaktadır. Gelecek kuşaklara bırakılacak 
en değerli şey, içinde yaşayabilecekleri temiz bir çevredir.
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Ambalaj atıklarının geri dönüşümünü teşvik edecek yasa/tüzük vasıtası ile özerk bir kuruluş oluşturulacaktır.

Kazı işleri atıkları ve Moloz Atıkları ile ilgili tüzük oluşturulup, denetleme mekanizması kurulacaktır. 

Tarımsal üretimde kullanılan kimyasalları kontrol altına alan sertifikasyon sistemine geçilecek.

Lefke’nin Kanayan Yarası: Mevcut CMC Maden İşletme Tesisleri Atık Alanı
TDP, mevcut alanın rehabilite projesini hemen başlatacak ve rehabilitasyonu gerçekleştirecektir.

Yeni Madencilik Çalışmaları
TDP, çevreye duyarlı, denetlenebilir, modern, bölge insanına istihdam yaratacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir madenciliğe karşı 

değildir. Ancak mecvut durumda bunun mümkün olmadığı ve yarardan çok zarar getireceği gerçeğinden hareketle özellikle Lefke bölgesinde yeni 
madencilik faaliyetlerine kesinlikle karşıdır.

Taş Ocakları
TDP, maden ve taş ocakları yasasını revize edecek ve Rehabilitasyon Tüzüğü’nü çıkaracaktır. Jeoloji ve Maden Dairesi ile Çevre Koruma 

Dairesi yeterli sayıda mühendis ve ekipman ile geliştirilecektir.  

Kuzey Kıbrıs’ta 36’sı aktif 56 adet ruhsatlı taş ocağı bulunmaktadır. Ocakların toplam kapasitesi günlük 30.000 tondur. İnşaat patlaması 
döneminde bile ulaşılan maksimum kapasite günlük 18.000 tondur. Dolayısı ile üretim kapasitesi ihtiyacı karşılamaya yeterlidir ve ocak sayısı 
fazladır. Kapatılması düşünülen ocakların ne kadar süre içerisinde terk edileceği belirlenirken, terk planı hazırlanacak ve doğaya yeniden kazandırma 
projelerinin uygulanması sonrasında terk edilmesi sağlanacaktır.

Kısa vadede TDP; tesislerden kaynaklanan toz etkisinin önlenebilmesi için kapalı tesis uygulamasına geçilmesini sağlayacaktır. Taş ocaklarındaki 
otomatik kantar bilgilerinin, kurulacak veri depolama merkezine aktarılması ile üretim bilgilerine daha sağlıklı ulaşılmış olacak, böylece vergilendirme 
daha doğru ve kesin bilgiler üzerinden yapılacaktır.

Çevre ve Doğal Kaynaklar Politikası



Hava Kalitesi ve İklim Değişikliği Yönetimi
Hava kirliliğinin azalması ve çevre kalitesinin bozulmaması için tüm araçların egzos emisyon testlerini yapan firmalardaki cihazların teknik 

yeterliliği ve kalibrasyonu denetlenecektir. 
TDP, son yıllarda odun sobalarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi için gereken yasal düzenlemeleri hayata geçirecek ve dar 

gelirli ailelerin ısınma ihtiyacını ucuzlatacak tedbirleri acilen alacaktır. 

Santrallerden doğaya salınan maddeler sağlığı ciddi şekilde tehdit etmektedir. Yenilenebilir enerji üretiminin artırılması ve tüketici seviyesinde 
enerji verimliliğinin artırılması teşvik edilecek.

Doğa ve Tarihi Mirasın Korunması
TDP, orman arazilerinin kamusal kullanım alanları dışında kalan 

her türlü imara kapatılmasını sağlayacaktır. Bozuk orman alanları 
ile orman toprağına uygun açık alanların ağaçlandırılarak orman 
alanlarının artırılması sağlanacaktır.

TDP, alçak orman ve yüksek orman kavramlarını kaldırıp orman 
yönetim planlarına hukuki zemin kazandıracaktır. 

Özel Çevre Koruma Bölgeleri’nde bulunan tüm ekolojik 
değerler, biyolojik çeşitlilik ve yaban hayatı yaşam alanları/habitatlar 
korunacak, her bölge için Yönetim Planları hazırlanacaktır.

Deniz Suyu Kirliliği
Deniz suyu kirliliği toplum sağlığını ve deniz ekosistemini olumsuz 

etkilemektedir.

TDP, ülkede çok ciddi boyutlarda olan deniz suyu kirliliğine karşı 
ilgili denetleyici kurumların tüm kirlilik deşarj kaynaklarını tespit 
edecek, AB standartlarına göre yasal düzenleme, izinlendirme ve 
denetleme yapacak sistemi kuracaktır. 

Çevre Konusunda Şeffaflık
      Belediyelerin, bakanlıkların ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Su 

İşleri Dairesi, Çevre Koruma Dairesi ve Tarım Dairesi web sayfalarında 
rutin bilgilendirme yaparak; deniz suyu, içme ve kullanma suyu, 
pestisit analizleri, hava kalitesi ölçümlerinin akredite laboratuarlarda 
yapılarak yurttaşlara şeffaf bir şekilde bilgilendirme yapılacaktır. 

Çevre Eğitimi
TDP, çevre eğitimini zorunlu ders olarak müfredata ekleyecek 

ve okul öncesinden başlamak üzere ilkokul seviyesinde zorunlu hale 
getirecektir.
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Üretken
Eğitimli
Özgür

İşsizlik  Askerlik Süresinin Kısaltılması ve Vicdani Ret   Spor İcra Kurulu

Gençlik, Spor ve Kültür-Sanat Politikası



İşsizlik
Ülkede yerel üniversitelerin eğitim programlarının düzenleme eksikliğinden dolayı bazı meslek dallarında yığılma, bazı meslek dallarında ise 

eksiklik yaşanmaktadır. Bu hem yeni mezun gençlerin işsiz kalmasına neden olmakta hem de iş gücü piyasasındaki dengeleri bozmaktadır. 
TDP’nin bu konuda çözümü açık ve nettir: Devlet Planlama Örgütü verileri her yıl güncellenecek, KKTC vatandaşlarına bölüm kotası uygulamaya 
geçirilecek, gençlerin bu anlamda doğru yönlendirilmesi sayesinde genç işsiz nüfus azaltılacaktır.  

Gençlerimiz ara meslekleri tercih etmemekte ve bu meslek açıkları yurtdışından gelen işgücü ile kapatılmaktadır. TDP, eğitim politikası 
çerçevesinde meslek okullarının ve meslek kurslarının gelişimi ve sektörel ihtiyaca yönelik düzenlemeleri yapacaktır. 

Devlet memurlarının ikinci bir işte çalışması sıkı denetlenecek, gençlerin iş gücü piyasasında daha etkin yerlerini alması sağlanacaktır.

İş Bulma Merkezleri
İş ve işçi bulma şubesinin ağı genişletilecek, E-devlet’in yaşam bulması ile işlevselliği ve etkinliği artırılacak, iş yerlerinin ve iş arayan gençlerin 

daha hızlı ve kolay buluşturulması için her ilçede İş Bulma Merkezleri kurulacak.

Askerlik
Askerlik çağına gelmiş olanların askerliği sorun olarak nitelendirmelerinin sebeplerinden biri askerlik süresidir. Yaş itibariyle ve mesleki açıdan 

en verimli olabilecekleri, teorik bilgilerini mesleklerinde pratiğe çevirecekleri ve yaşamlarıyla ilgili maddi kaygı ve ihtiyaçların ortaya çıktığı böyle 
önemli bir dönemde askerlik hizmetinin karşılarına çıkması, askerliğe olumsuz bakmalarına yol açmaktadır. 

Askerlik Süresi Yeniden Düzenlenecek 
Vatani ödev olarak nitelendirilen askerliği gönüllü olarak yapmak isteyen bireylerin bu hizmetlerini yerine getirme süreleri yurt savunması ile 

ilgili teori ve pratiği öğrenecekleri süreyi aşmamalıdır. TDP, askerlik sürelerini hem kurumun hem de bireylerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
şekilde yeniden düzenleyecektir. 

Ülkenin yakın geleceğini yönlendirip şekillendirecek 
gençliğin sorunlarının çözülmesi güçlü, temiz ve özgür 

bir toplum için vazgeçilmezdir.

,,

,,
Ülke gençlerinin bilgi, beceri, yetenek ve emeklerine 

sonsuz güvenmemiz gerekiyor. Pırıl pırıl  
gençlerimiz ile gurur duyarken, onlarla birlikte  

güçlü, temiz ve özgür bir geleceği el birliği ile yaratacağız. 
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Vicdani Ret Hakkının Tanınması 
TDP, askerlik yasasında, vicdani reddin bir hak olarak ülkede uygulanmasına yönelik hukuksal altyapının 

oluşturulmasını da içerecek değişiklikler yapacaktır. Buna göre bireylerin vatani ödevini kamusal alanda yapma süreleri 
caydırıcı olmayacak şekilde yasa yeniden düzenlenecek ve vicdani ret, vatani ödevle ilgili yasalara dahil olacaktır.

Ayrıca, sosyal devlet anlayışının kaçınılmaz gereklerinden biri olan bireylerin ekonomik durumu gözetilmeksizin temel hak ve özgürlüklere 
eşit biçimde sahip olması gerekliliği yürürlükteki bedelli askerlik yasasıyla tam karşılığını bulamamaktadır. Bu nedenle sosyal adaletin sağlanması 
amacıyla bedelli askerlik yasası yeniden gözden geçirilecek ve bu anlayışa uygun şekilde yeniden düzenlenecektir.

Profesyonel Askerliğe Geçiş
Vicdani ret hakkının sağlanması ve askerlik süresinin azaltılması, askeri kurumlarda kısa vadede hem eleman ihtiyacı, hem de maddi 

tasarruf oluşturacaktır. TDP, oluşacak maddi kaynağın profesyonel askerliğe geçilmesinde kullanılması ve teknolojiye de yatırım yapabilecek 
şekilde düzenlenmesini sağlayacaktır.

Bilim Kulüpleri
Katılım vizyonu çerçevesinde TDP, belediyeler ve Eğitim Bakanlığı iş birliği ve ortaklığında, gençleri bilimsel düşünceyi ve pozitif bilimleri 

tanıyacağı, doğa ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirecekleri Bilim Kulüpleri oluşturacaktır.

Gençlik Danışmanlık Merkezi 
TDP, sadece KKTC vatandaşı değil , ülkede yaşayan tüm gençlere sosyal, psikolojik, ekonomik, kültürel ve akademik anlamda danışmanlık ve 

rehberlik hizmetini ücretsiz verecek bir Gençlik Danışmanlık merkezini kuracaktır.

Vicdani ret

hakkı

tanınacak

Gençlik, Spor ve Kültür-Sanat Politikası



SPOR POLİTİKASI
Sağlıklı bir toplum olma yolunda katedeceğimiz ilerlemeler için spor en temel gereklilklerden biridir. TDP gençlere sporda yeni fırsatlar 

sağlayacaktır. TDP, AB yasalarında da yer aldığı şekilde beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacak ve bu amaçla tesisler yapıp başarılı 
sporcuyu koruyup, destekleyecektir. TDP, spor politikasını kitle sporunu teşvik etme ve performans/yarışmacı sporcusunu özendirme 
üzerine inşa etmiştir. TDP, sporcuların sigortalanması ve doğabilecek olumsuz durumlarda güvence altında olmalarının önünü açacaktır.

Spor İcra Kurulu 
Sporda eğitim, öğretim ve yönetiminden sorumlu olacak Spor İcra Kurulu spor hukukçusu, spor pazarlamacısı, performans sporcusu, antrenör, 

beden eğitimi öğretmeni, dış ilişkiler uzmanı, finans uzmanı, mühendis ve basın-yayın görevlisinden oluşacak. 

Federasyonlar ve Bağlı Kulüpler 
TDP,  federasyon ve kulüplerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri ve finansal sürdürülebilirlikleri için sabit gelir getirici tesis yapımında 

imkanlar sağlayacak. 

Sponsorluk Yasasında Düzenlemeler
TDP, vergi usül yasasına bağlı sponsorluk yasasının geliştirilmesini ve tam anlamıyla yaşam bulmasını sağlayacak. 

Kitle Sporunu Teşvik
TDP, spor politikasının bir gereği olarak gerek doğal alanda (parklar, rekreasyon alanları, bisiklet yolları) gerekse fiziki(spor tesisleri) çevrede 

bireylerin egzersiz/spor yapma alışkanlıklarını geliştirecek ortamları yaratacaktır.
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Yetenek Tarama ve Geliştirme
TDP, oluşturacağı Spor İcra Kurulu sayesinde branşa özgü yetenekli sporcuların taranması ile yetenekli 

bireylerin erken yaşlarda belirlenirken gelişimlerine destek olacaktır. 

Özel Gereksinimli Bireyler 
TDP, özel gereksinimli bireylerin yaşamın her alanına katılmaları sağlayacak ve spor tesis ile 

alanlarına bu bireylerin ulaşım ve erişimlerindeki sorunları çözecektir. 

Okullarda Spor 
Kulüplerin sporcu kaynağını ve altyapısını okullar karşılamalıdır ve bu amaçla TDP, Okul Sporları Federasyonu’nu kuracaktır. Bu federasyon 

okul sporları müsabakalarını organize edip katılımı destekleyecek ve yarışmalarını düzenleyip tesis planlamalarını yapacaktır. Bu çerçevede yetenek 
tarama modelinde de aktif rol oynayacaktır. 

Ambargolar ve Uluslararası Federasyonlara Üyelik
Ülke gençliği spor alanında ambargolar nedeniyle yıllardır dünyadan soyutlanmıştır. TDP, katılım kurullarının daha esnek olduğu küçük yaş 

sporcuların yurtdışındaki uluslararası organizasyonlara katılımları ve temsiliyetlerini teşvik edecektir. 

KÜLTÜR VE SANAT POLİTİKASI
TDP, insanlar arasında eşitliğe, emeğe değer veren, ezmeyen, ezilmeyen ve ezdirmeyen yapıcı, yaratıcı ve barışçı insanın yaratılmasının 

ancak kültür ve sanatta ilerlemiş toplumlarda mümkün olacağının bilinci içerisindedir. 

Kültürel ve sanatsal gelişim ve ilerleme için özgür, bağımsız ve baskıdan uzak bir anlayış ve tekseslilik, tek doğruyu ve düşünceyi topluma 
dayatarak değil, toplumdaki tüm kesimlerin ifade ve varlık alanı bulacakları çok sesli ve çoğulcu bir yapı oluşturulmasını desteklemektedir.

TDP, kültürel ve sanatsal gelişim ve ilerleme için özgür, bağımsız ve baskıdan uzak ortamların oluşmasına öncülük edecek, kültür ve sanatın 
gelişmesi, korunması, özendirilmesi ve yaygınlaşması için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

Irk, din, dil ve köken farklılıkları kültür mozaiğinin zenginliği olup kültürde bu çeşitliliğin, ayrımsız olarak geliştirilmesine, korunmasına, 
saklanmasına ve sunulabilmesine katkıda bulunmak gerekmektedir. Bu çerçevede oluşturulacak yeni politikalarla TDP, kültür ve sanat, Kıbrıs 
Türk halkının yaşamının bir parçası haline getirilecek, sürekli gelişen bir kültür ve estetik anlayışın ülkede kurumsallaşmasının alt yapısını oluşturmak 
için gerekli tüm yasal düzenlemelere öncelik verecektir. 

Kültürel Entegrasyon
Bilindiği üzere son yıllarda dış ülkelerden insanlar çeşitli sebeplerle ülkede yaşamaya başlamış, bu sayı da her geçen gün artmaktadır. Bu 

olgunun ülkemiz için önemli bir zenginlik olması gerekirken, doğru kültürel planlamaların yapılmaması, siyasi yetersizlik ve özellikle yanlış 
entegrasyon ve vatandaşlık politikalarından dolayı toplumda tedirginlik yarattığı ortadadır. Bu gibi tedirginliklerin dünyada yabancı düşmanlığı 
gibi kabul edilen toplumsal tehditlere de sebep olduğuna şahit olmaktayız. 

Bu anlamda hem Kıbrıs Türk Kültürü’nün kurumsallaşması ve geliştirilmesi, hem yurtdışından gelip ülkede yaşayan insanların ülkedeki yaşama 
entegrasyonu, hem de bu ülkede yaşayan tüm insanların kardeşçe ve dayanışma duygusu ile yaşayabilmesi için çeşitli sosyal projeler ve uygulamalar 
başlatılacaktır.

Yeni vatandaşlık almaya hak kazanmış bireylerin vatandaşlıklarının tamamlanması sürecinde belirli sosyal kriterlerin yerine getirilmesi 
sağlanacaktır.

Yetenek

taraması ve

geliştirmesi

yapılacak

Gençlik, Spor ve Kültür-Sanat Politikası



Tüm Renklerin Kardeşçe Yaşaması
TDP, toplumda barış kültürünü tesis ederek farklı olanlara yönelik anlayışı din, dil, ırk, cinsiyet ve cinsel 

yönelim ayırt etmeksizin tüm insanlara eşit yaklaşımını benimseyip barış ve kardeşçe yaşama kültürünün 
oluşmasını sağlayacaktır.

Sanat
Bireyin yaratıcılığını ve özgürlüğünü sınırlayıcı güdümlü anlayışa karşı olan TDP, toplumsal kültür üretiminin temel ve altyapısal koşullarını 

hazırlayıp, kültürel etkinlikleri özendirecektir.

Her ilçede kurulacak sanat merkezlerinde sanatçıların biraraya gelmesi ve atölye çalışmaları yapabilmeleri sağlanacak, bu merkezlerde bunun 
yanısıra arzu eden sanatçılarımızın eserleri ücretsiz olarak sergilenip satılacaktır. 

Ülkede büyük bir eksiklik olan sokak sanatı ve sokak performanslarının teşvik edilmesi için yerel yönetimler ile ortak çalışma yürütülecektir.

Turizm tanıtma faaliyetlerinde mümkün olduğu kadar fazla sanatçılarımıza da yer verilecektir..

Sanat 
sokakta da

yaşam
bulacak
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Strateji
Planlama
Kalkınma

İmar Planı  Ev Sahi Olma  Ulaşım Master Planı  Kesintisiz, Hızlı, Ucuz İnternet
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İmar Planları
Bugüne kadarki hükümetlerin çıkardığı “emirnameler”, plan yapılamadığı için kalıcı duruma gelmekte, plansız gelişme sorunlarının çözümünde 

yetersiz kalmakta, ekonomik gelişmenin önünü kesmekte ve aynı zamanda sosyal adaletsizlikler de yaratmaktadır. 

TDP, belediyelerin kentsel gelişim projeleri aracılığı ile imar planı hedeflerine ulaşabilmesi için katılım vizyonuna bağlı kalarak yasal süreçleri 
hızlandıracaktır. 

Ülkesel Fizik Planı rehberliğinde, şehirlerin imar planlarının, yerel yönetimlere daha fazla yetki vererek ve üniversitelerin ilgili bölümleriyle 
işbirliği içinde en kısa sürede tamamlanması, daha önceden imar planı hazırlanan şehirlerin günümüz sosyal ve fiziki ihtiyaçlarını karşılayabilir hale 
getirilmesini sağlayacak ve böylece çağdaş şehircilik anlayışı yaşam bulacaktır. Hali hazırda çalışmaları tamamlanan imar planları altı ay içinde 
yürürlüğe konacaktır. İki yıl içinde imar planı olmayan yerleşim yeri kalmayacaktır. 

Tarihi Kentsel Alanlar, Yerel Kimlik ve Kültürel Miras
TDP, kültürel miras alanlarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi amacıyla Bütünleşik Kültürel Miras Alanı Yönetim Planları’nı 

oluşturacaktır. Mağusa Suriçi, Lefkoşa Suriçi, Girne Antik Liman bölgesi, Lefke Tarihi Kent Alanı ve tarihi kimliğini koruyan köylerimiz turizm ve 
kültürel gelişim amaçlı canlandırılacak yerel paydaşların katılımı sağlanacaktır.

Tarihi doku içerisindeki tescilli yapıların restorasyonu için hibe, ucuz kredi ve işletme vergilerinden muafiyet sağlanmasıyla restorasyonlar ve 
ekonomik faaliyetler desteklenecektir.

Şehirlerimizi korumak, güçlendirmek ve 
daha da geliştirmek için, Avrupa Birliği normlarına 

uygun “Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri” 
rehber olacaktır. 

,,

,,

Ekonomik refah, sosyal denge ve sağlıklı bir çevre dahil olmak 
üzere, sürdürülebilir kalkınmanın tüm boyutları aynı zamanda 

ve eş ağırlıklı olarak ele alınacaktır. Kaynakları en verimli şekilde 
kullanırken, ülkemizin fiziksel anlamda sağlıklı gelişimi ile 

toplumsal ve bireysel yaşam kalitemizi artıracak 
tüm uygulamalar bütünlüklü bir plana dayanacaktır.
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Ev İhtiyaçtır: Gençler, Dar ve Orta
Gelirli Yurttaşlar Ev Sahibi Olacak 
Sosyal Konut birimine yeniden işlerlik kazandırılıp “Uzun 

vaadeli ev kredisi sistemi” (Mortgage) hayata geçirilerek hem 
kırsal hem de şehirlerde gençler, düşük ve orta gelirli yurttaşlar 
Türk Lirası bazında 30 yıllık kredilerle de konut sahibi 
olabilecekler. Bunun için TDP, kooperatiflerin ve inşaat 
kümelemelerinin konut yapmasını teşvik edip destekleyecek. 
Müteahhit firmalara uygun fiyatlı ev yapmaları için yapılacak 
uygulamalar ile birlikte, kar amacı gütmeyen kooperatifler 
sayesinde düşük maliyetli konutlar uzun vadeli ve uygun 
ödeme yöntemleri ile alınabilecektir.  

TDP, geçmişteki iskan politikalarının özellikle İTEM 
yasasının bu konuda yarattığı anomalileleri ve sıkıntıları dikkate 
alarak bundan sonraki süreçlerde mülkiyetle ilgili getirilecek 
düzenlemeleri çözüm perspektifine ters düşmeyecek şekilde 
yapacaktır.

Bütünlüklü Ulaşım Master Planı
TDP, tüm yeni yatırımları bütünlüklü plan çerçevesinde 

uygulayacaktır. Bu kapsamda; ulaştırma sistem dengeli, hızlı, 
güvenilir, ekonomik, kolay erişilebilir ve çevreye duyarlı bir 
anlayışla geliştirecektir. Sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar 
arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlanacaktır.

Kara Ulaşımı
TDP, sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla her bir aile için, ikinci araba ihtiyacını sona erdirecektir. Bu sayede, çevresel koruma ve sosyal gelişme 

için de önemli ilerlemeler sağlanacaktır. 

TDP, güvenli trafik altyapısı ve huzurlu ulaşım olanakları ve toplu taşıma hizmetleri ile özel gereksinimli bireylere ve yayalara öncelik anlayışı 
ile şehirlerde huzurlu ve kaliteli yaşam ortamı yaratacaktır. 

Ulaşım Güvenliği
TDP, trafik çarpışmalarının azaltılması için karayolu alt yapısını iyileştirecek etkin uyarı sistemlerini (sinyalizasyon) karayollarının hizmetine 

sunacaktır. 

Deniz Ulaşımı
TDP, yat limanlarının yasal altyapısını oluşturup, deniz taşımacılığında yerel istihdam sağlayacak yatırımlar teşvik edilecektir.

Küçük ve orta boy yerel işletmeleri koruyacak ve yerel istihdam yaratacak şekilde yat limanları geliştirilecek ve aynı zamanda balıkçı barınakları 
iyileştirilecektir. Yat limanları aynı zamanda kentsel gelişim projelerinin bir parçası olarak ele alınacaktır.

Gençler,

dar ve orta 

gelirliler 

ev sahibi 
olacak
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Hava Ulaşımı
TDP, kötü yönetimler sebebiyle batırılan KTHY’nin 

boşluğundan dolayı yükselen uçak bilet fiyatlarını da 
dengeleyecek ve turizm politikalarını destekleyecek, iyi 
yönetilen, şeffaf ve hesap verebilen yeni bir havayolu 
kuracak.

Ercan Havalimanı ihalesinde uygulanan model hukuki 
süreçler de dikkate alınarak yeniden ele alınacaktır.

Geçitkale Havalimanı atıl durumdan çıkarılıp, kamu 
yararına olacak şekilde işlevsel hale getirilecektir. 

    
Özgür ve Sorumlu Basın
TDP, basın özgürlüğünü insanların haber alma 

hakkını, çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı olarak 
değerlendirmektedir. 

TDP, yerel medyanın kurumsallaşması için devlete 
düşen görevlerin bilincinde olarak barış gazeteciliğinin kök 
salmasına özel önem vermektedir. 

Basın verdiği hizmet ile kamuoyunun bilgilendirilmesini 
sağlarken, ülke siyasal, sosyal ve kültürel yaşamına 
katkı sağlamaktadır. TDP basının toplumsal fayda 
çerçevesinde sorunlarının çözülmesini demokrasinin 
vazgeçilmezi olan çoğulculuk ve çok seslilik çerçevesinde 
değerlendirmektedir.  

TDP, özgür basının yanı sıra objektif haberciliği ve toplumun doğru bilgi alma hakkını savunmaktadır. Bu alanda çalışan devlet 
kurumlarının özerkliği ve demokratikleştirilmesi sağlanacaktır.

TDP, Basın İş Yasası’nı uygulayıp basında çalışanların özgürce düşüncelerini ortaya koymalarındaki engelleri kaldıracak ve medya 
emekçilerinin iş güvencesini geliştirecektir.

İletişim
TDP, posta hizmetlerinin etkinleştirilerek, kişilerin güvenli haberleşmesinin altyapısını süratle tamamlayacak, kayıp posta ve benzeri 

aksaklıkların giderilebilmesi için “Posta Güvenlik Sistemi”, otomasyon sisteminin bir parçası haline getirilecektir. 

Halkın daha etkin ve makul  ücretlendirmelerle iletişim sağlaması için telefon ücretlerinde devletin almış olduğu vergiler hafifletilecektir.

TDP, Telekominikasyon Dairesi’nin yapısı farklılaştırılarak özel sektöre de hizmet verecek noktaya getirilecek, böylece hem sektörel 
rekabeti dizginleyecek hem de Telekomünikasyon Dairesi’nin kendi ayakları üzerinde durması sağlanacaktır.

Kesintisiz, Hızlı ve Ucuz İnternet
TDP, yerel yönetimler iş birliğinde fiber optik (kablo ile internet) altyapısı tekel oluşturmayacak şekilde 

modelleyerek yurttaşların kesintisiz, hızlı ve daha ucuz internet hizmeti almasına olanak sağlayacaktır. Yine 
yerel yönetimler ile işbirliği içinde, kamusal alanlarda herkesin kullanımı için ücretsiz internet sağlanacaktır.    

Kesintisiz,

hızlı ve ucuz

internet
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Planlı
Rekabetçi
Yaygın Turizm

Pazar Çeşitliliği  Ercan Havaalanı ve Mağusa Limanı Pazara Göre Üretim

Turizm Politikası



Turizm Master Planı
Ülke potansiyelini değerlendirebilmek için turizm politikasının ülkenin sosyal, kültürel ve doğal yapısıyla uyumlu olması şarttır. Tarihi, kültürel 

zenginlikleri ve doğal güzellikleri ön plana çıkaran çağdaş bir strateji geliştirilecektir. 

Kitle turizmini reddetmeyen ama Kuzey Kıbrıs’ın karşılaştırmalı üstünlüklerini dikkate alarak, kaliteye dayalı bir turizm teşvik edilecektir. 

Turizm Master Plan kuralları kapsamında eko turizm, özel ilgi turizmi kavramları öne çıkartılacak ve planın eksik olan tüzükleri katılım vizyonu 
çerçevesinde ivedilikle sektörle beraber ele alınıp yayınlanacaktır. 

Siyasetten arındırılmış Turizm örgütü yasası tamamlanarak devreye konacak, tanıtım, pazarlama ve strateji konusunda master planın ortaya 
koyduğu hedeflere turizm örgütünün yönlendirilciliğinde ulaşılacaktır.  

Kamudaki verimsizlik Turizm Bakanlığı bünyesinde de aynı doğrultuda sorun olmaktadır. Bakanlığın teşkilat yapısı yeniden ele alınacak ve 
günümüzün ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilecektir. 

Bafra Turizm Bölgesi
Otellerin yatak kapasitelerinin geliştirilmesi için, farklı hükümetler döneminde yabancı yatırımcılara verilen ve bir türlü yatırıma başlanılmayan 

Bafra turizm bölgesindeki araziler geri alınacak ve öncelik yerli yatırımcılarda olmak üzere yeniden bu alanları değerlendirmek için her türlü 
yasal yola başvurulacaktır. Turizm yatırım teşvikleri yeniden ele alınacak. 5 yıldızlı otellerin dışındaki otellere de yatırım destekleri sağlanacaktır.

Pazar Çeşitliliği
Pazar çeşitliliği gittikçe azalırken, Türkiye pazarına aşırı bağımlı hale gelen turizm sektörü, bu pazarın olası sıkıntılarında ciddi bir felaket ile karşı 

karşıya kalacaktır. TDP, bu bağımlılığın azaltılması için geniş tabana yayılacak arz zinciri kuracak ve risk alan turizmcilere güven veren bir altyapı 
oluşturacaktır.

Ülkemiz; coğrafi konumu, kültürel ve tarihi zenginliği, 
doğal güzellikleri ve iklim koşulları açısından 

önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.

,,

,,
Ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan 
turizmin siyasetin her türlü plansız ve projesizliğine 
rağmen ayakta kalması, ülke potansiyelinin gücü 

ve doğal kaynaklarının çeşitliliği nedeniyledir. 
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Ercan Havaalanı
Ülkemizin tek hava çıkış kapısı olan Ercan Havaalanı, yaşanan kötü özelleştirme örneği sonrası gerek operasyon yapan şirketler için pahalılaşmış 

gerekse de bireysel kullanıcılar için oldukça pahalı bir yer haline gelmiştir. Uçak biletleri ve alan vergileri ayrı ayrı ele alınarak her iki alanda da 
pahalılığı önleyici tedbirler hayata geçirilecektir. Ercan Havaalanı’ndan devletin elde ettiği gelirin kamunun cari harcamalarının finansmanında değil 
doğrudan Turizm Fonu’nda kullanılması, bu alanda hayata geçirilecek projelere de kaynak teşkil edecektir.

Ercan Havaalanı’nın mevcut koşullarda yaşadığı dezavantajı ve Türkiye pazarına olan aşırı bağımlılığını kırmanın yegane yolu Avrupa’ya charter 
ve tarifeli seferlerle etkin bir şekilde bağlanmasını sağlamaktır. 

Mağusa Limanı
TDP, ülkenin farklı ulaşım metodlarından yeterince yararlanmadığı gerçeğinden hareketle, özellikle Mağusa Limanı’nın doğru ve verimli bir 

şekilde deniz ulaşımında kullanılmasına yönelik girişimler başlatacaktır.

Kumar Turizmi
TDP bugüne kadar ülke turizminin kumarhane turizmi üzerinden anılmasının yaratabileceği sosyo-ekonomik problemler konusunda ortaya 

koyduğu vizyon çerçevesinde yeni kumarhane izinlerine olanak sağlamayacak, mevcutları bir program çerçevesinde 5 yıllık dönem içerisinde 
olabilecek en minimum seviyeye indirebilmek için çalışma başlatacaktır. Kumarhanelerini kapatacak olan otellerin aile turizmine geçişi için Turizm 
fonundan bu otellerimize pazarlama desteği sağlanacaktır.

Turizm Politikası



Tüm Sektörlere Hizmet Eden Bir Turizm Politikası
TDP, turizm gelirlerinin tüm bağlı sektörlerlerle birlikte topluma yayılabilmesi için anlaşmalı tarım uygulamasına geçecektir. Sektörler arası 

anlaşmalar devlet aracılığı ile yapılacak ve özellikle tarım ve turizm sektörlerinin entegre çalıştırılması gerçekleştirilecektir. 

Eğitim sektörü ile Turizm sektörü bir biri ile iç içe ama sanki düşmanmış gibi iletişimsizlik içerisindedir. TDP, iç içe olan bu iki sektörün birbirine 
hizmet eder hale getirilerek bir çok bağlı sektör ile etkileşimini gerçekleştirecektir. 

Ülkemiz insanının iş potansiyelini sadece yerel acente olmaktan çıkarıp tur operatörlüğüne de getirebilmek için adımlar atılacaktır. Online tur 
operatörlerimizin yurtdışında ofis açabilmeleri için girişimcilerle koordineli hareket edilecek ve bu alanda yatırım yapacak şirketler özendirelecektir. 
Ayrıca Avrupalı tur operatörleri ile ortaklaşma veya ortak operasyonlar yapmalarına destekler sağlanacak ve girişimcilerimizin dünya pazarlarını 
tanıma ve bu pazarlarda hareket kabiliyetine sahip olmaları hedeflenecektir. 

Hedef Yeşil Büyüme / Yeşil Yıldız
TDP, tanıtma ve pazarlamada Karpaz ve Lefke markalarının güçlendirilmesi ve bu bölgeler için hazırlanan turizm gelişim projelerinin hızla 

hayata geçirilmesini sağlayacaktır.

Yeşil Büyüme felsefesi ve sürdürülebilir kalkınma prensipleri ile doğal, tarihi, sosyal ve kültürel gelişim koordine edilecektir.

Önemli yörelerde turizm altyapısına ağırlık verilecek altyapı -üstyapı ilişkisi ve dengesi gözetilerek kalkınma projeleri üretilecektir. 

Konaklamada ‘yeşil yıldız’, uygulamasına geçilecektir. Doğayı, çevresini ve dokuyu koruyan ve bu hedefle faaliyet gösteren işletmeler bu sayede 
markalaştıralacaktır.

Zengin köy ve üretim yaşamını esas alan agro ve köy turizmi teşvik edilecek. Özellikle kimliğini korumuş 
köylerimizde Kontrollü Pansiyonculuğun gelişmesi için eğitim ve teşvik projeleri geliştirilecektir.

Yerel tarım ürünlerinin agro turizm çerçevesinde hizmete sokulması için projeler geliştirilecek, tüm 
bunlara yönelik yerel halk, yerel yönetimler ve ilgili kooperatifler bilgilendirilecektir.  

Özel ilgi turizmi kapsamında; kite surf, dağcılık, bisiklet, dalış, paraşüt gibi kara, deniz ve hava sporları, 
bunun yanısıra deniz kaplumbağaları ve kuş gözlemleri gibi doğa gözlem aktivitelerinin gelişimi ve pazarlaması 
için çalışma başlatılacaktır.  

Pazara Göre Üretim
TDP, turistik ürünlerin özel pazarlara uygun çeşitlendirilmesi ve pazarlanması gerçekleştirilecek, turist 

profiline uygun üretim yapılabilmesi için bu alanda geniş kapsamlı eğitimler düzenleyecektir. Ayrıca turizm de alternatif ürünler geliştirilerek ülke 
gelirlerindeki payın artırılmasının sağlanacaktır. Turizmin geleceğine yön vermek için yapılacak planlama çalışmalarında kullanılmak üzere başlatılan 
“turist profilinin belirlenmesi” çalışmaları neticelendirilecektir.

Tanıtımda Dijitalleşme Başlayacak
Kuzey Kıbrıs coğrafi konumu itibarı ile turizm alanında vahşi bir bölgesel rekabet içerisindedir. Güney Kıbrıs, Yunanistan, Türkiye ve İtalya 

pazarları ile kıyasıya bir yarışta pazarlama ve tanıtım yapılmaz ise çok zayıf kalınacak, ulaşım zorluğu nedeniyle ise tercih edilme şansı azalacaktır. 
Bunu kırabilmenin yegane yolu, ülke tanıtımında dijitalleşmeyi ve markalaşmayı yakalayabilmektir. Bu hedef doğrultusunda TDP yeni nesil 
tanıtım araçlarının kullanılmasını sağlayacak, genç fikirleri destekleyecek, ülkede bulunan üniversitelerin bu alanda proje geliştirebilmesi için 
ortak çalışmalar düzenleyecektir. E-tanıtım, e-pazarlama ve e-ticaret gibi yeni gelişmekte olan ve turizmi etkileyen teknolojiler desteklenecektir. 

Küçük ve orta boy turizm girişimcilerinin uluslararası seyahat ve konaklama portallarına dahil olması için ücetsiz eğitimler verilecektir.

Yurttaşlar Turizmin Parçası Haline Gelecek
Turizm eğitimi ile işgücü kalitesinin artırılması ve sektörde sertifikasyon sisteminin etkin bir şekilde uygulanması için son çalışmalar yapılacaktır.

OTEM’i modern anlayış kapsamında ele alıp sektörel yarar sağlayacak bir anlayış çerçevesinde yeniden işlerlik kazanması sağlanacaktır.

Karpaz 

ve Lefke’nin 

marka 
değerleri

güçlenecek
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Tarım sektörü, ülkenin için en önemli üretim alanıdır. Kıbrıs sorununda olası bir çözüm durumunda dünya ticaretinde çok az rekabet 
potansiyeline sahip sektörlerin başında gelmektedir. İhracatın %84’ü tarım sektöründen sağlanmaktadır.

Su
TDP, Türkiye’den ülkeye gelen suyun tarımda kullanımını planlı bir şekilde yapacaktır. Planlama çerçevesinde tarım suyunun üreticiye uygun fiyata 

gelmesi sağlanacaktır. Suyun etkin kullanımı ve teşviklerle dışarıdan gelen yem hammaddelerinin büyük kısmının ülkede üretimi teşvik edilecektir.

Doğrudan Gelir Desteği
TDP, Doğrudan Gelir Desteği(DGD)’ni üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik olarak verecektir. Özellikle vergisiz akaryakıt desteği 

yanında, ülkenin en büyük avantajı olan güneşten en yüksek seviyede fayda sağlanacak ve uzun vadede elektrik maliyetleri sıfırlanacaktır.  
DGD ödemelerinde alt sınır olmayacak ancak kaynakların hakkaniyet çerçevesinde kullanılması için üst sınır belirlenecektir.

Süt Ürünleri 
Sütçülük politikasında üretimin devamlılığı sağlanırken kalite ön plana çıkarılacak. Sütte belirli büyüklükteki hacmin dışında kalıp soğuk zincire 

katılamayan üreticilerin sisteme dahil edilmesi sağlanacak, küçük üreticiler için ortak soğutucular kullanılacaktır.

Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Tarım Sigortası tamamıyle özerk bir yapıya kavuşacaktır. TDP, katılım vizyonu çerçevesinde 
üreticilerin karar alma mekanizmalarına etkin katılımını sağlayacaktır.

TDP yöresel ürünlerin üretimini destekleyecek, bu ürünlerin tescil edilmesini teşvik edecek ve denetimlerinin akredite olmuş bağımsız 
kuruluşlar tarafından yapılması sağlanacak. Bu konuda Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar iş birliği ile ileri 
götürülecektir.

Yeterli, güvenli ve besleyici gıdalara hem fiziksel 
hem ekonomik erişim gerekmektedir ve buna ancak 
üreterek ve üretimi sürdürülebilir kılarak ulaşılabilir.

,,

,,
Pazar odaklı üretim yaparken ürün çeşitliliği artırılıp, 

üründe izlenebilirlik sağlanacak, tarımsal sanayi 
teşvik edilecek ve tüketici korunacaktır.
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TDP, tarım ve hayvancılık alanında Avrupa Birliği yasalarına uyumlu geçen tüm yasaları yeniden gözden geçirecek ve uygulanabilmesi için 
gerekli tüzükler ve organizasyonları yapacak.

İzlenebilirliğin sağlanması için Entegre Tarım Bilgi Sistemi etkin bir şekilde devreye sokulacaktır.

Narenciyede ortalama alan büyüklüğü 12 dönüm, verim ise dönüme 3 tondur. TDP, girdi maliyetlerinin düşürülmesi için birlikte hareketi 
sağlayıp, birlik oluşumu, gençleştirme ve yeni tür çalışmalarını teşvik edecektir.

Patates üreticiliğinde turfandacılık ön plana çıkarılacak ve sertifikalı üretim modeline geçilecektir.

Hayvancılık
TDP, yanlış icraatlar nedeni ile faaliyete geçmeyen ve şu an TDP’li LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın girişimleri ve vizyonu çerçevesinde 

faaliyete başlayacak mezbahanın katılım vizyonundan hareketle Hayvancılık Kooperatifi ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren sivil toplum 
örgütleri ile istişare içinde ve onların etkinliğinde devreye girmesini hedeflemektedir. Böylece, merkezi yapılan kesimlerle izlenebilirlik sağlanıp 
kaçak etin önlenmesine katkıda bulunurken hijyenik ve kaliteli et sağlamış olacağız.

TDP, hayvan hastalıkları ile mücadele konusunda üreticilerin mağduriyetlerini giderecek ve kararlı bir şekilde sonuç odaklı çalışılacaktır. 
Büyükbaş ve küçükbaş çiftliklerinde üreticilerle birlikte ve Veteriner Dairesi ve özel veterinerler işbirliğinde bulaşıcı hayvan hastalıkları ile 
mücadele edilecek. İtlaf edilen hayvanlardan meydana gelecek zararın üreticilere gecikmeden ödenmesi sağlanacaktır. 

Damızlık işletmeleri kayıt altına alınacak ve teşvik edilecektir.

Devlet Üretme Çiftliği inekçilikten vazgeçecek. Bunun yerine küçükbaş hayvancılık konusunda ve tohumculuk konusunda üreticilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden organize edilecektir.

Tarım ve Hayvancılık Politikası



Beyaz Et
TDP, girdi maliyetlerini düşürüp tüketicilerin daha ucuza beyaz et tüketebilmesini sağlayacaktır. 

Arıcılık 
Arıcılık konusunda ilgili birlik ile istişare içerisinde çalışılacak, potansiyel değerlendirilip uluslararası standartlara uygun üretim yapılması ve 

sürdürülebilir arıcılık için her türlü destek sağlanacaktır.

Balıkçılık
Balıkçılık hizmeti de veren Hayvancılık Dairesi; balıkçılara etkin hizmet vermeleri için yeniden yapılandırılacaktır. Yasadışı ve kaçak avlanma 

önlenecektir. Balıkçı barınakları yeniden gözden geçirilecek, altyapı çalışmalarına önem verilecektir.

Kuru Tarım 
Kuru tarım verimi, altyapıyı ve girdileri destekleyici yöntemler çiftçilerimiz ve onların birlikleri ile beraber geliştirilecektir. Özellikle sano ve silaj 

yapımı ön plana çıkarılacaktır.

Organik Tarım 
Organik tarım ile insan sağlığına 

ve çevreye zarar vermeyecek iyi tarım 
uygulamaları ile sertifikalı üretim 
desteklenecektir. 

Avrupa’da nüfusu milyonları bulan 
ülkelerde % 75-80 oranında organik tarım 
yapılırken, Kuzey Kıbrıs’ta bu oran yüzdelik 
değil bindelik olarak ifade edilmektedir. 

Kuzey Kıbrıs gibi küçük ölçekli yerlerde 
organik tarım çok daha kolaydır. TDP, nihai 
hedef olarak organik tarıma geçilmesini 
sağlayıp böylece kimyasal kullanılmayan 
güvenli gıda ve tarıma imkan sağlayacaktır. 

Organik tarım için üretimin her aşaması 
kontrol edilip sertifikasyon sağlanırken, 
üreticiye hem teknik hem de mali destek 
sağlanacaktır.  

İyi tarım

uygulamaları

ile sertifikalı

üretim
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Reform Komisyonu
TDP, hukuk camiasının uzun süredir serzenişte bulunduğu hukuk reformunu gerçekleştirmek için Yüksek Mahkeme mensupları, hukukçular, 

akademisyenler ve diğer meslek uzmanlarından oluşacak ‘Reform Komisyonu’nu kuracak. Komisyon ülkedeki tüm yasa, tüzük ve yönetmelikleri 
gözden geçirecek, kadük olanların, çağ dışı kalanların çağdaş hukuk kuralları ile değiştirilmesini veya kaldırılmasını sağlayacaktır.  

Delilden Sanığa Ulaşma
TDP, suçla mücadelede modern soruşturma sistemlerini örnek alıp “Delilden Sanığa Ulaşma” yöntemlerini geliştirecek, tahkikatlar sanık 

üzerinden değil, kanıtlar üzerinden yapılacaktır.

İşkence Hiçbir Nedenle Kabul Edilemez
TDP, yasal süreçler içerisinde insanlık onurunu ayaklar altına alan işkence gibi yöntemlere başvuran devlet çalışanlarına gerekli cezaların 

verilmesini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapacaktır.. 

Geç Gelen Adalet, Adalet Değildir
Dava evraklarının ve hukuksal tüm materyalin dijital ortama aktarılıp dava sonuçlanma süreleri hızlandırılacaktır.

Personel sıkıntısı 2017-2018 adli yıl açılışında Yüksek Mahkeme Başkanı tarafından dile getirilirken, bununla birlikte, ne kadar yargıç ve savcı 
tayin veya istihdam edilirse edilsin, sorunların nedenine dokunabilmek de devletin sorumluluğundadır. 

TDP, icra ve tebliğ kadroları ile mukayyitlik kadrolarındaki eksiklikleri süratle gidermek için devlette diğer dairelerdeki kadro fazlası memurlar 
gerekli eğitim süreçleri sonrası mahkemelerde görevlendirecek, böylece mahkeme işlemlerinin arzu edilen bir hızla yapılması sağlanacaktır. TDP, 
icra ve tebliğ sistemini ivedilikle güçlendirilerek, en hızlı şekilde mahkeme emir ve kararları uygulanmasını sağlayacaktır. 

Suç Duyuruları Polise Değil Savcılığa Yapılacak
TDP, aleni bir şekilde işlenen suçlarda Savcılığın kendiliğinden soruşturma başlatabilmesini sağlayacaktır. 

Hukuksuzluk yargıyı güçlendirerek yenilebilir.  
Yargı reformu ile rüşvet, usulsüzlük 

ve yolsuzsuzlukların artık cezasız 
kalmaması sağlanacak.

,,

,,Temiz toplum, güçlü bir yargı ile mümkündür.
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Avukatların Sosyal Güvenlik, Özlük ve Emekllik Hakları 
Barolar Birliği ile İstişare Ederek Düzenlenecek
Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçlarda, soruşturmayı yürütecek olan yargı mensupları ile sosyal hizmet uzmanlarına, ilgili meslek 

örgütleriyle de istişare edilerek hizmet içi eğitimler verilecektir.  

Milletvekili Dokunulmazlığı Sadece 
‘‘Kürsü Dokunulmazlığı’’ ile Sınırlandırılacak
Milletvekili sadece düşündükleri ve konuştuklarından ötürü yargılanamaz. Bunun dışında kalan tüm konularda yurttaşlar için geçerli olan tüm 

denetim ve yargı kuralları milletvekilleri için de aynen geçerli olacaktır. Kısaca dokunulmazlıklar, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır. 

HERKES İÇİN GÜVENLİ BİR İŞ VE HAYAT
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gerekli tedbirlerin alınması 

halinde  iş kazalarının %98, meslek hastalıklarının ise %100 önlenebilir 
olduğunu söylerken, ülkede son 7 yılda 50’nin üzerinde işçinin 
hayatını kaybetmesi gerekli önlemlerinin alınmadığı acı gerçeğini 
yüzümüze vurmaktadır.

Devlet Denetleyecek
TDP, iş sağlığı ve güvenliği konusunda İş Güvenliği Yasası ve 

tüzükleri gereği olan denetleyiciliğin en etkin şekilde uygulanmasını 
mazeret üretmeden sağlayacaktır. 

Serbest piyasa ekonomisi rekabetçi ruh ile hareket etse de, 
devletin denetçi pozisyonda olması gerektiği ve çalışanların en 
temel hakları ve güvenliklerinin denetimini eksiksiz yapması en 
temel sorumluluklarındandır. 

Özel Sektörde Sendikalaşma
İş kazalarında, önlem ve denetim eksikleri ile birlikte özel sektör 

işçileri ve çalışanlarının sendikasız olmaları, bu nedenle de kuralsız ve 
uzun süreler çalıştırılmaları gerçeği ile de artık yüzleşilmelidir. 

TDP, iş yaşamının her kademesinde tüm çalışanların iş sağlığı 
ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olunması hedefinde 
ve tüm iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna 
inanmaktadır.

TDP olarak, Bağımsızlık Yolu ile birlikte hazırlayıp, Mayıs 
2016’da Meclis’e sunduğumuz ve halen komitede bekletilen ve 
KKTC vatandaşları ile birlikte TC ve 3. dünya ülkesi vatandaşlarını da 
kapsayan Özel Sektörde Sendikalaşma zorunluluğunu getirecek İş 
Değişiklik Yasa Önerisi Meclis’ten geçirecektir. 

Yargı Reformu, İş Hayatı ve Haklar



İNSAN HAKLARI
TDP, özgürlüklere karşı hiçbir müdahaleyi kabul etmeyip, tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerini ömür boyu kullanabilmelerinden yana taraftır.

TDP, insan haklarına ilişkin düzenlemelerde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri’ni göz önünde bulunduracak, İnsan Hakları Kurumu’nu 
kurarak hem hak ihlallerini araştıracak hem de insan haklarının gelişmesi için çalışma yapacaktır.

Yaşam Hakkı
TDP, şüpheli ölümlerde Bakanlar Kurulu yetkisini kullanıp soruşturma memuru atayacaktır.

İşkence ve Kötü Muamele Yasağı
TDP, henüz suç olarak addedilmeyen işkence ve kötü muameleyi ağır cezalık suç olarak 

düzenleyecek ve polisin ifade alma yöntemlerini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile uyumlaştıracak. 
Tahkikat süreçlerinde uzman psikologların da yer alması sağlanacaktır. TDP ayrıca, işkence ve kötü muamele 
riski altındaki sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmemeleri için yasal düzenlemeler yapacaktır. 

Adil Yargılanma Hakkı
TDP, herkesin anladığı bir dilde yargılanma hakkını sağlama için mahkemelerin ihtiyaç duyduğu tercümanları istihdam edecek. Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin öngördüğü şekilde avukat tutmak için yeterli maddi kaynakları olmayan kişiye avukat tutması için adli yardım sağlanacaktır.

TDP, Askeri Disiplin Mahkemesi’nde yargılanan kişilerin avukat yardımı alabilmesi için gerekli yasa değişikliğini yapacak. Cezaevi Disiplin 
Tüzüğü’nü kaldıracak olan TDP, adil yargılama ilkelerine uygun bir disiplin yasası hazırlayacaktır.

İfade Özgürlüğü
TDP, siber suçlar yasasını ifade özgürlüğünü ihlal etmeyecek şekilde yürürlüğe koyacaktır.

TÜM CANLILARIN HAKKI VARDIR 
Üzerinde yaşadığımız bu topraklar sadece biz insan ırkının değil, diğer tüm canlıların da ortak yaşam alanlarıdır. TDP tüm canlıların yaşam 

haklarının kökleşmesini toplumsal yaşayışın bir parçası haline getirecektir. 

Sevimli Dostlar için İmza attık, Söz Verdik
Hayvan hakları savunucu örgütler tarafından Meclis’e sunulan ve TDP milletvekili Zeki Çeler’in de imzaladığı “Hayvan Refah Yasası”ndaki 

değişiklik önerilerini en hızlı şekilde Meclis’ten geçirecektir. Bu kapsamda TDP, Hayvan Refahı Danışma Komitesi’nde hayvan hakları savunucusu 
örgütlerin etkilerinin artırılacağı, hayvan deneylerinin tamamen yasaklanacağı, hayvanların acil durumlarda öldürülmesini düzenleyen maddenin 
yeniden ele alınacağı, cezaların işlevsel ve ıslah edici olabilmesi için “kamu hizmeti” adı altında hayvanlara, doğaya ve çevreye yararı olacak 
yaptırımlar ve cezalar uygulanacağının sözünü vermektedir. 

TDP, bu değişikliklerin yasal zemin bulması sonrası, katılım vizyonu çerçevesinde yerel yönetimler, Veteriner Dairesi ve hayvan 
haklarından yana taraf olan sivil toplum örgütleriyle ile işbirliği içinde çalışılacağını vurgular.

Veteriner Dairesi bünyesinde hayvan refahına ilişkin etkin denetim birimi oluşturulacaktır.

TDP ülkedeki tüm hayvanların kayıt altına alınmasını, böylece sokakta terk edilmiş hayvan olmamasını hedeflemektedir. Sahipsiz sokak 
hayvanlarının rehabilitasyonu, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi yerel yönetimlerle birlikte yapılacaktır.

İşkence ve

kötü muamele

ağır cezalık

suç olacak
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Eşit
Katılımcı
Şiddet Karşıtı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Gereksinimli Bireyler Çocuklar

Her Bireye Eşit Haklar ve İmkanlar



TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Faaliyete Geçecek
Yasası Meclis’ten geçmiş olmasına rağmen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin teşkilatlandırılması yapılmadı ve bu nedenle daire kurulup 

faaliyete geçemedi. TDP, dairenin teşkilatlandırılması için gerekli adımları derhal atıp denetim, şeffaflık ve hesap verilebilirliği için gölge raporların 
hazırlanması için sivil toplum örgütlerinden destek alacak. 

Ev İçi Şiddet Yasası ile ev içi tüm şiddet türleri suç olacak
TDP, her üç kadından birinin ev içi şiddet maruz kaldığı ülkemizde ilgili yasayı artık Meclis’ten geçirip 

yürürlüğe girmesini sağlayacak. Böylece, ev içi şiddettin hassasiyetleri gözetilip, şiddete uğrayan kadınlar 
gerekli destek hizmetlerinden faydalanırken, suçu yasalar ile sabitlenmiş kişiler cezalandırılacak.

Ev içi şiddet vakalarının tümü, ilgili tüm kurumlar tarafından kayıt altına alınacak ve güncel veri tabanlarına 
aktarılacak. Özel olanın politik olduğu bilincinde olan TDP, ev içi şiddete yol açan güç ve kontrol dengeleri 
konusunda farkındalık eğitimlerini liselerde okul müfredatlarına yerleştirecektir.

 

Ev içi Şiddete Sıfır Tolerans
TDP, tüm bakanlıklarda Ev İçi Şiddete Sıfır Tolerans politikasını öncelik haline getirip sivil toplum ile işbirliği içinde farkındalık çalışmaları 

yapacak. Şiddet uygulayıcıların öfke kontrolü, bağımlılık ve benzeri sorunlarla başa çıkabilmesi için zorunlu rehabilitasyon ve eğitimleri devlet 
tarafından düzenlenecek. Ekonomik şiddetin boyutunu göz önünde bulunduran TDP, borç yasası gibi yasaları da gözden geçirecektir.

Yaşamın her alanında eşitlik var olmadan, 
toplumsal kalkınma ve gelişim 

olması beklenemez.

,,

,,
Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu ile özel gereksinimli bireyler 

ile çocukların görmezden gelinen hak ihlalleri ve  
yaşadıkları sorunlar bahane üretilmeden çözülecektir. 

Ev içi şiddet

suç olacak
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LGBTQ+ Bireylerin Her Alanda Yaşadıkları Ayrımcılık Gideriliyor
Özel Yaşam Hakkının temel bir insan hakkı olduğunu kabul eden TDP, bireylerin en temel insan haklarından eşit 

ve özgür bir biçimde yararlanması için hukuki düzenlemeleri yapacaktır. 

TDP, bireylerin her alanda yaşadıkları ayrımcılığı gidermek amacıyla hazırladığı yasaları (örnek: kişilerin 
cinsel yönelim veya cinsiyetlerini hedef alan söylemlerin nefret suçu olarak sayılması) hayata geçirecek. 
Ayrımcılığın yine sadece yasalarla giderilmeyeceğinin bilincinde olan TDP, bu konuda bilinçlendirme ve 
farkındalık çalışmalarını sivil toplum ile işbirliği içerisinde sürdürecektir.

Katılım Vizyonu Çerçevesinde 
Bağımsız İş Mahkemeleri ile Her Şikayet Değerlendirilecek
TDP, cinsiyet veya cinsel yöneliminden dolayı taciz, mobbing (iş yerinde psikolojik taciz), işe alınmama, 

adaletsiz iş dağılımı, görevlendirme veya terfi sorunlarıyla karşılaşan kişilerin şikayetlerinin değerlendirileceği 
bağımsız iş mahkemelerini kuracak. Bağımsız iş mahkemeleri mevcut kamu çalışanları ve sendika 
temsilcilerinden oluşacaktır.

Bilgi, Beceri ve Emek Gücü ile Kadınlar Ekonomik Yaşama Katılacak
TDP, kadın girişimcilere özel vergi muafiyeti uygulayıp, iş hayatına katılmaları için teşvik programları yürütecek. Örnek olarak, uzun yıllar 

iş yaşamına katılmamış ve yerel maddelerle hazırladığı pasta, börek, örgü gibi ürünleri satan kadınlardan devlet vergi almayacak, sosyal sigorta 
yatırımları gibi yatırımlar için katkı koyacaktır.

TDP ev emekçilerinin ekonomik yaşama katılmaları için destek programlarını (örneğin iş başvurusu için gerekli olan özgeçmiş yazmaya yönelik 
eğitimler, yabancı dil eğitimleri gibi) ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak sağlayacaktır.

Ev Emekçilerinin Emeği, Karşılıksız Değildir
Ev emekçileri, iş yaşamına katılmazken birlikte yaşadığı insanlar ve çocukları için hijyen ve doğurganlık gibi konularda sarf ettiği emeği karşılıksız 

olmamalıdır. Bu nedenle TDP, ev emekçilerinin sosyal sigorta yatırımları ve emeklilik hakları için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

 

Yerel Yönetimlerle İşbirliği: Her Bireyin Haklarına İlişkin Bilgi 
ve Ücretsiz Danışmanlık Hizmetleri 
TDP, cinsiyeti ve/veya cinsel yönelimi dolayısıyla sorun yaşayan bireylerin ücretsiz danışmanlık hizmeti almaları için halka erişimi daha kolay 

ve hızlı olan yerel yönetimlerle işbirlikleri yapacaktır. 

Hiç İstihdam Yapmadan Tüm Sözler Yerine Getirilecek
TDP, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaşam bulması için verdiği sözleri tek bir istihdam yaratmadan, mevcut kamu çalışanlarını hizmet için 

kaynak görerek, emek, bilgi ve beceriyi temel alıp görevlendirmelerde bulunacaktır.

İşbirliği ile Eğitim 
TDP, sivil toplum örgütleri ve sendikalar ile birlikte toplumsal cinsiyet eşitliği müfredatı hazırlayıp ilkokuldan itibaren zorunlu eğitim haline 

gelmesini sağlayacaktır. 

Her alanda

ayrımcılık

giderilecek.

Her Bireye Eşit Haklar ve İmkanlar



ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER
TDP, 5.000’den fazla özel gereksinimli bireyin olduğu ülkemizde ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve istihdam ile bu bireylerimizin tüm alanlara 

katılımlarını sağlayacaktır.

Bugüne kadar plansız, gelişigüzel ve özel gereksinimli bireylerin göz önünde bulundurulmadan hareket edilmesi nedeniyle ülkemiz üst yapısı 
bu bireylerimize engel olmaktadır. TDP için başta ülke alt ve üst yapısı dahil olmak üzere fiziki ve çevre koşulların yarattığı engeller ile birlikte özel 
gereksinimli bireylerimize engel olan zihinlerde köklü değişimler kaçınılmazıdır. 

Ortak Akıl
TDP, katılım vizyonu çerçevesinde tüm engelli sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, Ulaştırma Bakanlığı, Şehir Planlamacılar, Mimarlar ve 

Mühendisler bir araya gelip kolektif çalışma ile ülkede üst yapıdaki engellerin kaldırılması için katılım vizyonu yaratacaktır.

Yasaların Hayata Geçmesi ve Denetim
Özel gereksinimli bireylere yönelik Meclis’ten geçen BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin gerekleri halen daha yerine getirilmedi. Özel 

gereksinimli bireyler için ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve istihdam vizyonu ile birlikte TDP, iç hukuk bir parçası haline gelmiş bu sözleşmede yer 
alan tüm maddelerin eksiksiz ve her bir maddesinin harfiyen yaşam bulması için gerekli tüzükleri Meclis’ten geçirecektir. 

Özel Gereksinimli Bireyler Merkezi
TDP, özel gereksinimli bireyler için Başbakanlığa bağlı Özel 

Gereksinimli Bireyler Merkezi’ni kuracak ve bu merkez sayesinde 
özel gereksinimli bireyler farklı bakanlıklar ve devlet daireleri yerine 
doğrudan tek bir çatıda toplayacak. Özel Gereksinimli Bireyler 
Merkezi, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin tüm gereklerini yerine 
getirip biriken sorunları çözecek ve bürokratik işlemleri hızlıca 
gerçekleştirecektir. 

TDP, bir yandan özel gereksinimli bireylerin temel haklardan 
eşit şekilde faydalanmasını sağlarken, bu bireylerin ailelerini ve 
yakınlarını da asla unutmayacaktır. TDP, bu kapsamda sosyal ve 
psikolojik destek, engel türüne göre bakım ihtiyaçları hakkında 
bilgilendirme gibi konularda Özel Gereksinimli Bireyler Merkezi 
ailelere ücretsiz destek sağlayacaktır. 

Ayrıca, özel gereksinimli bireylerin yakınlarının ve ailelerinin 
en büyük kaygılarından biri olan kendilerinden sonra çocuklarına 
kimin bakacağı konusunda TDP, özel gereksinimli bireyin çekirdek 
ailesinin farklı nedenlerle bakamaması veya vefatı durumunda, 
Engelsiz Yaşam Köyü ile devletin güvencesi altına alacaktır.

İstihdam Yasası ve Engeller
Mevcut Engelli İstihdam Yasası kapsamında istihdam edilen 

bireyler, barem ilerleyememeleri nedeniyle üst düzey yöneticilik 
pozisyonlara atanamıyor, terfi edemiyorlar. TDP, yasaların insanlar 
tarafından yapılıp yine insanlar tarafından değiştirilebileceği 
gerçeğinden hareketle, özel gereksinimli bireylerin çalışma 
hayatındaki bu engeli de derhal kaldıracaktır.

İstihdam
Yasası

eksiksiz

uygulanacak
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Öte yandan, her 25 kişi çalıştırılan yerde 1 özel gereksinimli birey çalıştırılması yasalarca belirlenmiş olmasına rağmen 10 yılı aşkın 
süreden beridir kamuya hiç bir özel gereksinimli birey istihdamı yapılmadı. Devlet, kendi yasasına asla aykırı hareket edemez. TDP, 600’ün 
üzerindeki işsiz özel gereksinimli bireyin, yasaların da emrettiği şekilde istihdamı için planlı ve tüm imkanları zorlayarak hareket edecek. 

 
Evde Bakım Hizmeti
TDP, engellilik oranı %70’nin üzerinde olan bireyler için düzenli ve kesintisiz olarak ücretsiz evde bakım desteğini hayata geçirecek. 

Bu kapsamda, başta sağlık hizmetleri olmak üzere evde bakım hizmeti sayesinde tüm ihtiyaçları karşılanacak.

Tüm Alanlarda Denetleme
Devlet, özel sektöre ait özel eğitim merkezlerini branşa ve uzmanlığa uygun çalıştırma, hijyen 

koşullarının sağlanması, fiziksel altyapının uygunluğu gibi konularda denetleyici olacak.

Tüm Özel Gereksinimli Bireylere Gümrük Muafiyeti
TDP, Gümrük Muafiyet Tüzüğü’nde yapacağı düzenlemeler ile ortopedik yetersizliği olanlara tanınan kdv 

ve seyrüsefer muafiyetinin, tüm özel gereksinimli bireylere de uygulanmasını sağlayacak. 

ÇOCUK HAKLARI
Çocuk ve Genç Yaşama Kazandırma Rehabilitasyon 
Merkezi ile Birlikte Çocuk Mahkemeleri
TDP, 1996 yılında Meclis’ten geçmesine rağmen tam 21 yıldır yükümlülükleri hiçbir hükümet tarafından yerine getirilmeyen BM Çocuk 

Hakları Sözleşmesi’nin her maddesini geçerli kılacaktır. 
TDP, maddi ve manevi devletin tüm kaynaklarını “çocuğun yüksek yararını” korumak üzere ayrım yapılmaksızın ülkedeki her çocuğun 

haklarını garanti altına alacak bütüncül bir çocuk koruma politikası uygulayacaktır. 

Çocuk ihmal istismarının önlenmesi başta olmak üzere çocuk işçiliği, çocuk suçluluğunun önüne geçilmesi, risk altında yaşayan 
çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve vatandaş olmayan çocukların yaşadığı sosyal dışlamanın önlenmesi TDP çocuk politikasının 
temel unsurlarını oluşturmaktadır.

Çocuk suçluları yasasında çocuk mahkemelerinin kurulacağı ve çocukların bu mahkemelerde yargılanacağı öngörülürken, çocuk mahkemeleri 
çalıştırılmamaktadır. Bununla birlikte yargılanıp mahkum edilen çocuklar, Çocuk ve Genç Yaşama Kazandırma Rehabilitasyon Merkezi olmaması 
nedeniyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmekte ve çocuklar diğer yetişkin suçlular ile bir arada bulunmaktadır. 

TDP, Çocuk ve Genç Yaşama Kazandırma Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte çocuk mahkemelerini çalıştırıp çocuk yaşta bireyler, gelişim ve 
geleceklerini olumsuz etkileme ve her türlü istismar riskini taşıyan cezaevi yerine mahkumiyetleri durumunda psiko-sosyal gelişim, eğitim ve 
rehabilitasyon odaklı Çocuk ve Genç Yaşama Kazandırma Rehabilitasyon Merkezi aracılığı ile yeniden topluma kazandırılacaktır.

MÜLTECİ VE SIĞINMACI HAKLARI
TDP, uluslararası tanınmamış olma bahanesinin arkasına saklanılarak görmezden gelinen hak ihlallerinin önlenebilmesi için Birleşmiş Milletler 

Mültecilerin Hukuki Hakları Sözleşmesi altında devletin tüm yükümlülüklerini yerine getirebilmesine imkan tanıyacak düzenlemeleri yapacaktır.

18 yaş ve altı çocuklar başta olmak üzere ülkeye yasa dışı yolla giren sığınmacı ve mültecilere “suçlu” muamelesi yapılması yerine barınma,  
eğitim, sağlık, işgücü piyasalarına erişim gibi uluslararası korunma hakları devlet tarafından güvence altına alınacaktır.

Engellilik oranı

%70’in üzerinde

olanlara

evde bakım 

hizmeti

Her Bireye Eşit Haklar ve İmkanlar



YAŞLILAR              
TDP, doğumdan ölüme insanın her çağının önemli olduğu ve gelişimin her evresinde farklı gereksinimlerinin 

bulunacağı gerçeği ile hareket etmektedir. Bu kapsamda, yaşlıların korunması ve hizmetlere erişimi sağlanacak, 
ihmal-istismarın ve yaşlı terkinin önlenmesi için sosyal refah ve hukuk devletinin gereği olan çağdaş hizmet 
modelleri yaşam bulacaktır.

İhmal istismar

ve yaşlı terki

önlenecek
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Çözüm
Eşitlik
Adalet

Çözüme Kadar Süreç  Doğru Zeminde İlişki Yasal Hakkı Olanların Mağduriyeti

Kıbrıs Sorunu, Türkiye ile İlişkiler, Vatandaşlık



Son iki yıllık müzakere sürecinde ilklere imza atan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bu süreçte ve son olarak Crans Montana zirvesinde adil ve kalıcı 
bir çözüme ulaşılması yönündeki kararlılığı, tüm taraflarca açık ve net bir şekilde görülmüş, resmi kayıtlara da geçmiş ve TDP’nin de desteğini almıştır.

Çözüme Kadar Süreç: İki Toplum Arasında Güven Yaratacak Adımlar Atılmalı
Liderler arası görüşmeler yeniden başlayana kadar, her iki liderin de anlaşmış olduğu güven artıcı önlemler hayata geçirilmelidir. Bununla 

birlikte, 2018 yılında Güney’de gerçekleşecek Başkanlık seçimlerinin yapılmasının ardından görüşmeler yeniden başlamalıdır.

AB’nin birimleri ile başlatılan ilişkiler geliştirilerek sürdürülürken, bu birimlerin de Kıbrıs’ta taraflar arasındaki ekonomik ve yapısal eşitsizlikleri, 
‘Kıbrıs’ta çözüme katkı sağlayacak şekilde’ ortadan kaldırıp yeniden düzenlemesi gerekmektedir.

Yeşil Hat Tüzüğü’nün yeniden gözden geçirilip, kapsamı geliştirilmelidir.

TDP, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda başlatılan ve Maronitler’in Kıbrıs’ın kuzeyinde kalan köylerine geri dönmelerine olanak sağlayacak 
kararını desteklerken başlamış olan sürecin en kısa sürede tamamlanması için gerekli desteği verecektir. 

Kıbrıs Türk Halkı Uluslararası Platformlarda Hak Ettiği Kabulü Bulacak
Kıbrıs Türk halkının ambargolar ve izolasyonlar altında bir yaşam sürmesinin adil olmadığı çok açık ve nettir. TDP bir yandan Kıbrıs sorununa 

siyasi eşitliğe dayalı, iki kesimli, iki toplumlu federal çözüm çabalarını desteklerken, geçmişi ile barışık ve bugününe karşı dürüst olan Kıbrıs 
Türkler’in uluslararası platformlarda da hakettiği kabul sağlayacaktır. Kıbrıs Türk halkı, ürettiği ve kendini var eden değerler ve tarih boyunca 
koruduğu mücadeleci tavrını bu platformlara da taşımayı başaracaktır. 

TDP sivil toplum örgütleri ve bilimsel, sanatsal kuruluşlar yoluyla ülkemizin bilim ve kültür alanında dünyanın geri kalanıyla temas içinde 
olmasını ekonomik temas kadar önemli görmektedir. 

Kıbrıslı Türkleri ‘Azınlık’, ‘İlhak’ ve ‘Asimile’ Etmek İsteyen Formüller Kabul Edilemez
Kıbrıs konusu ile ilgili hiçbir parametrenin ne Kıbrıslı Türkler, ne de Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği gerçeği 

ortadadır. TDP, zorluklar karşısında yılmadan, sağduyu ve soğukkanlılıkla hareket eden Kıbrıs Türk halkını ‘azınlık’, ‘ilhak’ ve ‘asimile’ olacağı tüm 
formülleri redderken, mevcut yapıda siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü mümkün olan en iyi seçenek olarak görmektedir.

‘Kıbrıs’taki mevcut durumun sürdürülemez olduğu 11 Şubat 2014 
ortak metninde taraflarca ortaya konmuştur. Kıbrıs sorununun 

karşılıklı ve tüm taraflarca da kabul edilebilir, makul bir 
siyasi çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

,,

,,
Adada barış ve huzur içerisinde daha güzel ve daha aydınlık 

bir gelecek oluşturma sorumluluğu ortaktır ve çözümsüzlükle
geçen süreç ayrılıkları daha da derinleştirmektedir.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İLİŞKİLER
TDP, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin yeniden ve doğru bir zeminde kurgulanması gerektiğine inanmaktadır. Doğru zemin; karşılıklı saygıya 

dayalı, çatışmak yerine birbirini anlayıp uzlaşabilen ve tahakküm yerine eşitler düzeyinde bir işbirliğidir.

TDP, ülkemizde kendi kendini yönetebilen, kurumlarını denetleyen bir yapının şüphesiz iki ülkenin ilişkilerine her anlamda olumlu yönde etki 
yapacağına inanmaktadır. Tam da bu noktada partimiz, Kıbrıs Türk Halkının hak ettiği temiz, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim için yola çıkmıştır. 
Kıbrıs Türk Halkı’nın kendini var eden ortak değerlerle oluşturduğu güce, Türkiye Cumhuriyeti ile doğru zeminde kuracağı ilişki de elbette olumlu 
yansıyacaktır. Aynı zamanda TDP, geçmişteki hatalı yönetimlerden başkalarını sorumlu tutma kolaycılığı ve adaletsizliği yerine, yapısal ve 
köklü değişim gerçekleştirip katılım vizyonu ile iyi yönetimi başaracaktır. 

VATANDAŞLIK
Bu topraklarda kökeni, doğum yeri ne olursa olsun, kardeşçe bir arada yaşayabilmek TDP’nin temel ilkesidir. TDP, ırkçı, aşağılayıcı ve 

ötekileştirici tüm davranışların karşısındadır. Bununla birlikte TDP, vatandaşlık konusunda hakkı olanların hakkı yenirken diğer yandan usulsüz 
şekilde vatandaş yapılmasına da elbette karşıdır. 

Muhaceret yasalarını eksiksiz uygulanacak ve ülkeye giriş-çıkışlar kontrol altına alınacaktır. Turist olarak ya da 
çalışma izniyle ülkeye gelenlerin süreç içerisinde vatandaşlık hakkı kazanmaması için yasal düzenleme yapılacaktır.

 TDP, bu ülkede doğup hakkı olmasına ve kriterlere uymasına rağmen vatandaş olamayan kişilerin 
mağduriyetlerini giderecektir.

Son dönemde verilen vatandaşlıklar mercek altına alınacak, özellikle ‘oy avcılığı’ uğruna dağıtılan keyfi ve 
usulsüz vatandaşlıklar iptal edilecektir. 

TDP, Beyaz Kimlik uygulamasına işlerlik kazandırarak yıllardır ülkede bulunan ve yasalara göre vatandaşlık 
hakkı kazanamayan bireylerin ikamet ve çalışma izinleri ile ilgili sorunlarını çözecektir. 

Müzakerelerde nüfusla ilgili elde edilen uzlaşılar da göz önünde bulundurularak vatandaşlık yasası 
uluslararası kriterlere göre yeniden düzenlenecektir.

Yasal hak

kazananların

mağduriyeti

giderilecek
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+90 392 227 25 55        info@tdpkibris.org    
Osman Paşa Caddesi Numara 10, Köşklüçiftlik, Lefkoşa, Kıbrıs

/ToplumcuDemokrasiPartisi

0548 841 2018
0533 857 2018

Güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için 
ben de gönüllü oluyorum.

Sorularınla katıl. Fikirlerini paylaş.

www.tdpkibris.org
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