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Bu kitapçUk değişik siyasi görüşlere sahip bir grup KUbrUslU Rum ve KUbrUslU
Türk tarafUndan hazUrlanmUştUr.

Bu projede çalUşan bizlerin amacU, vatandaşlarUn KUbrUs sorununa
kapsamlU bir çözüm öneren Annan Plan’UnU yeterince bilgiye sahip olarak
değerlendirebilmesine katkUda bulunmaktUr. Biz bu çalUşmayU Plan’Un
içeriğinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi yönünde etki yapmak için
yürütmüyoruz. UğraşUmUz Plan’Un temel hükümlerinin objektif, doğru ve
kolay anlaşUlan özetlerini sağlamak ve bu yolla bilgiye dayalU tartUşmayU
teşvik etmektir.

Bu kitapçUk bir web sitesi – www.cyprusdecides.org – ile birlikte, ileride
çUkacak yayUnlar ve kamuya açUk toplantUlar düzenlemeyi de içeren daha
geniş bir projenin bir parçasUdUr. Bunlarla hedeflenen, Annan Plan’UnUn
ortaya koyduğu konularU anlamakta ve Plan’U uygulanabilir bir çözüm temeli
olarak kabul veya red etmenin sonuçlarUnU düşünmekte vatandaşlara
yardUmcU olmaktUr. KitapçUğUn hem Yunanca hem Türkçe, ve sUnUrlU sayUda
da İngilizce kopyalarU mevcuttur. Web sitesine de her üç dilde ulaşUlabilir.

Sizi, sesinizi duyurmaya, burada sunulan bilgiyi başkalarU ile paylaşmaya,
ve eğer dilerseniz, bulunduğunuz çevrede yapUlacak kamuya açUk tartUşma
toplantUlarU için yardUmUmUzU talep etmeye davet ediyoruz.

� Bu proje hakkUnda daha fazla bilgi edinmek;
� Annan PlanU’nUn belirli konularUnda sorular sormak;
� İçinde bulunduğunuz çevrede Annan PlanU ile ilgili bir tartUşma

düzenlemek; ve
� Bu kitapçUğUn kopyalarUndan edinmek veya ileride çUkacak olan yayUnlarUmUz

hakkUnda bilgi almak istiyorsanUz, lütfen projectpricypturkish@hotmail.com
adresine e-mail gönderiniz.

Bu proje, UluslararasU BarUş AraştUrma Enstitüsü, Oslo – PRIO’nun KUbrUs
Bürosu tarafUndan koordine edilen tarafsUz bir bilgilendirme ve iletişimde
yardUmcU olma servisidir.

ÖNSÖZ
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Annan PlanU kamu oyuna ilk olarak KasUm 2002’de, üzerinde görüşmeler devam ederken duyurulmuştu.
BaşlangUçta sadece İngilizcesi mevcut olan ve daha sonralarU revize edilen dökümanUn son versiyonunun
uzunluğu 190 sayfanUn üstündedir, ve belge doğal olarak yoğun bir hukusal dil ile yazUlmUştUr.   

Bu kitapçUk Plan’Un Şubat 2003’te yayUnlanan son versiyonuna dayanarak hazUrlanmUştUr. Biz buradaki görevimizi,
ulaşUlabilir olan ve kolay anlaşUlan, ama aynU zamanda Plan’Un ayrUntUsUna ve ruhuna olabildiğince uygun bir belge
hazUrlamak olarak belirledik verdik. AmacUmUz bir değerlendirme yapmaktan çok genel bir özet sunmaktUr. Çünkü
inanUyoruz ki, planUn doğru bir özetinin mevcut olmasU, vatandaşlarUn serbest tartUşmaya etkin bir şekilde
katUlabilmesini ve kendi kararlarUnU verebilmesini sağlamak için gerekli bir koşuldur.  

Annan PlanU’nda yer alan uzlaşmanUn adU olarak bilinen Kuruluş AnlaşmasU, KUbrUs Sorunu’na kapsamlU bir çözüm
önermektedir. Bu çözüm iki bölgeli, bir federal yapUya dayanmaktadUr. Bu kitapçUkta, Anlaşma’da ele alUnan
aşağUdakiler gibi bir dizi temel konunun vurgulanmasU hedeflenmektedir:

� KUbrUslU Rumlar ve KUbrUslU Türkler arasUnda siyasi eşitlik nasUl sağlanmaktadUr?
� Önerilen kurucu devletlerin eşit statüsü nasUl sağlanmaktadUr?
� Mülkiyete ilişkin talepler nasUl çözümlenecek?
� Yeni düzen yürürlüğe girdiğinde kimler KUbrUs vatandaşU olacak?
� Yeni düzen nasUl korunacak?

Konulara açUklUk getirebilmek için, ilgili hükümlerin orijinal belgedeki sunuluş sUrasUnUn zaman zaman dUşUna çUktUk.
Kuruluş AnlaşmasU’nda birbirine bağlU birçok ilke ve konu ve KUbrUs’Un geleceğine ilişkin düzenleme yer almaktadUr.
Bu özette, bu bağlantUlarUn en önemlilerinin altUnU çizmeye çalUştUk. 

Yeni Düzen
Kuruluş AnlaşmasU Birleşik KUbrUs Devleti adU altUnda yeni bir düzenin kurulmasUnU önermektedir. Bu yapU:

� Tek bir uluslararasU kişiliğe ve egemenliğe sahip bağUmsUz bir devlet; 
� Bir federal hükümeti ve, biri KUbrUs Rum Devleti diğeri KUbrUs Türk Devleti olmak üzere, iki kurucu devleti olan

feshedilemez bir ortaklUk olacaktUr.

AnlaşmanUn yürürlüğe girmesi halinde, KUbrUslU Rum lider ve KUbrUslU Türk lider geçici bir süre için Birleşik KUbrUs
Cumhuriyeti’nin Eş BaşkanlarU olacaktUr. Liderler, Eş Başkanlar olarak, yeni düzene geçildiğini Birleşmiş Milletler,
Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ne bildirecek ve garantör güçlerlerle Kuruluş AnlaşmasU’nU onaylayan bir
antlaşma imzalayacaktUr. Bundan da önce, Güvenlik Konseyi’nden Kuruluş AnlaşmasU’nU, yürürlüğe girmesiyle eş
zamanlU olarak, onaylamasU istenecektir. 
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Yeni bir bayrak ve yeni bir milli marş olacaktUr. Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa olacaktUr. Resmi
diller Yunanca ve Türkçe olacak ve bu diller orta öğrenim müfredatUnUn zorunlu bir parçasU haline gelecektir.
İngilizcenin resmi maksatlar için kullanUlmasU ise yasayla düzenlenecektir. Resmi tatiller arasUnda  Birleşik KUbrUs
Cumhuriyeti’nin Milli MayramU, YUl BaşU Günü, İşçi BayramU ve muhtelif Hristiyan ve Müslüman dini bayramlarU
olacaktUr.

Yasal durum
Kuruluş AnlaşmasU, yürürlüğe girmesi halinde, idareye ve kanuna ilişkin tüm konularda meşruluk kaynağU olacaktUr.
İlgili düzenlemelerin ayrUntUlarU bu kitapçUğUn geri kalan kUsmUnUn konularUnU oluşturmaktadUr. Kuruluş AnlaşmasU’nda
yeni düzendeki yasal duruma aşağUdakiler açUklUk getirecektir. .

� Esas olarak Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti AnayasasU, Anayasal Kanunlar ve federal yasalar’dan oluşan,
yürürlükte olacak olan kanunlar 

� Geçmiş işlemlerin geçerliliği üzerine hüküm; ve 
� Anlaşma’da liste halinde yer alan KUbrUs üzerinde bağlayUcU Antlaşmalar. 

Anayasalar
Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin AnayasasU ülkenin en üstün yasasUdUr ve tüm federal makamlarU ve kurucu
devletleri bağlar. Kurucu devletler eşit statüde olacaklardUr. Kurucu devletler Anlaşma’nUn bütünüyle uyumlu
olacak şekilde kendi AnayasalarUna sahip olacaklardUr. 

Geçmiş işlemler
Anlaşma’nUn yürürlüğe girmesinden önce KUbrUs’taki herhangi bir makama ait yasal, idari veya adlii herhangi bir
işlem, Anlaşma’nUn herhangi bir hükmü ile çelişmemesi ve uluslararasU hukuka aykUrU olmamasU kaydUyla,
Anlaşma’nUn yürürlüğe girmesinden sonra da yürürlükte kalacaktUr. 

VatandaşlUk, muhaceret ve 1963 yUlUndan beri yaşanan olaylardan etkilelen mallar Anlaşma’da kapsamlU bir
şekilde ele alUnmaktadUr. DolayUsUyla bu konulara ilişkin geçmiş işlemlerin geçerliliği Anlaşma’nUn ilgili hükümleri ile
uyumlu olduğu haller dUşUnda sona erecektir.

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI
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Yaşama geçiş
Kuruluş AnlaşmasU KUbrUslU Rumlar ve KUbrUslU Türkler tarafUndan ayrU ayrU eş zamanlU olarak yapUlacak
referandumlarda onaylanmadan yürürlüğe girmeyecektir. Bu süreci başlatmak için iki tarafUn liderlerinin Kuruluş
AnlaşmasU’nU ayrU ayrU eş zamanlU referandumlara sunmak konusunda anlaşmaya varmasU gerekecektir. Yunanistan,
Türkiye ve Birleşik KrallUk’Un da ayrU ayrU eş zamanlU referandumlarUn yapUlmasUna hemfikir olduklarUnU teyit etmesi
gerekecektir. AyrUca, Yunanistan, Türkiye ve Birleşik KrallUk’Un, Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti ile birlikte, uygulama
sürecindeki ve yeni düzenin garantör güçleri olarak rollerine ilişkin bir Antlaşma imzalamayU taahhüt etmeleri
gerekecektir. 

Kuruluş AnlaşmasU’nUn onayU KUbrUs insanUnUn kendisi tarafUndan yapUlmUş bir hareket olacaktUr. Bu, hem KUbrUslU
RumlarUn çoğunluğunun hem de KUbrUslU Türklerin çoğunluğunun ayrU ayrU eş zamanlU olarak yapUlacak
referandumlarda sorulacak olan şu soruya evet demesi ile mümkün olacaktUr:

Kuruluş Anlaşmas.’.n.n tüm ilaveleri, ve ayn. zamanda K.br.s Rum/K.br.s Türk Devleti Anayasalar. ve
yürürlükte olacak olan kanunlara ilişkin hükümler ile birlikte K.br.s’.n birleşmiş olarak Avrupa Birliği’ne
girdiği bir yeni düzeni hayata geçirmesini onaylar m.s.n.z?

Kuruluş AnlaşmasU’na önsözün sonunda bu süreci yansUtan şu deklerasyon yer almaktadUr:   

Biz, K.br.sl. Rumlar ve K.br.sl. Türkler; özgür ve demokratik, ayr. ayr. ifade edilen ortak irademiz ile asli
kurucu yetkilerimizi kullanarak bu Kuruluş Anlaşmas.’n. kabul ederiz. 

Bu kitapçUk vatandaşlarUn, eğer rUzalarU aranacak olursa, bilgi sahibi olarak karara varmalarUna yardUmcU bir
katkUdUr.
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Birleşik K@br@s Cumhuriyeti:
� Feshedilemez bir ortaklUktan oluşan bağUmsUz bir devlettir;
� Bir federal hükümete ve, biri KUbrUs Rum Devleti diğeri KUbrUs Türk Devleti olmak üzere, iki kurucu devlete

sahiptir;
� Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği üyesidir;
� Tek bir uluslararasU kişiliğe ve egemenliğe sahiptir.

Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti, hukukun üstünlüğü, demokrasi, temsili cumhuriyet hükümeti, KUbrUslU RumlarUn ve
KUbrUslU Türklerin siyasi eşitliği, iki bölgelilik, ve kurucu devletlerin eşit statüsü temel ilkelerine göre, AnayasasU
altUnda düzenlenecek, ve laik olacaktUr.

Birleşik K@br@s Cumhuriyeti Anayasas@:
� Ülkenin en üstün yasasUdUr ve tüm federal otoriteler ve kurucu devletler üzerinde bağlayUcUdUr.
� KUbrUslU RumlarUn ve KUbrUslU Türklerin ayrU ayrU ifade edilmiş ortak iradeleri ile demokratik olarak kabul

edilecektir.

BİRLEŞİK KIBRIS CUMHURİYETİ

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI
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� Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin bağUmsUzlUğU, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal düzenine; ve aynU
zamanda kurucu devletlerinin kimliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal düzenine herkes tarafUndan
saygU gösterilecek ve bunlar herkes tarafUndan korunacaktUr. 

� Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti AnayasasU ancak federal Parlamento’un kabul etmesi ve KUbrUs Rum Devleti ile
KUbrUs Türk Devleti seçmenlerinin çoğunluğunun ayrU referendumlar aracUlUğUyla onayU üzerine değiştirilebilir.
Anayasa’nUn iki Temel Maddesi (Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ni ve iki kurucu devleti tarif eden) değiştirilemez.

� Yüksek Mahkeme Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti AnayasasU’nUn uygulanmasUnU ve Anayasa’ya tam saygU
gösterilmesini sağlayacaktUr. 

� Kuruluş AnlaşmasU ile kurulan yeni düzende herhangi bir tek taraflU değişiklik yapUlmasU, herhangi bir şekilde
bölünme veya ayrUlma, özellikle KUbrUs’Un tamamUnUn veya bir kUsmUnUn diğer bir ülke ile birleşmesi
yasaklanmUştUr. 

� Kuruluş AntlaşmasU, Garanti AntlaşmasU ve İttifak AntlaşmasU yürürlükte kalacak ve kurulacak yeni düzende
gerekli uyarlamalar yapUlarak (mutatis mutandis) geçerli olacaktUr. Kuruluş AnlaşmasU’nUn yürürlüğe girmesi ile
birlikte KUbrUs; Yunanistan, Türkiye ve Birleşik KrallUk ile, KUbrUs’taki yani düzen ile ilgili konularU içeren bir
Antlaşma, ve bunun yanUnda Kuruluş, Garanti ve İttifak AntlaşmalarU’na Ek Protokoller’i imzalayacaktUr. 
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Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti altUnda, temel haklar ve özgürlükler:

� İnsan HaklarUnUn ve Temel Özgürlüklerinin KorunmasU için Avrupa Konvansiyonu ve Ek Protokolleri; ve

� Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

uyarUnca korunacaktUr. Bu konvansiyonlar Anayasa’nUn ayrUlmaz bir parçasUdUr.

Bu bağlamda, herhangi bir kişiye karşU:
� Cinsiyeti;
� Etnik veya dini kimliği; veya
� Kurucu devlet iç vatandaşlUğU statüsü

Temelinde hiçbir ayUrUm yapUlmayacaktUr.

KUbrUs’Un her yerinde hem dolaşUm hem de yerleşim özgürlüğü olacaktUr. Ancak Türkiye Avrupa Birliği’ne girene
kadar, bir kurucu devlet diğer kurucu devletten gelen kişilerin ikamet tesisini sUnUrlayabilecektir (bakUnUz s. 33). 

Anayasa’da ayrUca şunlar belirtilmiştir:

Temel Hak ve Özgürlükler
BBİİRRLLEEŞŞİİKK  KKIIBBRRIISS  CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ

Maronit, Latin ve Ermenilerin azUnlUklUk haklarU Ulusal AzUnlUklarUn KorunmasUna ilişkin Avrupa
Çerçeve Sözleşmesi’ne uygun bir şekilde korunacaktUr. Bu haklara kendi kültürel, dinsel ve eğitim
işlerini yönetme hakkU ve federal Parlamento’da ve kurucu devlet yasama organlarUnda temsiliyet
hakkU dahildir. 

Karpaz bölgesindeki Dipkarpaz/Rizokarpaso, Yeni Erenköy/Agialousa, Sipahi/Agia Trias,
Adaçay/Melanarga köylerinde yaşayan KUbrUslU Rumlar, kendi kültürel, dinsel ve eğitim işlerini
yönetme hakkUna sahip olacaklar, kurucu devletlerin yasama organlarUnda temsil edilebilecekler,
ve köylerini ilgilendiren planlama ve kadastro konularUnda danUşUlacaklardUr.  

Dillirga bölgesindeki Günebakan/Amadhies, YeşilUrmak/Limnitis, Süleymaniye/Selemani,
Kurutepe/Xerovounos, GemikonağU/Karovostasi, Madenliköy/Agios Georgios ve Erenköy/Kokkina,
ve Mesarya bölgesindeki Pile/Pyla, YUlmazköy/Skylloura ve Türkeli/Agios Vasilios köylerinde
yaşayan KUbrUslU Türkler, kendi kültürel, dinsel ve eğitim işlerini yönetme hakkUna sahip olacaklar,
kurucu devletlerin yasama organlarUnda temsil edilebilecekler, ve köylerini ilgilendiren planlama ve
kadastro konularUnda danUşUlacaklardUr.  

Dini Az@nl@klar@n
Haklar@:

K@br@s Türk
Devleti’ndeki belli
köylerde yaşayan
K@br@sl@ Rumlar@n
haklar@:

K@br@s Rum
Devleti’ndeki belli
köylerde yaşayan
K@br@sl@ Türklerin
haklar@:

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI
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� Federal hükümet Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti AnayasasU’nda belirtilmiş yetkileri egemen bir şekilde kullanacaktUr.
Bu yetkiler Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin:

� UluslararasU alanda ve Avrupa Birliği’nde tek bir sesle konuşabilmesini ve hareket edebilmesini;
� Bir Avrupa Birliği üye devleti olarak yükümlülüklerini yerine getirebilmesini; ve
� Bütünlüğünü, sUnUrlarUnU, kaynaklarUnU ve tarihi mirasUnU korumasUnU sağlayacaktUr.

� Kurucu devletler federal hükümete açUkça verilmemiş olan tüm yetkileri, kendi bölgesinde ve Birleşik KUbrUs
Cumhuriyeti AnayasasU sUnUrlarU içerisinde, egemen bir şekilde kullanacaktUr.

� Federal hükümet ve kurucu devletler birbirlerinin yetki ve işlevlerine tam saygU gösterecek ve aykUrU bir
davranUşta bulunmayacaktUr. 

� Federal ve kurucu devlet yasalarU arasUnda herhangi bir hiyerarşi olmayacaktUr. 

� Kurucu devletler gerek kendi aralarUnda gerekse federal hükümet ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde
olacaktUr. Bu işbirliği ve koordinasyonun vasUtalarU arasUnda aşağUdakiler yer alUr:

� Federal Parlamento ve kurucu devlet ParlamentolarUnca onaylanan Anayasal Kanunlar. Bu
kanunlar federal hükümet ve kurucu devletler üzerinde bağlayUcU olacaktUr.

� Kurucu devletlerin kendi aralarUnda veya federal hükümet ile ilgili taraflarUn yetki alanUna giren
konularda yapacaklarU İşbirliği AnlaşmalarU.
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Kurucu devletler, yani KUbrUs Rum Devleti ile KUbrUs Türk Devleti, eşit statüye sahiptirler. AşağUdakiler bu durumu
yansUtmaktadUr: 

� Her bir kurucu devlet tamamen eşit yetkilere ve işlevlere sahip olacaktUr. 

� Her bir kurucu devlet yetkilerini Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti AnayasasU sUnUrlarU ve kendi bölgesi içerisinde
egemen bir şekilde kullanacaktUr. 

� KUbrUs Rum Devleti halkU ile KUbrUs Türk Devleti halkU tüm federal kurumlarda etkin temsiliyete ve federal
düzeydeki karar alma süreçlerinde etkin katUlUma sahip olacaktUr. 

� Her bir kurucu devlet, gerek kendisi ve diğer kurucu devlet arasUndaki, gerekse kurucu devletler ve federal
hükümet arasUndaki koordinasyon ve uyumlaştUrma sürecini eşit koşullarda başlatabilir ve sürece katUlabilir.  

� Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti AnayasasU’nda yapUlacak herhangi bir değişiklik için KUbrUs Rum Devleti halkUnUn
ve KUbrUs Türk Devleti halkUnUn ayrU referandumlar yolu ile onayU gerekecektir.  

İki kurucu devlet kendilerini, Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti AnayasasU sUnUrlarU içerisinde ve hukukun üstünlüğü,
demokrasi, laiklik, ve temsili hükümet temel ilkelerine göre, kendi AnayasalarU altUnda özgürce düzenleyecektir. 

Her bir kurucu devletin kimliği, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal düzenine herkes tarafUndan saygU
gösterilecek ve bunlar herkes tarafUndan korunacaktUr.

Kurucu Devletler
BBİİRRLLEEŞŞİİKK  KKIIBBRRIISS  CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



Yetki ve İşlevlerin Dağ@l@m@
BBİİRRLLEEŞŞİİKK  KKIIBBRRIISS  CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Anayasa federal hükümete verilmiş yetki ve işlevleri belirler. Tüm diğer yetki ve işlevler kurucu devletlere aittir.
Bunlar yetkilerin büyük bir kUsmUnU oluştururlar ve vatandaşlarUn günlük yaşamU ile ilgili olan veya büyük bütçe
harcamasU gerektiren konularU içerirler. 

Federal hükümet ayrUca federal idare; federal seçimler ve halk oylamalarU; federal yasalara karşU işlenen suçlar; federal adli
sistemin yönetimi federal mülkiyet; ve federal hükümetin belirtilen yetkilerini kullanmasU ile açUkça bağlantUlU benzer konularda
yetkili olacaktUr.

Federal hükümet uygun olan durumlarda federal yasalarUn uygulanmasUnU kurucu devlet makamlarUna aktaracaktUr.  

KUbrUs Rum Devleti’nin yetki ve
işlevleri, diğerleri yanUnda,
aşağUdakileri içerir: 

� Asayiş ve kamu güvenliği;
� Kurucu devlet seviyesinde adli

sistemin yönetimi;
� Turizm;
� Çevrenin korunmasU;
� BalUkçUlUk ve tarUm;
� Sanayi ve ticaret; 
� Şehir ve bölgesel planlama; 
� Spor ve eğitim;
� SağlUk;
� Sosyal güvenlik ve çalUşma

yaşamU; ve
� Aile, şirketler ve ceza hukuku.

KUbrUs Türk Devleti’nin yetki ve
işlevleri, diğerleri yanUnda,
aşağUdakileri içerir:

� Asayiş ve kamu güvenliği;
� Kurucu devlet seviyesinde adli

sistemin yönetimi;
� Turizm;
� Çevrenin korunmasU;
� BalUkçUlUk ve tarUm;
� Sanayi ve ticaret; 
� Şehir ve bölgesel planlama;
� Spor ve eğitim;
� SağlUk;
� Sosyal güvenlik ve çalUşma

yaşamU; ve
� Aile, şirketler ve ceza hukuku.

Federal hükümet tarafUndan
kullanUlacak olan yetki ve işlevler
aşağUdaki gibidir:

� DUş ilişkiler;
� AB ile ilişkiler;
� Merkez bankasU işlevleri;
� Federal mali işler;
� Doğal kaynaklar;
� Meteoroloji, havacUlUk, uluslarasU

denizcilik, ve Birleşik KUbrUs
Cumhuriyeti kUta sahanlUğU ve
kara sularU;

� İletişim ve ulaştUrma;
� KUbrUs vatandaşlUğU;
� Terörizmle mücadele;
� Genel ve özel aflar;
� Fikri haklar; ve
� Eski eserler.
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Kurucu devletler gerek kendi aralarUnda gerekse federal hükümet ile işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacaktUr.
Bunun vasUtalarU arasUnda Anayasal Kanunlar ve İşbirliği AnlaşmalarU yer alUr:

Anayasal Kanunlar yasama ile ilgili konularU federal hükümeti ve kurucu devletleri bağlayıcı şekilde
düzenleyebilir. Bu kanunlar federal ve iki kurucu devlet ParlamentolarU tarafUndan onaylanacaktUr. 

İşbirliği Anlaşmalar@ kurucu devletler tarafUndan kendi aralarUnda ve/veya federal hükümet ile, ve taraflarUn yetki
alanlarUna giren konularda işbirliğinin vasUtasU olacak şekilde yapUlabilir. 

Kuruluş AnlaşmasU her üç taraf arasUnda aşağUdaki Anayasal Kanunlar ve İşbirliği AnlaşmalarUnU içerecektir. 

İşbirliği ve Koordinasyon
BBİİRRLLEEŞŞİİKK  KKIIBBRRIISS  CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ

Federal hükümet ve KUbrUs Türk
Devleti arasUndaki İşbirliği
AnlaşmalarU

Anayasal Kanunlar

İşbirliği AnlaşmalarU

Federal hükümet ve kurucu devletler
arasUndaki Anayasal Kanunlar ve
İşbirliği AnlaşmalarU

İki kurucu devlet arasUndaki İşbirliği
AnlaşmalarU ve diğer koordinasyon ve
uyumlaştUrma işlemleri

Federal hükümet ve KUbrUs Rum
Devleti arasUndaki İşbirliği
AnlaşmalarU

Kurucu devletler, uygun olan durumlarda, yetki alanlarUna giren bir dizi diğer konuda, anlaşmalar, ortak
standartlar ve istişare gibi yollar vasUtasU ile işbirliği yapmaya ve politika ve mevzuatlarUnU uyumlaştUrmaya gayret
edeceklerdir. 

Federal hükümet, kurucu devletler arasUndaki veya değişik kurucu devletlerde yer alan belediye ve köyler
arasUndaki işbirliği çalUşmalarUna mali ve lojistik destek sağlayacaktUr. 

1. Anayasal KanunlarUn detaylandUrUlmasU ve kabulü üzerine
2. Polis konularU ve Ortak Soruşturma Bürosu’nun bileşimi ve işlevleri üzerine
3. Dahili kurucu devlet vatandaşlUk statüsü ve kurucu devlet ikamet haklarU üzerine

1. DUş ilişkiler üzerine
2. Avrupa Birliği işleri üzerine
3. Polis konularU üzerine

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



D@ş İlişkiler: Federal Hükümetin ve Kurucu Devletlerin Yetki ve İşlevleri
BBİİRRLLEEŞŞİİKK  KKIIBBRRIISS  CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Federal hükümet:
� UluslararasU antlaşmalar yapmak ve savunma politikasU da dahil olmak üzere dUş ilişkilerde yasama ve

yürütme yetkilerini egemen bir şekilde kullanacaktUr.

� Kurucu devletlerin yetkilerini etkileyen dUş ilişkilerle alakalU federal kararlarda, kurucu devletlerle istişare içinde
olacaktUr.  

Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye ile özel dostluk bağlarU sürdürecek, Kuruluş AnlaşmasU’nda yer alan
Antlaşmalarla kurulan dengeye saygU gösterecek, ve AB üyesi olarak ve Kuruluş AntlaşmasU altUnda yükümlülükleri ile uyumlu
olduğu oranda bu ülkelere en çok istenen ülke statüsü uygulayacaktUr. 

YukarUdakilerin uygulanmasU federal hükümet ve kurucu devletler arasUnda bir İşbirliği AnlaşmasU ile düzenlenecektir. Bu İşbirliği
AnlaşmasU Kuruluş AnlaşmasU’nda yer alacaktUr.

� Kurucu devletler, Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti ile ilişkisi olan devletlerle ticari ve kültürel konularda (sanat, eğitim
ve spor dahil) anlaşmalar yapabilirler; bu anlaşmalarUn: 

� Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ne ya da federal hükümetin veya diğer kurucu devletin yetkilerine halel
getirmemesi; ve

� KUbrUs’Un AB üyeliğine uyumlu olmasU şarttUr. 

� Kurucu devletler ticari ve kültürel konularda (sanat, eğitim ve spor dahil) KUbrUs diplomatik misyonunun bir
parçasU olarak akredite edilecek olan temsilciler atayabilirler.  

� YukarUdaki yetkilerin kullanUlmasUnda aşağUdaki prosedürlere uyulacaktUr:

� Kurucu devletler yabancU devletlerle siyasi düzeyde uluslarasU temas için federal hükümetin
dUşişleri bakanlUğU kanalUnU kullanacaktUr;

� Kurucu devletler diğer devletlerin kurucu – veya alt –birimleri veya alt düzey yetkilileri ile doğrudan
temasta olabilirler. Bu durumda, böyle bir makamla herhangi bir anlaşma için müzakereler
başladUğUnda federal hükümetin dUşişleri bakanlUğUna haber verilecek ve federal bakanlUk
müzakerlerin gelişimi hakkUnda bilgilendirilecektir.  



Politika belirlenmesi

AB içinde temsiliyet

Yükümlülüklerin
yerine getirilmesi

Yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi
durumu 
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Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti Avrupa Birliği’nin bir üyesi olacaktUr. 

Federal hükümet Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerde yasama ve yürütme yetkilerini egemen bir şekilde kullanacaktUr. 

Kuruluş AnlaşmasU, federal hükümet ve kurucu devletler arasUnda kapsamlU işbirliği öngörür: 

Avrupa Birliği’nin Üyesi Olarak Birleşik K@br@s Cumhuriyeti
BBİİRRLLEEŞŞİİKK  KKIIBBRRIISS  CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ

Kurucu devletlerin hükümetleri Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin AB içindeki politikasUnUn belirlenmesinde
yer alacaktUr.

Federal hükümetin yetkisindeki alanlarda veya konu büyük ölçüde federal hükümetin yetkisindeki bir
alanla ilgili olduğunda, KUbrUs AB’de federal hükümet tarafUndan temsil edilecektir. Konu ağUrlUklU olarak
veya yalnUzca kurucu devletlerin yetki alanUna giriyorsa KUbrUs, ya bir federal hükümet temsilcisi, ya da
Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti adUna hareket etme yetkisi bulunmasU şartUyla bir kurucu devlet temsilcisi
tarafUndan temsil edilebilir. 

Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmaktan kaynaklanan yükümlülükleri, ilgili konuda yasama
yetkisi bulunan federal ya da kurucu devlet otoritesi tarafUndan yerine getirilecektir.

Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin AB’ye karşU olan bir yükümlülüğü kurucu devletlerin yetki alanUna giriyor,
ancak bir kurucu devlet o yükümlüğünü yerine getirmiyor ise, o zaman, o kurucu devlet
sorumluluklarUnUn gereğini yapUncaya dek, federal hükümet (öncelikle ilgili kurucu devlete bilgi
verdikten sonra) gerekli önlemleri alabilir. Kurucu devlet aynU zamanda Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin
bu aksaklUk sonucunda karşlaştUğU masraflardan veya ödediği cezalardan da sorumlu olacaktUr.

Anayasa’nUn hiçbir hükmü:
� Federal hükümet veya kurucu devletler tarafUndan AB üyeliğinin gereği olarak yürürlüğe konulan yasa, uygulama veya tedbirleri

geçersiz kUlmayacaktUr.
� AB’nin veya kurumlarUnUn yasa, uygulama veya tedbirlerinin tüm KUbrUs’ta yasal olarak bağlayUcU olmasUnU engelleyemez.

YukarUdakilerin uygulanmasU federal hükümet ve kurucu devletler arasUndaki bir İşbirliği AnlaşmasU tarafUndan
düzenlenecektir. Bu İşbirliği AnlaşmasU Kuruluş AnlaşmasU’nda yer alacaktUr.

AB ile ilgili herhangi bir yeni antlaşma veya mutabakat, veya herhangi bir aday devletin katUlUm  işlemleri, federal
Parlamento ve her iki kurucu devlet ParlamentolarU tarafUndan itiraz edilmediği sürece, KUbrUs tarafUndan
onaylanacaktUr. 

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



Polis Konular@
BBİİRRLLEEŞŞİİKK  KKIIBBRRIISS  CCUUMMHHUURRİİYYEETTİİ

BİRLEŞİK  KIBRIS  CUMHURİYETİ

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Federal Polis
Federal polis her bir kurucu devletten eşit sayUda personelden oluşacak; KUbrUs’Un sUnUrlarUnU denetleyecek, federal
görevlileri, binalarU ve gayrU menkulü, ve yabancU yetkililer ile diplomatik misyonlarU koruyacaktUr.

Kurucu Devlet Polisi
Her bir kurucu devlet kendi polis gücüne sahip olacaktUr. Kurucu devletin polisi yalnUzca o kurucu devlette bulunup
çalUşacak ve asayişin korunmasU ve sağlanmasU ile kamu güvenliğinden sorumlu olacak; federal polis ve Ortak
Soruşturma Bürosu’nun işlevlerine halel gelmeyecek şekilde, federal yasalara aykUrU davranUşlarla ilgili önlem
alacaktUr.   

Kurucu devletin polis sayUsU 700 polis memuru artU kurucu devlette yaşayan her 1000 kişiye altU polis memuru ile
sUnUrlU olacaktUr. Kurucu devlet polisi sadece normal sivil görevlere uygun silahlar taşUyabilecektir.

Ortak Soruşturma Bürosu
Federal ve kurucu devlet polis görevlilerinden oluşan bir Ortak Soruşturma Bürosu oluşturulacaktUr. Bu Büro’da
her bir kurucu devletten eşit sayUda görevli bulunacaktUr. Büro federal BaşsavcU’ya karşU sorumlu olacaktUr. 

Ortak Soruşturma Bürosu’nun görevleri şunlarU içerecektir:
� Terörizm, uyuşturucu kaçakçUlUğU, kara para aklama ve organize suçla mücadele etme;
� SilahlarU yasaklayan yasalarUn ihlal edilmesine ilişkin iddialarU soruşturma; ve
� Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ne, kurucu devletlere ve garantör ülkelere karşU şiddet kullanmayU veya

şiddeti teşvik etmeyi yasaklayan yasalarUn ihlal edilmesine ilişkin iddialarU soruşturma.

Polis Konular@nda İşbirliği
Federal hükümet ve kurucu devletler arasUndaki bir İşbirliği AnlaşmasU, polis konularUnda işbirliğini belirleyecektir.

Ortak Soruşturma Bürosu’nun oluşumu ve işlevleri, ayrUca federal ve kurucu devlet polisinin güç ve teçhizatU bir
Anayasal Kanunla düzenlenecektir.

Söz konusu İşbirliği AnlaşmasU ile Anayasal Kanun, Kuruluş AnlaşmasU içinde yer alacaktUr. 
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FEDERAL KURUMLAR

YASAMA:
Senato 

ve
Temsilciler Meclisi

YÜRÜTME:
BaşkanlUk Konseyi
Federal Yönetim

Federal Polis

BAĞIMSIZ YETKİLİLER VE
KURUMLAR:

KUbrUs Merkez BankasU
BaşsavcU

SayUştay BaşkanU

YARGI:
KUbrUs Yüksek Mahkemesi

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



Federal Hükümetin Dayand@ğ@ Temel Prensipler
FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Genel Sekreter, Plan’da iki tarafUn belirli kaygUlarUnU dengelemeye çalUşmUş olduğunu Nisan 2003’te Güvenlik
Konseyi’ne sunduğu raporunda anlattU. Kuruluş AnlaşmasU’nUn önerdiği federal yapU:

� KUbrUslU RumlarUn ve KUbrUslU Türklerin siyasi eşitliğini yansUtmakta ve garanti etmekte, ama aynU zamanda
KUbrUslU Rum vatandaşlarUn önemli ölçüde daha çok olan sayUlarUnU demokratik bir şekilde yansUtmakta; ve

� Bir yandan yürütmenin etkili bir şekilde işlemesini sağlarken, öte yandan bir tarafUn diğer tarafa hükmetmesine
karşU tartUşUlmaz garantiler taşUmaktadUr.

Siyasi eşitlik aşağ@dakilerle güvence alt@na al@nmaktad@r:
� Senato’nun oluşumu. Her kurucu devletten eşit sayUda senatör bulunacaktUr. 
� Senato’daki karar alma süreci. 
� BaşkanlUk ve Başkan YardUmcUlUğUnUn dönüşümlü olduğu kollektif bir BaşkanlUk Konseyi öngören hüküm. 

Nüfuslar aras@ndaki fark aşağ@dakilerle yans@t@lmaktad@r:
� Temsilciler Meclisi’nin oluşumu. Milletvekillerinin en çok %75’i KUbrUs Rum Devleti’nden, en az %25’i ise KUbrUs

Türk Devleti’nden olacaktUr.
� Temsilciler Meclisi’indeki karar alma süreci.
� BaşkanlUk Konseyi’nin oluşumu. 4 üye KUbrUs Rum Devleti’nden, 2 üye ise KUbrUs Türk Devleti’nden olacaktUr.
� Konsey’in KUbrUs Türk Devleti’nden olan bir üyesinin BaşkanlUk Konseyi BaşkanU olarak görev yaptUğU her bir

döneme karşUlUk Konsey’in KUbrUs Rum Devleti’nden olan üyelerinin iki dönem BaşkanlUk yapabilmesine olanak
sağlayan hüküm. 

Bir taraf@n diğer tarafa hükmetmesine karş@ garantiler aşağ@dakileri içerir: 
� BaşkanlUk Konseyi’nin her bir kurucu devlet senatörlerinin en az %40’UnUn onayU ile, böylelikle her bir kurucu

devletin kesin desteğini güvenceye alarak, tek bir listeden seçlmesi    
� KararlarUn her iki kurucu devletten büyük destekle alUnmasUnU gerektiren Senato’daki karar alma süreci 
� BaşkanlUk Konseyi’nde kararlarUn konsensüsle alUnacağUnU, bu mümkün olmadUğUnda kararlarUn her kurucu

devletten en az bir üyeyi içermesi şartUyla basit çoğunlukla alUnacağUnU ifade eden hüküm.

Hükümetin verimli çal@şmas@ herhangi bir kurucu devletten tek bir üyenin bir kararU veto edebilmesi imkanUnU
ortadan kaldUran hüküm vasUtasUyla güvence altUna alUnmaktadUr. AyrUca, federal kurumlar içinde oluşan çUkmazlarU
geçici olarak çözmek için gerekli yetkiler, aynU zamanda Anayasa’nUn uygulanmasUnU sağlamakla da görevli olan
Yüksek Mahkeme’ye verilmektedir.
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Federal Parlamento’nun oluşumu:
Federal Parlamento iki Meclis’ten oluşur: Senato ve Temsilciler Meclisi. Her Meclis’in 48 üyesi bulunur; bu üyeler
bir başka kamu görevi yürütüyor olmamalUdUr.   

� Senato her kurucu devletten eşit sayUda senatörden oluşur: 24 KUbrUs Rum Devleti senatörü ve 24
KUbrUs Türk Devleti senatörü (kurucu devletlerin eşitliğinin yansUmasU)

� Temsilciler Meclisi her kurucu devletin iç kurucu devlet vatandaşlUk statüsüne sahip kişilerin oranUna
göre oluşur (bir kurucu devletin nüfüsunun diğerinin nüfusundan önemli ölçüde daha büyük
olduğunun yansUmasU). Ancak, her kurucu devletin Meclis’teki koltuklarUn en az %25’ine sahip
olmasU şarttUr. 

Maronit, Latin and Ermeni azUnlUklarUn her biri en az birer milletvekili ile temsil edilir; Bu milletvekilleri ilgili azUnlUk
üyelerinin çoğunluğunun ikamet ettiği kurucu devletin kontenjanUndan sayUlUr.  

Federal Parlamento’nun yetkileri:
� Yasa yapmak ve yetkisi dahilindeki konularda kararlar almak.
� UluslarasU antlaşmalarUn onaylanmasUnU kabul etmek.
� BaşkanlUk Konseyini seçmek ve denetlemek.
� BaşkanlUk Konseyi’nin ve bağUmsUz kurumlarUn organlarUnUn üyeleriyle ve bağUmsUz yetkililerle ilgili

görevi ciddi şekilde ihmal etme veya ciddi suç işleme iddialarUnU özel çoğunluk kararUyla Yüksek
Mahkeme’ye havale etmek.

� Federal bütçeyi kabul etmek.

Yasama
FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR
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Karar alma yöntemi:
Anayasa’da belirtilmiş belirli konular dUşUndaki olağan konularda, Parlamento kararlarU için iki Meclis’in basit
çoğunlukla onayU gerekir. Belirlenmiş konularda ise Senato özel çoğunlukla, Temsilciler Meclisi basit çoğunlukla
karar alUr:

Karar alma çoğunluğu

Basit çoğunluk:

Özel çoğunluk:

Senato’da

Olağan kararlar Senato’nun basit çoğunluk kararUyla
alUnUr; bu çoğunluk her kurucu devletten hazUr bulunup
oy kullanan senatörlerin dörtte birini içermelidir.

Belirlenmiş konularda, her kurucu devlet senatörlerinin
en az beşte ikisini (10) içeren özel çoğunluk gerekir.
Bu konulara şunlar dahildir: federal bütçenin
onaylanmasU, BaşkanlUk Konseyi’nin seçimi, ve kurucu
devletlerin önemli menfaatleri ile bağlantUlU bir dizi
konu. 

Temsilciler Meclisi’nde

Tüm kararlar hazUr olup oy veren
üyelerin basit çoğunluğu ile alUnUr.

Bu Meclis kararlarU için uygulanmaz.
Belirlenmiş konularda kararlar hazUr olup
oy veren üyelerin basit çoğunluğu ile
alUnUr.

Parlamento’nun iki Meclisi arasUnda bir uzlaşUm mekanizmasU için gerekli düzenleme yasada yer alUr.
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* Seçimler Federal Yasa ile düzenlenecektir.
** Bu sayUlar adanUn her iki tarafUnda şu anda bulunan nüfuslara göre verilmiştir. Anayasa’nUn İlgili hükmüne göre
her kurucu devlet Temsilciler Meclisi’nde kendi iç kurucu devlet vatandaşlUğU statüsüne sahip kişiler temelinde
temsil edilecektir. Ancak her kurucu devletin Temsilciler Meclisi’ndeki temsiliyeti en az %25 olmak zorundadUr.

Federal Parlamento’ya Üyelerin Seçimi 

FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS RUM DEVLETİ’NDEN *

KIBRIS TÜRK DEVLETİ’NDEN *

KİME?

KİM OY VERİR?

KUbrUs Rum Devleti iç kurucu devlet
vatandaşlUğU statüsüne sahip 

18 yaş üzeri kişiler

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI

Senato için:
KUbrUs Rum Devleti iç kurucu devlet vatandaşlUğU

statüsüne sahip 24 adaya. 
Seçilen adaylar KUbrUs Rum Devleti’ni Senato’da

temsil eder.

Temsilciler Meclisi için:
KUbrUs Rum Devleti iç kurucu devlet vatandaşlUğU

statüsüne sahip 36 (maks)** adaya. Seçilen adaylar
KUbrUs Rum Devleti’ni 

Temsilciler Meclisi’nde temsil eder.

KİME?

KİM OY VERİR?

KUbrUs Türk Devleti iç kurucu devlet
vatandaşlUğU statüsüne sahip 

18 yaş üzeri kişiler

Senato için:
KUbrUs Türk Devleti iç kurucu devlet vatandaşlUğU

statüsüne sahip 24 adaya. 
Seçilen adaylar KUbrUs Türk Devleti’ni Senato’da

temsil eder.

Temsilciler Meclisi için:
KUbrUs Türk Devleti iç kurucu devlet vatandaşlUğU

statüsüne sahip 12 (min)** adaya. Seçilen adaylar 
KUbrUs Türk Devleti’ni 

Temsilciler Meclisi’nde temsil eder.



Yürütme
FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Başkanl@k Konseyi 
Devlet BaşkanlUğU görevi altU üyeli BaşkanlUk Konseyi’nin ortak yetkisine verilmiştir. BaşkanlUk Konseyi yürütme
yetkisini kullanUr.

Konsey’in BaşkanU, BaşkanlUk Konseyi’ni Devlet BaşkanU olarak temsil eder. 

Konsey’in üyeleri Parlamento tarafUndan tek bir liste halinde ve özel çoğunlukla beş yUllUk sabit bir süre için seçilir. 

Konsey’in üyeleri seçildikten sonra her herhangi bir başka kamu görevi veya özel görev yürütüyor olmamalUdUr. 

Bileşimi:
AltU kişilik BaşkanlUk Konseyi, her bir kurucu devletten en az ikişer üye gelmesi şartUyla, adadaki nüfus dağUlUmUnU
yansUtacak biçimde oluşur. Şu andaki nüfusa göre, 4 üye KUbrUs Rum Devleti’nden ve 2 üye de KUbrUs Türk
Devleti’nden olacaktUr. 

Başkan ve Başkan Yard@mc@s@:
� Konsey BaşkanlUğU ve Başkan YardUmcUlUğU görevleri her on ayda bir üyeler arasUnda değişerek

dönüşümlü olarak yürütülecektir. 
� Konsey’in BaşkanU ikiden fazla ardUşUk dönem aynU kurucu devletten olmayacaktUr.  
� Konsey’in BaşkanU ve Başkan YardUmcUsU aynU kurucu devletten olmayacaktUr. 
� Konsey’in Başkan YardUmcUsU, Başkan’Un yokluğunda veya geçici olarak görevini yapamaz olduğu

durumda Başkan’Un görevlerini üstlenir. 

Konsey’in alt@ üyesi (Başkan ve Başkan Yard@mc@s@ da dahil):
� Üyeler eşit olacak ve herhangi bir üye Konsey’in gündemine bir madde koyma hakkUna sahip

olacaktUr.
� Konsey’in her üyesi bir bakanlUğUn başUnda bulunacaktUr. BakanlUklarUn dağUlUmU Konsey’in kararUyla

olacaktUr. 
� DUşişleri BakanU ve AB İşleri BakanU aynU kurucu devletten gelen üyeler olmayacaktUr. 
� Bakanlar, BaşkanlUk Konseyi’nin kendi bakanlUklarU ile ilgili kararlarUnU hazUrlar ve uygular.
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İşlevler, atamalar ve uluslararasU temsiliyet:
� Konsey’in BaşkanU, Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ni Devlet BaşkanU olarak temsil edecektir.
� Konsey’in BaşkanU, Avrupa Konseyi (AB’nin) toplantUlarUnda veya başka birinin bu görev için

seçildiği haller dUşUnda, Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ni Hükümet BaşkanU olarak temsil edecektir
� Konsey’in BaşkanU, Konsey’i toplar ve toplantUlara başkanlUk eder. 
� AB İşleri BakanU, BaşkanlUk Konseyi’ni (Hükümet BaşkanU sUfatUyla) Avrupa Konseyi (AB’nin)

toplantUlarUnda temsil edecek, ve DUşişleri BakanU kendisine yardUmcU olacaktUr.
� İlgili bakanlar Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ni hükümetler arasU bakanlar toplantUlarUnda temsil

edecektir. 
� BaşkanlUk Konseyi, adli üyeleri ve bağUmsUz yetkilileri, yani Yüksek Mahkeme YargUçlarUnU, Merkez

BankasU Yönetim Kurulu BaşkanU ve üyelerini, BaşsavcU ve BaşsavcU YardUmcUsUnU, SayUştay
BaşkanU ve SayUştay Başkan YardUmcUsUnU atayacaktUr.

� BaşkanlUk Konseyi AB organlarUna ve uluslararasU organlara aday önerecek veya üye atayacaktUr.
� UluslararasU bir toplantUda bir kurucu devletin hayati menfaatlerinin ele alUnmasU ihtimali varsa, ve

o toplantUda Konsey’i temsil eden üye diğer kurucu devletten ise, Konsey ilgili kurucu devletten bir
üyeyi Konsey temsilcisine eşlik etmek üzere atayabilir.

� Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin uluslarasU toplantUlardaki herhangi bir temsilcisi BaşkanlUk
Konseyi’nin kararlarU doğrultusunda davranacaktUr.

Karar alma yöntemi:
BaşkanlUk Konseyi konsensus ile karar almaya gayret edecektir. Bunun sağlanamadUğU durumlarda Konsey, oy
veren üyelerin basit çoğunluğu ile karar alacaktUr. Karar çoğunluğunun her kurucu devletten en az bir üye
içermesi şarttUr. Başkan’Un ve Başkan YardUmcUsU’nUn belirleyici oy hakkU yoktur. 

FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



Başkanl@k Konseyi’nin Seçimi:

FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Senato üyeleri özel çoğunluk
ile karar almak üzere 

oy kullanUr.

KİME?

SEÇİLİR

KİM OY VERİR?

Senatörler tek bir liste halinde çUkan
adaylar için oy verir. Her listede

6 isim bulunacaktUr:  
� 2 KUbrUs Türk Devleti’nden;  
� 4 KUbrUs Rum Devleti’nden. 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Senato’nun seçimini basit çoğunluk

kararU ile onaylar.

Herhangi bir liste seçilmek için Senato’daki oylarUn %50’sinden bir
fazlasUnU almalUdUr. Liste aynU zamanda her kurucu devlet senatörlerinin

en az %40’Undan oy almUş olmalUdUr (özel çoğunluk). Böyle
bir listenin daha sonra Temsilciler Meclisi tarafUndan basit coğunluk
ile onaylanmasU gerekecektir. BaşarUlU olan aday listesi BaşkanlUk

Konseyi’ni olusturacaktUr. 

�

�



25

Başkanl@k Konseyi ve Birleşik K@br@s Cumhuriyeti’nin temsiliyeti:

FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

BaşkanlUk ve Başkan YardUmcUlUğU görevleri her on
ayda bir üyeler arasUnda değişerek dönüşümlü
olarak yürütülecektir. Başkan ve Başkan YardUmcUsU
aynU kurucu devletten olmamalUdUr. Bu makamlar
ikiden fazla ardUşUk dönem aynU kurucu devletten
üyeler tarafUndan doldurulamaz. 

Başkan, Devlet BaşkanU olarak BaşkanlUk Konseyi’ni
temsil ederken resmi fonksiyonlara katUlUr, diplomatik
elçilerin güven belgelerini alUr ve imzalar, ve Birleşik
KUbrUs Cumhuriyeti nişanlarUnU verir. Başkan Birleşik
KUbrUs Cumhuriyeti’ni hükümet başkanlarU
toplantUlarUnda temsil eder (Konsey başka bir üyeyi,
atamazsa)*.

Her üye bir bakanlUktan sorumlu olacaktUr. Bakanlar,
kendi bakanlUklarUna ilişkin Konsey kararlarUnU
hazUrlar ve yürütür. 

Her bakan Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ni hükümetler
arasU bakanlar toplantUlarUnda temsil eder*. AB İşleri
BakanU, BaşkanlUk Konseyi’ni Avrupa Konseyi
(AB’nin) toplantUlarUnda temsil eder (Konsey başka
bir üyeyi, atamazsa)*.

* Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin uluslararasU toplantUlardaki herhangi bir temsilcisi BaşkanlUk Konseyi kararlarU doğrultusunda
davranacaktUr.

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI

DEVLET BAŞKANI VE HÜKÜMET BAŞKANI OLARAK
BAŞKANLIK KONSEYİ

BAŞKANLIK BAKANLAR



FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Federal Yönetim ve Federal Polis
Federal Yönetim
Kamu hizmetinin oluşumu kurucu devletlerin nüfuslarUna orantUlU olacaktUr. Ancak yönetimin her düzeyindeki kamu
görevlilerinin en az üçte biri her bir kurucu devletten gelmelidir.  

Federal kamu görevlilerini atama ve terfi ettirme yetkilerine sahip bir Kamu Hizmeti Komisyonu oluşturulacaktUr.
Komisyon’da her bir kurucu devletten eşit sayUda üye bulunacaktUr.

Federal kamu görevlisi aynU zamanda kurucu devlette görev yapamaz.

Federal Polis
Federal polisin tüm birimleri her bir kurucu devletten eşit sayUda pesonelden oluşacaktUr. 

Federal polis BaşkanU ve federal polis Başkan YardUmcUsU aynU kurucu devletten olmayacaktUr. 

Federal polis:
� KUbrUs’Un sUnUrlarUnU denetleyecek;
� Federal görevlileri, binalarU ve gayrU menkulü koruyacak; ve 
� YabancU yetkililer ile diplomatik misyonlarU koruyacaktUr. 
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K@br@s Yüksek Mahkemesi
Yüksek Mahkeme, Anayasa’nUn uygulanmasUnU ve Anayasa’ya saygU gösterilmesini sağlar.

� Yüksek Mahkeme her bir kurucu devletten eşit sayUda yargUç ile üç KUbrUslU olmayan yargUçtan oluşur. Yüksek
Mahkeme yargUçlarUnUn tümü BaşkanlUk Konseyi tarafUndan atanacaktUr. 

� Yüksek Mahkeme kararlarU konsensus ile, bunun başarUlamadUğU durumda ise KUbrUslU yargUçlarUn basit
çoğunluğu ile alUnacaktUr. KUbrUslU yargUçlar arasUnda çoğunluk sağlanamazsa, KUbrUslU olmayan yargUçlar tek
sesle hareket ederek mahkeme kararUna katUlacaktUr. 

Genel Sekreter Nisan 2003’te Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporunda şunu ifade etti: 

‘Federal ve kurucu devlet seviyesindeki hükümetler aras.nda yasal hiyerarşi bulunmayan bir sistemde
Yüksek Mahkeme devletin uyum içinde çal.şmas.n. en son aşamada garanti edebilecek tek kurumdur.’ 

Bu durum yargU yetkisinin yalnUzca Yüksek Mahkeme’ye ait olduğu alanlarda gözükmektedir. Bunlara aşağUdaki
konular dahildir:

Yarg@
FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI

Yüksek Mahkeme; kurucu devletler arasUndaki, kurucu devletlerden biri veya her ikisi ile federal
hükümet arasUndaki, ve federal hükümetin organlarU arasUndaki uyuşmazlUklarU çözecektir.

Herhangi bir federal veya kurucu devlet yasasUnUn Anayasa’ya uygunluğunu veya Anayasal
Kanunlar’Un önceliğine ilişkin olarak ortaya çUkabilecek herhangi bir hususu karara bağlayacaktUr. 

Yüksek Mahkeme; Kuruluş AnlaşmasU’nUn, Anayasa’nUn, federal yasalarUn (federal idari kararlar
dahil), veya Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ni bağlayan antlaşmalarUn yorumunu veya ihlali iddiasUnU
içeren konular hakkUndaki bütün diğer uyuşmazlUklara bakan temyiz mahkemesi olacaktUr. 

Federal kurumlardan birinde bir çUkmaz ortaya çUktUğUnda, eğer bu çUkmaz: 
- Federal hükümetin veya kurumlarUnUn gerektiği gibi çalUşmasU için şart olan; veya 
- Eksikliği halinde Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’ni bir AB üyesi olarak yükümlülüklerini yerine getiremez

duruma düşürecek olan bir kararU engelliyorsa, Yüksek Mahkeme bir ara karar alabilir.  

Birleşik K@br@s
Cumhuriyeti’nin
parçalar@ aras@ndaki
uyuşmazl@klar

Herhangi bir federal
veya kurucu devlet
yasas@n@n geçerliliği

Kuruluş Anlaşmas@’n@n
yorumu veya ihlali
iddias@ hakk@nda
uyuşmazl@klar

Federal kurumlar
içindeki ç@kmazlar@n
çözümlenmesi



Bağ@ms@z Yetkililer ve Kuruluşlar
FFEEDDEERRAALL  KKUURRUUMMLLAARR

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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BağUmsUz yetkililer ve bağUmsUz kuruluşlarUn yönetim kurulu üyeleri BaşkanlUk Konseyi tarafUndan atanUr.

� SayUştay BaşkanU ve SayUştay
Başkan YardUmcUsU, Federal SayUştay
BaşkanlUğU’nUn Başkan ve Başkan
YardUmcUsU olacaktUr.

� SayUştay BaşkanU ve BaşsavcU aynU
kurucu devletten olmayacaktUr.

� SayUştay BaşkanU ve SayUştay Başkan
YardUmcUsU aynU kurucu devletten
olmayacaktUr. 

� SayUştay BaşkanU, SayUştay Başkan
YardUmcUsU ile birlikte, yasa ile
kendisine verilen veya yüklenen
yetkileri kullanacak ve işlevleri
yürütecektir.

� SayUştay BaşkanU, SayUştay Başkan
YardUmcUsU’nUn desteği ile, federal
hükümet tarafUndan veya federal
hükümet yetkisi altUnda yapUlan tüm
ödemeler ve gelirlerin denetimi, ve
yönetilen diğer varlUklarUn ve
hesaplarUn, ve ödenmesi gereken
boçlarUn murakabesini ve denetimini
yapacak; ve bu amaçla bu hesaplarU
ilgilendiren tüm defterlere, kayUtlara ve
gelirlere ulaşma ve bunlarUn tutulduğu
yerlere girebilme hakkUna sahip
olacaktUr.

� BaşsavcU ve BaşsavcU YardUmcUsU,
Federal Hukuk Dairesi’nin BaşkanU
ve Başkan YardUmcUsU olacaktUr.

� BaşsavcU ve SayUştay BaşkanU aynU
kurucu devletten olmayacaktUr.

� BaşsavcU ve BaşsavcU YardUmcUsU
aynU kurucu devletten olmayacaktUr.

� BaşsavcU, BaşsavcU YardUmcUsU ile
birlikte, federal hükümetin hukuk
danUşmanU olacak ve Anayasa ve
yasa ile kendisine verilen veya
yüklenen yetkileri kullanacak ve
işlevleri yürütecektir. 

� BaşsavcU federal yasalara karşU
işlenen suçlar hakkUnda Birleşik KUbrUs
Cumhuriyeti’nde herhangi bir kişi
aleyhine dava açma, yürütme,
devralma ve davayU sürdürüp
sürdürmeme yetkisine sahip olacaktUr.
Bu yetki BaşsavcU tarafUndan kendisinin
kamu yararUna olduğunu takdir ettiği
hallerde kullanUlacaktUr.

� Birleşik KUbrUs Cumhuriyeti’nin parasal
konularda yetkili makamUdUr.

� Para politikalarUnU belirleyip
uygulayacak ve kredi kurumlarUnUn
denetim ve gözetimini yapacaktUr.

� BağUmsUz olacak ve AB kurallarUna
uygun olarak çalUşacaktUr.

� Üç üyeli bir Yönetim Kurulu tarafUndan
yönetilecektir. Yönetim Kurulu’nda her
bir kurucu devletten en az birer üye
bulunacaktUr. Üçüncü üye KUbrUs
dUşUndan olabilir.

� Merkez BankasU’nUn her bir kurucu
devlette şubelerinin açUlmasU ve şube
müdürlerinin Merkez BankasU Yönetim
Kurulu’na dahil edilmesi için yasa
yapUlabilir.

KIBRIS MERKEZ BANKASI BAŞSAVCI SAYIŞTAY BAŞKANI



29

Tek bir KQbrQs vatandaşlQğQ olacaktQr.

Bütün KQbrQs vatandaşlarQ aynQ zamanda ya KQbrQs Rum Devleti ya da KQbrQs Türk Devleti iç kurucu devlet
vatandaşlQğQ statüsüne sahip olacaktQr.

KQbrQs vatandaşlQğQ ve iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsü (KQbrQs Rum veya KQbrQs Türk) birbirlerini tamamlayQcQ
olacaktQr. İç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip olabilmek için kişinin önce KQbrQs vatandaşQ olmasQ veya
KQbrQs vatandaşlQğQnQ kazanmasQ gerekir. Hiç kimse her iki iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne aynQ anda
sahip olamaz.

Kuruluş AnlaşmasQ, KQbrQs vatandaşlQğQ almaya uygunluğu, ve aynQ zamanda herhangi bir KQbrQs vatandaşQnQn
hangi iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip olacağQnQ belirleyen kriterleri saptar.

İç kurucu devlet vatandaşlQğQ statülerine bakQlmaksQzQn tüm KQbrQslQlar için dolaşQm özgürlüğü olacaktQr.

Türkiye Avrupa Birliği üyesi oluncaya dek, bir kurucu devletin iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip
kişilerin diğer kurucu devlet bölgesinde sürekli ikamet tesis edebilme özgürlüğü, Kuruluş AnlaşmasQ’nda
belirlenen izin verilebilir seviyelere göre kQsQtlanabilir.

Kuruluş AnlaşmasQ’na göre bir kurucu devlet, diğerinin iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip olup kendi
bölgesinde sürekli ikamet etmekte olan kişilere kendi iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsünü vermeye mecbur
değildir. Bu kişiler, o kurucu devlette sürekli ikamet tesis etmelerini izleyen altQ ay içinde, o kurucu devletin kurucu
devlet ve yerel seçimleri için olan seçmen kütüklerine dahil edilecektir.

İç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsü ile sürekli ikamet arasQndaki fark siyasi haklarQn kullanQlma biçiminde
gözükmektedir: KQbrQslQlar, federal seçimlerde iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statülerine göre, kurucu devlet
seçimleri ve yerel seçimlerde ise sürekli ikamet ettikleri yerde oy vereceklerdir.

Yunan ve Türk vatandaşlarQ tarafQndan ikamet tesis edilmesi kQsQtlamalara tabi olacaktQr.

VATANDAŞLIK

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



Her bir tarafQn lideri tarafQndan verilecek ve eşlerle
çocuklar dahil 45,000 kişiyi içerecek listede

yer alan herhangi bir kişi*.

KHbrHs VatandaşlHğH
VVAATTAANNDDAAŞŞLLIIKK
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* 45,000 kişilik liste: BM Genel Sekreteri’ne her bir tarafça ayrQ bir liste sunulacaktQr. Müracaat edenler
aşağQdaki kriterlere ve aşağQdaki öncelik sQrasQna göre listeye dahil edilecektir:

� 18 yaşQna basmadan önce en az yedi yQl ve son beş yQl içinde en az bir yQl KQbrQs’ta sürekli ikamet
etmiş olan 18 yaş veya üzerindeki kişiler, ve bu kişilerin KQbrQs’ta sürekli ikamet eden reşit olmayan
çocuklarQ;

� KQbrQs’ta kesintisiz olarak yedi yQldan fazla bir süre sürekli ikamet etmiş olan kişiler. Öncelik
kaldQklarQ sürenin uzunluğuna bağlQ olacaktQr.

** VatandaşlHğa kabul edilme: VatandaşlQğa kabul edilme şartlarQ arasQnda aşağQdakiler bulunur: 
� 18 yaş veya üzerinde olmak; 
� Dört yQlQ Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe girmesinin ardQndan olmak üzere KQbrQs’ta kesintisiz

olarak en az 9 yQl  sürekli ikamet etmiş olmak;
� Resmi dillerden birini bilmek; ve
� Güvenlikle ilgili bir yasağa tabii olmamak veya cezai mahkumiyeti bulunmamak 

KolaylaştHrHlmHş vatandaşlHk kazanma: KQbrQs vatandaşQ olan veya KQbrQs vatandaşlQğQna kabul edilen
kişilerle en az iki yQldan beridir evli olan eşlerin talebi üzerine; veya KQbrQs vatandaşlQğQ kazanmQş kişilerin reşit
olmayan çocuklarQ tarafQndan otomatik olarak.

KURULUŞ ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE 
GİRDİĞİNDE KİM KIBRIS VATANDAŞI OLACAK?

1963’te KQbrQs vatandaşlQğQna sahip olan 
herhangi bir kişi ve onun soyundan gelenler ve bu

kişilerin eşleri.

VatandaşlQğa kabul edilme veya kolaylaştQrQlmQş
vatandaşlQğQ kazanma yoluyla**.

KIBRIS VATANDAŞLIĞI DAHA SONRA 
NASIL EDİNİLECEK?

Ana-babadan herhangi birinin KQbrQs vatandaşQ
olmasQ halinde doğumla.
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Tüm KQbrQs vatandaşlarQ aynQ zamanda iç kurucu devlet vatandaşlQğQna sahip olacaktQr. Avrupa Birliği
vatandaşlQğQnda olduğu gibi, bu statü KQbrQs vatandaşlQğQnQn yerine geçmeyip onu tamamlayQcQ olacaktQr.

* Kuruluş AnlaşmasQ yürürlüğe girdiğinde aşağQdaki köylerden birinde yaşQyor olan kişiler, o tarihi izleyen bir yQl
içerisinde, diğer iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip olmayQ tercih edebilecektir: 

Maronit köyleri: Gürpinar/Agia Marina, Özhan/Asomatos, Karpaşa/Karpasha ve Koruçam/Kormakiti;

Mesarya köyleri: Pile/Pyla, YQlmazköy/Skylloura ve Türkeli/Agios Vasilios; 

Dillirga köyleri: Günebakan/Amadhies, YeşilQrmak/Limnitis, Süleymaniye/Selemani, Kurutepe/Xerovounos,
GemikonağQ/Karavostasi, Madenliköy/Agios Georgios ve Erenköy/Kokkina;  

Karpaz köyleri: Dipkarpaz/Rizokarpaso, Yeni Erenköy/Agialousa, Sipahi/Agias Trias, Adaçay/Melanarga,
Yeşilköy/Agios Andronikos, Agios Therissos ve Ziyamet/Leonarisso.

İç Kurucu Devlet VatandaşlHğH: NasHl Belirlenecek?
VVAATTAANNDDAAŞŞLLIIKK

KQbrQs dQşQnda ikamet eden  KQbrQs vatandaşlarQ
atalarQnQn 1974 öncesinde KQbrQs Rum veya KQbrQs
Türk toplumuna mensup olmalarQna bağlQ olarak ya
KQbrQs Rum Devleti ya da KQbrQs Türk Devleti iç
kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsünü kazanacaktQr.

KQbrQs vatandaşlQğQ kazanan kişiler, aynQ zamanda,
daha uzun süre ikamet ettikleri kurucu devletin iç
kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne  sahip
olacaktQr. 

İÇ KURUCU DEVLET 
VATANDAŞLIĞI STATÜSÜ

Her KQbrQs vatandaşQ, Kuruluş AnlaşmasQ yürürlüğe
girdiğinde KQbrQs Rum Devleti veya KQbrQs Türk
Devleti bölgesinde ikamet ediyor olmasQna bağlQ
olarak, ya KQbrQs Rum Devleti ya da KQbrQs Türk
Devleti iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsünü
kazanacaktQr*.

Yeni doğmuş çocuklar otomatik olarak ana-
babalarQnQn iç kurucu devlet statüsünü kazanacaktQr. 

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



Siyasi HaklarHn KullanHlmasH: 

İç Kurucu Devlet VatandaşlHğH Statüsü ve Sürekli İkamet 

VVAATTAANNDDAAŞŞLLIIKK

32

Bir kurucu devlet, kendi iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsünün diğer kurucu devletten kişiler tarafQndan
kazanQlmasQnQn koşullarQnQ düzenleyebilir. Kuruluş AnlaşmasQ’na göre:

� Bir kurucu devlet, Kuruluş AnlaşmasQ’ndaki hükümlere uygun olarak kendi bölgesinde ikamet etmeyi seçen
diğer devletten kişilere kendi iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsünü vermek zorunda değildir.

� Bir kurucu devlet kendi bölgesinde yaşayan ama kendi iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip olmayan
KQbrQs vatandaşlarQna siyasi haklar tanQmak zorundadQr.   

Kurucu devlet seçimleri ve yerel seçimler
KQbrQs vatandaşlarQ kurucu devlet seviyesindeki ve yerel seviyedeki seçimlerle ilgili siyasi haklarQnQ, iç kurucu
devlet vatandaşlQğQ statüsüne bakQlmaksQzQn, sürekli ikamet ettiği yerde kullanacaktQr. Herhangi bir KQbrQs
vatandaşQ, kurucu devlet seviyesindeki ve yerel seviyedeki seçimlerde, ikamet ettiği yerde oy kullanma hakkQnQ,
ikametini orada tesis etmesini izleyen altQ ay içinde elde edecektir.

Federal seçimler
Federal seviyedeki seçimlerde tüm KQbrQs vatandaşlarQ, ikamet ettiği yere bakQlmaksQzQn, iç kurucu devlet
vatandaşlQğQ statüsüne göre oy kullanacaktQr.

Örnek olarak, Kuruluş AnlaşmasQ yürürlüğe girdikten sonra:

Federal seçimlerde KQbrQs Rum
Devleti adaylarQ için oy kullanQr.

Federal seçimlerde KQbrQs Türk
Devleti adaylarQ için oy kullanQr.

KQbrQs Türk Devleti’nde sürekli ikamet
tesis eden KQbrQs Rum Devleti’nden bir
KQbrQs vatandaşQ:

KQbrQs Rum Devleti’nde sürekli ikamet
tesis eden KQbrQs Türk Devleti’nden bir
KQbrQs vatandaşQ:

Kurucu devlet seçimleri ve yerel
seçimlerde KQbrQs Türk Devleti adaylarQ
için oy kullanQr.

Kurucu devlet seçimleri ve yerel
seçimlerde KQbrQs Rum Devleti adaylarQ
için oy kullanQr.
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Türkiye Avrupa Birliği üyesi oluncaya dek, iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip olduğu kurucu devletten
farklQ olanQnda sürekli ikamet etmek isteyen KQbrQs vatandaşlarQna aşağQdaki sQnQrlamalar uygulanabilir:

Bu sQnQrlamalar Kuruluş AnlaşmasQ altQnda zorunlu değildir ancak ilgili kurucu devletin kabul edeceği ikamet
yasalarQna bağlQ olacaktQr. 

* Kuruluş AnlaşmasH yürürlüğe girdikten iki yHl sonra yukarHdaki sHnHrlamalar şu kişilere uygulanmaz:
� 65 yaş üzerindeki eski sakinlerden herhangi biri ve onun eşi veya tek bir kardeşi.
� Belirli köylerin** eski sakinleri ve onlarQn soyundan gelenler.

SQnQrlamalarQn yukarQdaki iki kategorideki kişilerin geri dönüş hakkQnQ kullanmasQnQ engellemeyecek olmasQna
rağmen, bu kişiler yukarQdaki tabloda belirtilen kotalar açQsQndan hesaplamaya dahil edilecektir.

Diğer kurucu devlette ikamet tesis etmede öncelik, ilk olarak malQnQn tasarrufu kendisine iade edilen kişilere, ve
onlarQn ailelerine; ikinci olarak ilgili belediye veya köyün sQrasQyla 1963’ten veya 1974’ten önceki sakinlerine, ve
onlarQn ailelerine; üçüncü olarak her iki kategorideki kişilerin varislerine verilecektir.

İkamet üzerindeki herhangi bir sQnQrlama tüm KQbrQs’ta dolaşQm özgürlüğüne engel olmayacaktQr; buna herhangi
bir KQbrQs vatandaşQnQn ortalama olarak haftada üç gün, tasarrufu kendisine iade edilen malQnda veya KQbrQs’Qn
herhangi bir yerindeki bir konaklama yerinde tatil yapmasQ veya kalmasQ dahildir.

Bu sQnQrlamalar, Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 20 yQl sonra federal hükümet ve
kurucu devletler tarafQndan, yaşanan tecrübe QşQğQnda yeniden gözden geçirilecektir.

KHbrHs VatandaşlarHnHn İkamet Tesisine İlişkin Geçici KHsHtlamalar
VVAATTAANNDDAAŞŞLLIIKK

İlk 6 yQl boyunca:

7. ve 10. yQllar arasQnda:

11. ve 15. yQllar arasQnda:

15. yQldan sonra:

AşağQdaki haller dQşQnda,* sürekli ikamet hakkQ üzerinde moratoryum

Köy veya belediye nüfusunun en çok %7’si kadar kişiye ikamet hakkQ

Köy veya belediye nüfusunun en çok %14’ü kadar kişiye ikamet hakkQ

İlgili kurucu devlet nüfusunun en çok %21’si kadar kişiye ikamet hakkQ

** Dillirga köyleri: Günebakan/Amadhies, YeşilQrmak/Limnitis, Süleymaniye/Selemani, Kurutepe/Xerovounos,
GemikonağQ/Karavostasi, Erenköy/Kokkina, and Madenliköy/Agios Georgios.  
Mesarya köyleri: Pile/Pyla, YQlmazköy/Skylloura and Türkeli/Agios Vasilios. 
Karpaz köyleri: Dipkarpaz/Rizokarpaso, Yeni Erenköy/Agialousa, Sipahi/Agia Trias ve Adaçay/Melanarga. 
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Yunan ve Türk vatandaşlarQ Birleşik KQbrQs Cumhuriyeti’nden, ülkeye giriş ve ikamet haklarQ konusunda, Avrupa
Birliği kanununun ve Avrupa Birliği’ne katQlQm AntlaşmasQ’nQn izin verdiği ölçüde eşit muamele görecektir.

Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe girmesinin hemen ardQndan, kurucu devletlere:

� Yunan vatandaşlarQna, KQbrQs Rum Devleti’nin iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip KQbrQs
vatandaşlarQnQn %10 seviyesine kadar; ve  

� Türk vatandaşlarQna, KQbrQs Türk Devleti’nin iç kurucu devlet vatandaşlQğQ statüsüne sahip KQbrQs
vatandaşlarQnQn %10 seviyesine kadar

sürekli ikamet hakkQ verme yetkisi verilecektir. Öncelik, Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe girmesinden itibaren
KQbrQs’ta kalma süresinin uzunluğuna bağlQ olarak verilecektir. 

Daha sonrasQnda, ikamet hakkQna sahip Yunan veya Türk vatandaşlarQnQn sayQsQnQn ilgili kurucu devletin iç kurucu
devlet vatandaşlQğQ statüsünü taşQyan kişilerin %5’ine ulaşmasQ halinde daha fazla Yunan veya Türk vatandaşQnQn
göç etmesine izin verilmeyecektir. 

Bu sQnQrlamalar, yedi yQldan fazla kalmamalarQ şartQyla, tam zamanlQ öğrencilere ve üniversitelerin geçici akademik
personeline uygulanmaz.

Sürekli ikamet hakkQ kazanan Yunan ve Tük vatandaşlarQnQn siyasi haklarQ bulunmayacaktQr. Bu kişilerin siyasi
hak kullanabilmesi için, gerekli koşullarQ sağlayQp KQbrQs vatandaşlQğQnQ ve ilgili iç kurucu devlet vatandaşlQğQnQ
kazanmasQ gerekir. 
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TOPRAK AYARLAMASI

Kurucu devletlerin bölgesel sQnQrlarQ bir haritada belirtilmiştir. Bu harita Kuruluş AnlaşmasQ’nQn bir parçasQnQ
oluşturmaktadQr. 

Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe girmesiyle yasal olarak KQbrQs Rum Devleti’nin bir parçasQ olacak olan toprak
ayarlamasQna tabi bölgeler, üç yQlQ geçmeyecek geçici bir süre için KQbrQs Tük Devleti tarafQndan yönetilecektir. 

Bu bölgelerin yönetimi KQbrQs Rum Devleti’ne Birleşmiş Milletler gözetiminde altQ aşamada devredilecektir:

Aşama 1 - 104 gün
Ara Bölge, Maraş/Varosha, Erenköy/Kokkina

Aşama 2 p 6 ay
Düzce/Achna ve Taşköy/Petra bölgeleri 

Aşama 3 - 12 ay
Bademliköy/Loutros, Ömerli/Galini ve KQrklar/Tymvou bölgeleri

Aşama 4 - 2 yQl
Mağusa/Famagusta, Çayönü/Kalopsida, Güvercinlik/Acheritou, Akdoğan/Lysi, Türkmenköy/Kontea,
Gayretköy/Avlona, YeşilQrmak/Lymnitis ve Soli bölgeleri

Aşama 5 - 2.5 yQl
Mağusa/Famagusta, Haspolat/Mia Milia, Alayköy/Gerolakkos ve BostancQ/Zodhia bölgeleri

Aşama 6 -  3 yQl
Korkuteli/Galdouros, Dörtyol/Prastio, Pirhan/Pyrga, Paşaköy/Asha, Türkeli/Ag. Vasilios, YQlmazköy/Skylloura,
Şirineveler/Ag. Ermolaos, Akçiçek/Syskipos, Kozan/Larnaca Lapitou, KQlQçarslan/Kondemenos, GürpQnar/Agia
Marina, Özhan/Asomatos, Karpaşa/Karpasha, Mevlevi/Kyra, KalkanlQ/Kalokhorio, Akçay/Argaki, Güzelyurt/Morphou,
Güneşköy/Nikitas, AydQnköy/Prastio, Yeşilyurt/Pendageia, GemikonağQ/Karavosti ve Yedidalga/Podamos Tou
Kambou bölgeleri

Özel düzenlemeler, toprak ayarlamasQna tabi olan bölgenin şimdiki sakinlerinin haklarQnQ ve menfaatlerini
koruyacak, ve bu kişilerin yeterince geçinebilmeye uygun yerlerdeki alternatif konutlara düzgün bir biçimde
yeniden yerleştirilmelerini sağlayacaktQr.
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Kokkina
Erenköy

Galini
Ömerli

Kato Pyrgos
Günebakan

Lefka
Lefke

Petra
Tasköy

Soli

Syrianochori
Yayla

Agia Irini
Akdeniz Diorios

Tepebaşi

Kormakiti
Koruçam

Morphou
Güzelyurt

Agia Marina
Gürpinar

Kontemenos
Kiliçaslan

Skylloura
Yilmazköy

Gerolakkos
Alayköy

Lapithos
Lapta

Tympou
Kirklar

Louroujina
Akincilar

Pyla
Pile

Pergamos
Beyarmudu

Limnia
Mormenekşe

Rizokarpaso
Dipkarpaz

Agialoussa
Yeni ErenkoyAgios Andronikos

Yeşilköy

Prastio
Dörtyol

Peristerona
Alaniçi

Pyrga
Pirhan

Achna
Düzce

Acheritou
Güvercinlik Varosha

Lysi
Akdoğan

Asha
Paşaköy

Arsos
Yiğitler

Agia
Dilekkaya

Potamia

NICOSIA

Kyrenia

Larnaka

Limassol

Pafos

Famagusta

Larnakas
Kozan

Zodhia
Bostanci

(Yeni Güzelyurt)*

* Önerilen konumlar

Bu haritada gösterilen isimler ve sQnQrlar ve kullanQlan unvanlar
herhangi bir resmi onay veya kabulü ima etmez.

1:800,000
Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe 

girmesiyle:

KKQQbbrrQQss  TTüürrkk  DDeevvlleettii

KKQQbbrrQQss  RRuumm  DDeevvlleettii

Toprak AyarlamasQ bölgeleri

Kuruluş AntlaşmasQ’na Ek Protokol’ün
yürürlüğe girmesiyle:

KKQQbbrrQQss  TTüürrkk  DDeevvlleettii

KKQQbbrrQQss  RRuumm  DDeevvlleettii

Egemen Üs Bölgeleri’nin Birleşik 
KQbrQs Cumhuriyeti’nin parçasQ haline
gelecek olan kQsQmlarQ

SSöözz  kkoonnuussuu  oollaann  eenn  yyüükksseekk  mmüüllkkiiyyeett  iiaaddeessii  sseevviiyyeessii::
- her kurucu devlet için: %10
- her köy veya belediye için: %20,
Dipkarpaz/Rizokarpaso, Yeni Erenköy/Agialousa,
Sipahi/Agia Trias, ve Adaçay/Melanarga hariç
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MÜLKİYET

‘Bu Anlaşma’n3n yürürlüğe girmesinden önceki olaylar sonucunda tasarrufu kaybeden mal sahiplerinin
talepleri, uluslararas3 hukuk, tasarrufu kaybeden mal sahiplerinin ve şimdiki kullan3c3lar3n bireysel
haklar3na sayg3, ve iki bölgelilik prensibi uyar3nca, kapsaml3 bir şekilde çözümlenecektir.’

� TaşQnmaz mallara ilişkin talepleri, Kuruluş AnlaşmasQ’nda yer alan kriterlere göre değerlendirmek üzere
bağQmsQz ve tarafsQz bir Mülkiyet Kurulu oluşturulacaktQr. Mülkiyet Kurulu yedi üyeden oluşacaktQr: her bir
kurucu devletten ikişer üye ve KQbrQslQ olmayan (garantör ülkeler dQşQndan) üç üye. Doğrudan bireyler arasQnda
işlem yapQlmasQna gerek olmayacaktQr. Ancak, hak sahibi olduklarQ Mülkiyet Kurulu tarafQndan belirlenmiş
olmasQ sartQyla, kişiler hemfikir olduklarQ takdirde meseleleri doğrudan kendi aralarQnda halledebilir.    

� Mülkiyet haklarQnQn ne şekilde kullanQlabileceği, etkilenen malQn bulunduğu yere göre olacaktQr: 

� Etkilenen mal toprak ayarlamasQna tabi bölgede bulunuyorsa, mülkiyet haklarQnQn kullanQlmasQ
genel olarak tasarrufu kaybeden mal sahibine haklarQnQn iadesi yoluyla olacaktQr. 

� Etkilenen mal, tasarrufu kaybeden mal sahibinin mensubu olduğu kurucu devletten farklQ olanQnQn
bölgesinde bulunuyorsa, mülkiyet haklarQnQn kullanQlmasQ haklarQn iadesi, veya etkin tazminat, veya
satma, kiralama veya takas yoluyla olacaktQr. Böyle bir durumda Mülkiyet Kurulu mülkiyet
haklarQnQn ne şekilde kullanQlacağQna ilişkin kararQnQ verirken, şimdiki kullanQcQnQn içinde bulunduğu
şartlarQ ve etkilenen mala yapQlan yatQrQmQn derecesini kapsayan kriterleri dikkate alacaktQr. 

� Eğer bu kriterlere göre yapQlan bir değerlendirmenin ardQndan etkilenen mala ilişkin haklarQn iade edilebileceği
sonucuna varQlQrsa, haklarQn iadesi için anlaşQlmQş seviyelere ulaşQlmamQş olmasQ koşulu ile, mala ilişkin haklar
iade edilecektir. HaklarQn iadesi için anlaşQlmQş seviyelere ulaşQlmQş ise tasarrufu kaybeden mal sahibi tazminat
alacaktQr. 

� KQbrQs vatandaşQ olan ve haklarQn iadesi için malQ boşaltmasQ talep edilen şimdiki kullanQcQlar, kendilerine
tatminkar bir altenatif konut gösterilene dek malQ boşaltmak zorunda olmayacaktQr.

� Tasarrufu kaybeden mal sahibine haklarQnQn iade edilmesi, bu kişinin etkilenen malQn bulunduğu yerde sürekli
ikamet hakkQna mutlaka sahip olacağQ anlamQna gelmeyecektir (etkilenen mal kişinin mensup olduğu kurucu
devletin bölgesinde değilse). Diğer kurucu devlette ikamet hakkQ kQsQtlamalara tabidir.
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Tasarrufu kaybeden mal sahibine, mal üzerinde etkin denetim kullanabilmesini sağlayacak şekilde,
kendi amaçlarQ için kullanQm da dahil olmak üzere malQn yasal ve fiziksel tasarrufunu vermek
suretiyle haklarQnQn yeniden kazandQrQlmasQ.

Herhangi bir tasarrufu kaybeden mal sahibi, tam ve etkin tazminat talep edebilecektir. Tazminat
almayQ seçen, veya mallarQna ilişkin haklarQ mülkiyet düzenlemeleri altQnda iade edilmeyen
tasarrufu kaybeden mal sahipleri tam ve etkin tazminat alabilecektir.

TazminatQn düzeyi, Mülkiyet Kurulu tarafQndan uluslararasQ standartlara göre belirlenecek, ve
tasarrufun kaybedildiği zamanki değerin kQyaslanabilir yerlerdeki gayrQ menkul değerlerindeki artQşa
göre ayarlanmasQ temelinde hesaplanacaktQr. 
Tazminat, etkilenen malQn Mülkiyet Kurulu’na devredilmesi karşQlQğQnda Tazminat Fonu’ndan
hazQrlanan tazminat bonolarQ şeklinde ödenecektir.

Tazminat Fonu KQbrQs Merkez BankasQ’nda oluşturulacak ve Mülkiyet Kurulu tarafQndan idare
edilecektir. 
Mülkiyet Kurulu’na devredilen mülkün kullanQmQndan veya satQşQndan elde edilen tüm gelirler Fona
yatacaktQr. 
Tazminat bonolarQ dolaşQma sürüldükleri zamanki eşit vadeli federal hükümet bonolarQna
uygulanan faiz oranlarQna eşit veya bu oranlardan daha yüksek faiz getirecektir.

� Mülkiyet Kurulu’nun elindeki gayri menkullerden, şimdiki değer üzerinden etkilenen mal satQn
almak.

� Serbest piyasadan alternatif konut satQn almak için yatQrQlacak teminatQ Mülkiyet Kurulu’ndan temin
etmek.

� Herhangi bir kişiye satmak; böyle bir kişi bononun ilk sahibinin tüm haklarQnQ elde eder.

Tazminat bonolarQnQn vadeleri, dolaşQma sürülmelerinden 10 veya 15 yQl sonra dolacak ve bonolar
Tazminat Fonu’ndan paraya çevrilebilecektir.
Talep sahibine tazminat miktarQnQn üçte ikisi için 10 yQllQk bonolar ve geri kalan üçte biri için ise 15
yQllQk bonolar verilecektir.

HaklarHn iadesi:

Tazminat:

TazminatHn düzeyi ve
ödenme biçimi:

Tazminat Fonu ve
tazminat bonolarH:

Tazminat bonolarH
şu amaçlar için
kullanHlabilir:

BonolarHn vadelerinin
dolmasH
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Mülkiyet haklarHnHn kullanHmH haklarHn iadesi yoluyla olacaktHr. 
Toprak ayarlamasQna tabi bölgelerde mülkiyete ilişkin haklar genel olarak aşağQdaki hükümlere göre iade
edilecektir:

1. Şimdiki kullanQcQ tarafQndan, piyasa değeri etkilenen malQn orijinal durumdaki değerinin %10’undan fazla olan
bir geliştirme yapQlmQş ise: 
� Tasarrufu kaybeden mal sahibinin bu eklenen değer için Mülkiyet Kurulu’na ödeme yapmasQ gerekecektir. 
� Şimdiki kulanQcQ tazminat alacaktQr.

Şimdiki kullanQcQ tarafQndan yapQlmQş geliştirme tasarrufun kaybedilmesinden önceki kullanQma benzer olan
kullanQm maksatQna uygun değilse, tasarrufu kaybeden mal sahibinin geliştirme için ödeme yapmasQ
gerekmeyecektir. 

2. Şimdiki kullanQcQ tarafQndan yapQlan geliştirmenin piyasa değeri malQn orijinal durumdaki değerinden daha
fazla ise: 
� Toprak ayarlamasQna tabi olan bölgelerde, tasarrufu kaybeden mal sahibine haklarQ eklenen değer için ödemeyi

yaptQktan sonra iade edilecektir. Tasarrufu kaybeden mal sahibi bu ödemeyi yapmazsa, geliştirmenin sahibi,
orijinal durumundaki değerini ödemesi karşQlQğQnda, malQn tapusunu almak için başvurabilecektir. Tasarrufu
kaybeden mal sahibi, Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe girmesini izleyen yirmi yQl boyunca, malQn satQşQ, takasQ
veya uzun süreli kiraya verilmesi le ilgili herhangi bir sözleşmede, önerilen sözleşme fiyatQ üzerinden öncelik
hakkQna sahip olacaktQr.

� Tasarrufu kaybeden mal sahibinin ve şimdiki kullanQcQnQn her ikisinin birden malQn tapusunu almak için talepte
bulunmasQ durumunda Mülkiyet Kurulu ikisi arasQnda dostane bir çözüm bulunmasQna yardQmcQ olmaya
çalQşacaktQr. Bu mümkün olmazsa, Mülkiyet Kurulu ya tasarrufu kaybeden mal sahibine haklarQnQ iade etmeye,
ya da geliştirmenin sahibine malQ 1-20 yQllQk bir süre için kiralamaya karar verecektir. (YapQlan önemli ölçüde
geliştirme gelir kaynağQ olarak kullanQlQyor ise, bu durum böyle bir kararda önemli bir etken olarak dikkate
alQnacaktQr.)   

HaklarQn iadesi için uygun olan bir mala ilişkin haklar:
� Şimdiki kullanQcQ yeniden yerleştirildikten; ve
� Tasarrufu kaybeden mal sahibi Mülkiye Kurulu’na olan yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra iade edilecektir.

Mülkiyet Kurulu, toprak ayarlamasQna tabi bölgelerdeki mülkiyete ilişkin haklarQn 3 yQlQ aşmayan sürede iadesi için
talimat verecektir. 

Toprak AyarlamasHna Tabi Olan Bölgelerde Mülkiyet
MMUULLKKIIYYEETT
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� O bölgede kalmak ve orada mal satQn almak veya sağlanan alternatif konutu kabul etmek;
� Kendisine ait olan etkilenen malQn haklarQnQn iadesini talep etmek; veya
� Diğer kurucu devlete yeniden yerleştirilmek, ve orada mal satQn almak veya sağlanan alternatif

konutu kabul etmek;

� Sürekli ikamet ettiği kurucu devletten konut veya para yardQmQ talep etmek; veya
� KQbrQs’ta en az beş yQldQr yaşQyor ise, kendi ülkesine yeniden yerleşmek üzere parasal yardQm için

başvuru yapmak (4 kişilik bir hane halkQ için en az 10,000 Euro)

Şimdiki kullanHcH
KHbrHs vatandaşH ise
şunlardan birini
seçebilecektir:

Şimdiki kullanHcH KHbrHs
vatandaşH değilse
şunlardan birini
seçebilecektir:

HaklarHn iadesi için belirlenmiş malHn şimdiki kullanHcHlarHnHn yararlanabileceği
seçenekler:

Yeniden yerleştirme ile ilgili düzenlemeler: 
Toprak ayarlamasQna tabi bölgelerin şimdiki sakinlerinin haklarQnQ ve menfaatlerini korumak için özel düzenlemeler
bulunacaktQr. Bunlar şimdiki sakinlerin, yeterince geçinebilmeye uygun yerlerdeki alternatif konutlara düzen
içerisinde yeniden yerleştirilmelerini sağlayacaktQr. Bu düzenlemeler arasQnda şunlar vardQr: 
� Yeniden yerleştirilecek olan kişilerin hane halkQ olarak kaydQ yapQlacaktQr.
� Topluluk halinde yaşayan kişiler topluluk olarak yeniden yerleştirilmeyi talep edebilecektir.
� Yeterli maddi imkana sahip kişiler, ilgili bölgenin idaresinin devri için anlaşQlmQş tarihten en çok bir ay önce malQ

boşaltacaktQr.
� Yeterli maddi imkana sahip olmayan kişilere, alternatif konut belirlendikten sonra, yeniden yerleştirme için üç

aydan az olmayan bir ihbar süresi verilecektir.  
� Küçük çocuklarQ, yaşlQ bireyleri ve sakat bireyleri olan aileler için özel tedbirler alQnacaktQr.

Yeniden yerleştirilecek olan şimdiki kullanHcHlara altenatif konut için kabul edilebilir standartlar: 
Altenatif konut makul modern standartlarda rahat (kamu hizmetlerine bağlQ olmak da dahil), ve içinde barQnacak
kişilerin sayQsQ için makul seviyede yeterli yaşam alanQ sağlayan bir büyüklükte olacaktQr. Bu büyüklük, iki kişiye
kadar olan hane halkQ için en az 70 metre kare; üç kişiye kadar olan hane halkQ için 100 metre kare; dört veya
beş kişi için 120 metre kare; ve daha çok kişiden oluşan hane halkQ için 140 metre kare olacaktQr.
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Etkilenen malHn
şimdiki kullanHcHsHnHn
kendisi tasarrufu
kaybeden mal sahibi
ise:

Etkilenen mal
önemli ölçüde
geliştirilmiş ise:

Etkilenen mal askeri
maksatlar için 
gerekli ise:

Etkilenen mal kamu
yararH maksatlarH 
için gerekli ise

Etkilenen mal
boş ise

Etkilenen mal bir
kuruma ait ise
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Toprak AyarlamasHna Tabi Olmayan Bölgelerde Mülkiyet
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HaklarQn iadesi için yapQlan talepler, mala ilişkin haklarQn iade edilebilirliğini saptamak için belirlenmiş kriterlere
göre işlem görecektir:

Tasarrufunu kaybettiği malQn değerinin şimdiki durumda
kullandQğQ etkilenen malQn değerine benzer olmasQ
şartQyla, şimdiki kullanQcQ tercih yapmakta öncelikli
olacaktQr. (BakQnQz s. 42)

Şimdiki kullanQcQ tercih yapmakta öncelikli olacaktQr.
(BakQnQz s. 43)

İttifak AntlaşmasQ’na Ek Protokoller’de veya eklerinden
herhangi birinde, askeri amaçlar için gerektiği belirtilmiş
olan mallarQn tapularQ bulunduklarQ yerin kurucu
devletine devredilecektir. Bunun karşQlQğQnda, Mülkiyet
Kurulu’na ilgili kurucu devlet tarafQndan şimdiki değer
üzerinden ödeme yapQlacaktQr.

Kuruluş AnlaşmasQ yürürlüğe girdiğinde, istimlak
edilmesini haklQ gösteren bir kamu yararQ maksadQyla
kullanQlmakta olan bir etkilenen mala ait tapu, federal
hükümet veya ilgili kurucu devlete devredilecektir.
Bunun karşQlQğQnda Mülkiyet Kurulu’na ilgili makam
tarafQndan şimdiki değer üzerinden ödeme yapQlacaktQr.

Boş bir malQn haklarQnQn iade edilebilirliğine ilişkin
herhangi bir koşul yoktur.

Kurumlara (kamu veya özel vakQflar, dini kurumlar,
askeri kuvvetler ve tek ortaklQ olmayan şirketler dahil)
ait olan mallarQn tapularQ Mülkiyet Kurulu’na
devredilecektir.

Şimdiki kullanQcQnQn tercihi malQn
haklarQnQn iade edilebilir olup olmadQğQnQ
belirleyecektir.

Şimdiki kullanQcQnQn tercihi malQn
haklarQnQn iade edilebilir olup olmadQğQnQ
belirleyecektir. 

MalQn haklarQ iade edilemeyecektir.
Tasarrufu kaybeden mal sahibi tazminat
alacaktQr. 

MalQn haklarQ iade edilemeyecektir.
Tasarrufu kaybeden mal sahibi tazminat
alacaktQr.

MalQn haklarQ üç yQl sonra iade
edilecektir.

Tasarrufu kaybeden mal sahibi tazminat
alacaktQr.
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Şimdiki kullanHcHnHn aynH zamanda tasarrufu kaybeden mal sahibi olmasH hali:
Etkilenen malHn şimdiki kullanHcHsHnHn kendisinin tasarrufu kaybeden mal sahibi olduğu durum
Kendisi tasarrufu kaybeden mal sahibi olan etkilenen malQn şimdiki kullanQcQsQ o malQn tapusunu, tasarrufunu
kaybettiği malQn tapusu karşQlQğQnda almak için Mülkiyet Kurulu’na başvuruda bulunabilir. Bunun için:

� Etkilenen malQn değerinin bu kişinin tasarrufunu kaybettiği malQn değerine benzer; 
� Etkilenen malQn kesintisiz olarak en az on yQldQr bu kişinin kullanQmQnda; ve
� Bu kişinin kendisine ait olan etkilenmiş malQ Mülkiyet Kurulu’na devretmeye razQ ve bunun için gerekli işlemleri

tamamlamQş olmasQ gerekir.

Etkilenen malQn şimdiki değeri, şimdiki kullanQcQ tarafQndan tasarrufu kaybedilen malQn değerinden daha yüksekse
aşağQdaki durum geçerli olur:

Tasarrufu kaybeden mal sahiplerinden mal satHn alan kişiler tarafHndan halen kullanHlan mülkler 
Tasarrufu kaybeden bir mal sahibine verilmiş bir etkilenen malQ satQn alan şimdiki kullanQcQ, kendisine malQ satan
tasarrufu kaybetmiş mal sahibinin etkilenen mala ilişkin haklarQnQ ve yükümlülüklerini taşQyacaktQr. Bunun için, bu
kişilerin ve tapunun daha önceki sahiplerinin müştereken, kesintisiz olarak en az on yQl etkilenen malQn kullanQcQsQ
olmuş olmalarQ gerekir. AyrQca malQ satan kişiye ait etkilenmiş malQn tapusunun Mülkiyet Kurulu’na devredilebilir
olmasQ da şarttQr.

İki değer arasındaki fark:

Tasarrufu kaybedilen malQn şimdiki değerinin %50’sinden az:

Tasarrufu kaybedilen malQn şimdiki değerinin %50’sinden fazla:

Tasarrufu kaybeden kişi

Etkilenen malQn haklarQ iade
edilebilir olmayacaktQr.
Tasarrufu kaybeden mal
sahibi tazminat alacaktQr. 

Mülkiyet Kurulu tasarrufu kaybeden mal sahibi ve şimdiki
kullanQcQnQn dostane bir anlaşmaya varmalarQ için yardQmcQ
olacaktQr. Bu mümkün olmazsa, Mülkiyet Kurulu her iki tarafQn
argümanlarQnQ göz önüne alarak malQn takas edilmesini kabul
veya red edebilir, veya malQ uygun bir şekilde bölebilir.

Şimdiki kullanHcH

Şimdiki kullanQcQ etkilenen
malQn tapusunu alacaktQr.
Şimdiki kullanQcQ iki malQn
değerleri arasQndaki farka
göre ya tazminat alacak
veya ödeme yapacaktQr.
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Önemli ölçüde geliştirilen mallar:
Önemli ölçüde geliştirme, etkilenen mal üzerinde:
� Tasarrufun kaybedilmesi ile 31 AralQk 2001 tarihi arasQnda yapQlan; ve
� Piyasa değeri etkilenen malQn orijinal durumdaki değerinden daha fazla olan geliştirmedir. 

Önemli ölçüde geliştirilen mallar aşağQdaki gibi ele alQnacaktQr:

MMUULLKKIIYYEETT
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HaklarH iade edilen mal üzerinde yapHImHş olan geliştirme:
Etkilenen mal üzerinde yapQlan herhangi bir geliştirmenin piyasa değeri etkilenen malQn orijinal durumdaki
değerinden %10’dan fazla ancak %100’den az ise:

� Şimdili kullanQcQ yaptQğQ geliştirme için tazminat alacaktQr.

� Tasarrufu kaybeden mal sahibi, piyasa değerini ödemesi halinde yapQlan geliştirmeye sahip olabilecektir. 

Bu kişi söz konusu geliştirmenin, malQn kendisi tarafQndan ilerideki kullanQmQna (tasarrufun kaybedilmesinden
öncekine benzer) uygun olmadQğQna Mülkiyet Kurulu’nu ikna edebildiği takdirde ödeme yapmak zorunda
olmayacaktQr.

Şimdiki kullanHcH

Şimdiki kullanQcQ etkilenen malQn
tapusunu almak için başvurabilecek
ve etkilenen malQn geliştirilmemiş
halindeki şimdiki değerini ödemesi
karşQlQğQnda tapuyu alacaktQr. 

Koşullar

Şimdiki kullanQcQ malQ önemli ölçüde
gelştirmişse:

Tasarrufu kaybeden mal sahibi

Etkilenen malQn haklarQ iade edilebilir
olmayacaktQr. Tasarrufu kaybeden mal
sahibi tazminat alacaktQr.
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HaklarHn iadesi üzerindeki kHsHtlamalar: 
Herhangi bir kurucu devletteki toplam toprak alanQnQn ve konut sayQsQnQn en çok %10’una, ve herhangi bir
belediye veya köydeki toplam alanQn ve konut sayQsQnQn en çok %20’sine ilişkin tasarruf haklarQ diğer kurucu
devletten gelen kişilere iade edilecektir. 

Büyükten küçüğe olmak üzere yaş sQrasQna göre öncelik tanQnarak ve yukarQdaki seviyelere ulaşQlQncaya dek
kadar, uygun talep sahiplerine haklarQ iade edilecektir. Ancak, bu kQsQtlamalar aşağQdakiler için geçerli
olmayacaktQr:
� Dini mahaller;
� 1974’te çoğunlukla Maronitlerin yaşadQğQ köyler; ve
� Karpaz bölgesindeki Dipkarpaz/Rizokarpaso, Yeni Erenköy/Agialousa, Sipahi/Agia Trias, ve Adaçay/Melanarga

köyleri.

HaklarHn iadesi ile ilgili moratoryum:
Mülkiyet Kurulu’nun hiç bir emri, tasarrufu kaybeden mal sahibine etkilenen mal ile ilgili haklarQnQn iadesini,
aşağQdaki tarihlerden önce şart koşmayacaktQr:  

� Kuruluş AnlaşmasQ yürürlüğe girdiğinde boş olan mal için, o tarihten üç yQl sonra.
� Diğer tüm durumlar için Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe gitmesinin ardQndan beş yQl sonra.

HaklarHn iadesi ve ikamet haklarH:
Tasarrufu kaybeden mal sahibine haklarQnQn iade edilmesi, bu kişinin etkilenen malQn bulunduğu kurucu devlette
sürekli ikamet hakkQna mutlaka sahip olacağQ anlamQna gelmeyecektir. Diğer kurucu devlette ikamet hakkQ
kQsQtlamalara tabidir (bakQnQz.s. 33).

Etkilenen mallarHn satHş, takas ve uzun vadeli kiralanmasH — haklarHn iadesi üzerindeki kHsHtlamalardan
muafiyet: 
HaklarQn iadesine uygun olan mallar, Mülkiyet Kurulu’nun haklarQn iadesi hakkQndaki kesin kararQndan önceki
herhangi bir zamanda, şimdiki kullanQcQlarQna veya malQn yer aldQğQ kurucu devletten olan diğer kişilere satQlabilir,
takas edilebilir ya da uzun vadeli (20 yQl veya daha uzun süreyle) kiraya verilebilir. 

Tasarrufu kaybeden mal sahiplerine mallarQnQ satmalarQ, takas etmeleri veya uzun vadeli kiraya vermeleri için
teşvikler sunulacaktQr. HaklarQn iadesi için kararlaştQrQlan seviyeye ne zaman ulaşQlmQş olacağQ belirlenirken bu tür
mallar kapsam dQşQ bQrakQlacaktQr.

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI:  VATANDAŞIN EL KİTABI
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Toprak AyarlamasHna Tabi Olmayan Bölgelerdeki Şimdiki KullanHcHlarHn 

Yeniden Yerleştirilmesi:

MMUULLKKIIYYEETT

Yeterli maddi olanağH bulunan şimdiki kullanHcHlar:
Bu kişiler, malQ kendi amaçlarQ için, Mülkiyet Kurulu’nun kararQndan sonra en çok üç yQl daha, veya alternatif konut
bulana dek kullanmak üzere, süre talep etmek için başvuruda bulunabilir. 

Yeterli maddi olanağH bulunmayan KHbrHs vatandaşH şimdiki kullanHcHlar: 
Bu kişiler malQ kendi amaçlarQ için kullanQyorsa, kendilerine altenatif konut sağlanana kadar, ya da kendilerinin
alternatif konut standartlarQnQ sağlayan bir konutu piyasadan satQn alma veya kiralama imkanlarQ oluncaya dek,
kendilerinden malQn boşaltQlmasQ talep edilmeyecektir. Bu durumdaki kişiler, alternatif konut almak veya kiralamak
için tercihli borç almak üzere Mülkiyet Kurulu’na başvurabilecektir. Acil insani ihtiyaçlar halinde veya tercihli borç
için durum uygun olmadQğQnda, bu kişiler düşük maliyete veya Mülkiyet Kurulu’nun elindeki mallar arasQndan
ücretsiz alternatif konut almak için başvuruda bulunabilecektir. 

Yeterli maddi olanağH bulunmayan ve KHbrHs vatandaşH olmayan şimdiki kullanHcHlar: 
Bu kişiler, sürekli ikamet hakkQna sahip ve malQ kendi amaçlarQ için kullanQyor ise, sosyal konut veya diğer konut
yardQmQ, veya sürekli ikamet ettikleri kurucu devletten maddi yardQm talebinde bulunabilecektir. 

Yeniden yerleştirilecek olan şimdiki kullanHcHlara altenatif konut için kabul edilebilir
standartlar: 
Altenatif konut makul modern standartlarda rahat (kamu hizmetlerine bağlQ olmak da dahil), ve içinde barQnacak
kişilerin sayQsQ için makul seviyede yeterli yaşam alanQ sağlayan bir büyüklükte olacaktQr. Bu büyüklük
aşağQdakilere göre belirlenecektir:
� İki kişiye kadar olan hane halkQ için en az 70 metre kare; 
� Üç kişiye kadar olan hane halkQ için 100 metre kare; 
� Dört veya beş kişi için 120 metre kare; ve 
� Daha çok kişiden oluşan hane halkQ için 140 metre kare olacaktQr.

KIBRIS İÇİN ANNAN PLANI: VATANDAŞIN EL KİTABI



GÜVENLİK

46

UluslararasH Garantiler ve İzleme
� Garanti AntlaşmasQ, Birleşik KQbrQs Cumhuriyeti’nin bağQmsQzlQğQ, toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal

düzenine ek olarak, kurucu devletlerin toprak bütünlüğü, güvenliği ve anayasal düzenini kapsayacaktQr. 
� İttfak AntlaşmasQ, tüm rütbeler dahil olmak üzere, her biri 6,000’i aşmayan Yunan ve Türk birliklerinin sQrasQyla

KQbrQs Rum Devleti’nde ve KQbrQs Türk Devleti’nde konuşlandQrQlmasQna müsaade edecektir. 

Türkiye’nin Avrupa Birliğine girişiyle tüm Yunan ve Türk askeri birlikleri, KQbrQs, Yunanistan ve Türkiye arasQnda
aksine bir anlaşmaya varQlmadQkça, KQbrQs’tan çekilecektir. Yunan ve Türk askeri kuvvetleri ve silah ve teçhizatlarQ,
mutabQk kalQnan bölgelere yeniden konuşlandQrQlacak ve mutabQk kalQnan seviyeye ayarlanacaktQr.

Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürürlüğe konulmasQ bir Birleşmiş Milletler barQş gücü tarafQndan izlenecektir. Bu güç,
Anlaşma’ya uyulmasQnQ teşvik etmek için mümkün olan her çabayQ gösterecek ve güvenli bir ortamQn
sürdürülmesine katkQda bulunacaktQr. Bu güç, federal hükümet, her iki kurucu devletin onayQ ile, aksine karar
alQncaya kadar adada kalacaktQr.  

Birleşmiş Milletler’in başkanlQğQnda ve garantör güçler, federal hükümet ve kurucu devletlerin temsilcilerinden
oluşan İzleme Komitesi, Kuruluş AnlaşmasQ’nQn uygulanmasQnQ izleyecektir.
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� Tüm KQbrQslQ Rum ve KQbrQslQ Türk askeri güçler, seferi birlikler de dahil olmak üzere, feshedilecektir.

� Hiç bir paramiliter veya seferi birlikler olmayacaktQr, ve vatandaşlara paramiliter ve seferi eğitim
verilmeyecektir.

� Sportif amaçlQ ruhsatlQ silahlar haricindeki tüm silahlar yasaklanacaktQr.KQbrQs’a silah tedarik edilmesi, hem
ithalatçQlarQ hem de ihracatçQlarQ hukuken bağlayQcQ olacak şekilde yasaklanacaktQr.

� Kurucu devletler; Birleşik KQbrQs Cumhuriyeti’ne, federal hükümetine, kurucu devletlere veya garantör güçlere
karşQ şiddeti veya şiddete teşvikte bulunmayQ yasaklayacaktQr.

� KQbrQs, her iki kurucu devletten onay almadan, toprağQnQ uluslararasQ askeri operasyonlara açmayacaktQr. Bu
konuda Türkiye Avrupa Birliği’ne girene kadar, Yunanistan’Qn ve Türkiye’nin rQzasQ da gerekli olacaktQr.

� Federal hükümet ve kurucu devletler Birleşmiş Milletler operasyonlarQ ile işbirliği yapacaktQr. Birleşmiş Milletler
operasyonlarQnQn maliyeti Birleşik KQbrQs Cumhuriyeti tarafQndan karşQlanacaktQr.

Askersizleştirme
GGÜÜVVEENNLLİİKK
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KQbrQslQ Rumlar ve KQbrQslQ Türkler arasQnda karşQlQklQ saygQ, anlayQş ve hoşgörüyü geliştimek amacQyla, bağQmsQz
ve tarafsQz bir UzlaşQm Komisyonu kurulacaktQr:

� Komisyon, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin federal hükümet, kurucu devletler ve halka danQşarak
atayacağQ, her kurucu devletten eşit sayQda ve en az biri KQbrQslQ olmayan toplam yedi kadQn ve erkek üyeden
oluşacaktQr.

� Federal hükümet ve kurucu devlet makamlarQ, UzlaşQm Komisyonu ile tam işbirliği yapQlmasQ için tüm ilgili
kişilere talimat verecektir. 

Amaçlar:
UzlaşQm Komisyonu KQbrQslQ Rumlar ve KQbrQslQ Türkler arasQnda karşQlQklQ saygQ, anlayQş ve hoşgörüyü geliştirmek
çabasQ içinde aşağQdakileri yapar:

Geçmişle ilgili olarak KQbrQslQ Rumlar ile KQbrQslQ Türkler arasQnda bir diyaloğun
gelişmesini teşvik eder.

KQbrQslQ Rumlar ve KQbrQslQ Türklerin deneyimlerine ve anlatQmlarQna dayanarak KQbrQs
Sorunu’nun tarihi hakkQnda kapsamlQ bir rapor hazQrlar.

Federal hükümet ve kurucu devletlere uzlaşQmQ teşvik eden adQmlar için tavsiyelerde
bulunur. Bu tavsiyeler arasQnda, yayQnlar ve okul ders kitaplarQ için yönergeler bulunur.  

Orta öğretim öğrencilerine resmi dillerin öğretilmesi konusunda Anayasa’nQn gereklerinin
uygulanmasQ için tavsiyelerde bulunur. 

Dini olmayan resmi tatillerin kurucu devletler tarafQndan kutlanmasQnQn çerçevesi
hakkQnda yol gösterici önerilerde bulunur.

Diyalog

Tarih

Okul ders kitaplarH

Resmi dillerin öğretilmesi,

Resmi tatiller
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Bulgular ve öneriler: 
� Komisyon tarafQndan yapQlan tavsiyeler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne, federal hükümete ve kurucu

devletlere sunulacaktQr. 
� Nihai rapordaki bulgular ve tavsiyeler ilgili okul kitaplarQna yansQyacaktQr.  
� Nihai rapor İngilizce, Rumca ve Türkçe olarak yayQnlanacaktQr.

Yetkiler:
UzlaşQm Komisyonu hedeflerine ulaşmak için: 
� AçQk veya kapalQ oturumlar düzenler.
� Komisyon’un oturumuna katQlan bir kişiden ifadesini veya yanQtQnQ yemin altQnda vermesini isteyebilir, ve böyle

bir yemini huzurunda yaptQrabilir.
� ÇalQşmalarQna ilişkin sorularQ, gerçekleri, olaylarQ ve dönemi tartQşmak ve soruşturmak için araştrQma gruplarQ ve

komiteler kurar.
� İlgili sahalardaki uzmalara danQşQr.
� Tüm kayQtlara, arşivlere ve bilgilere eksiksiz ve engelsiz bir şekilde ulaşmayQ talep edebilir ve bu talebi hemen

karşQlanQr.
� Toprak ayarlamasQna tabi bölgelerde bulunan 1963 ve 1974 arasQ dönemdeki hadiselerle ilgili abide ve

anQtlarQn nihai konumunu ve yönetiminin düzenlenmesini karara bağlayabilir ve uygulayabilir.
� Ara raporlar, bulgular ve tavsiyeler hazQrlar ve yayQnlar. 

UUZZLLAAŞŞIIMM    KKOOMMİİSSYYOONNUU
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Tavsiyelerin uygulanmasH:
Genel Sekreter federal hükümet, kurucu devletler ve halka danQştQktan sonra UzlaşQm Komisyonu’na, gerekli
dürüstlük, güvenilirlik ve uzmanlQğa sahip kadQn ve erkekleri atayacaktQr. 

Komisyon’un nihai raporunun sunulmasQnQn ardQndan BaşkanlQk Konseyi’nin kurucu devletlerle istişare ettikten
sonra atadQğQ takip komitesi, Komisyon’un tavsiyelerinin uygulanmasQnQ izler.

Federal hükümet ve her iki kurucu devletin yetkililerinin tavsiyelerin uygulanmasQ konusunda izleme komitesine
her 120 günde bir rapor sunmasQ gerekir. İlgili yetkililer bu raporlarda belli tavsiyelerin neden uygulanmadQğQnQ
açQklayacaktQr. 

Komisyon’un iddia makamQ ve diğer cezai yasal işlevi veya yetkisi olmayacaktQr. Komisyon, kaynaklarQnQ ve kovuşturmalarQnQn
gizliliğini korumak konusunda karar alabilir. 
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Uygulama Takvimi
Güvenlik Konseyi’ne Nisan 2003’te sunduğu raporunda Genel Sekreter şunu ifade etti: 

‘İki toplumun on y3llar süren çat3şmas3 ve ayr3l3ğ3ndan sonra, herhangi bir çözümün süratli bir şekilde
uygulanmas3n3n önünde hem psikolojik hem de gerçek engeller (fiili olarak, iki idari yap3; ekonomik
eşitsizlik; yeniden yerleşimde ve mülk tahsisinde izlenen yollar) mevcuttur. Öte yandan, çözümün
kapsaml3 olmas3 gerektiği şeklindeki prensibime uygun olarak, geçiş süreci boyunca uygulama için
bağlay3c3 takvimlenmiş programlar ortaya koymak gerekliydi.’  

Uygulama için bağlayQcQ takvimlenmiş programlara tabi olan konular şunlardQr: 

İlk iki buçuk yQl içerisinde, federal yasama ve yürütme tedrici olarak oluşturulacaktQr (bakQnQz s. 51). 

İlk iki yQl içerisinde, kurucu devletler Kuruluş AntlaşmasQ’nda yer alan belli bir antlaşmaya itirazda
bulunabilirler. Bunu yapmanQn yöntemleri Kuruluş AnlaşmasQ’nda öngörülmüştür.

İlk üç yQl içerisinde, KQbrQs’Qn New York ve Cenevre’deki Birleşmiş Milletler’deki, ve Avrupa Birliği,
Yunanistan, Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Fransa ve Birleşik KrallQk’taki tüm
diplomatik misyon başkanlarQ her bir kurucu devletten eşit sayQda olacaktQr. 

Kamu Hizmeti’ne ilişkin yasa üç yQl içinde tam olarak uygulanacaktQr (bakQnQz s. 26)

Anlaşma’nQn yürürlüğe girmesinden beş ay sonra, tüm KQbrQslQ Rum ve KQbrQslQ Türk askeri
kuvvetlerinin feshedilmesine başlanacak, ve bu süreç iki yQl içersinde tamamlanacaktQr. AynQ
zaman süreleri Yunan ve Türk kuvvetlerinin konuşlandQrQlQp ayarlanmasQ için de geçerli olacaktQr
(bakQnQz s. 47). 

İlk altQ ay boyunca, vatandaşlara Anlaşma öncesinde verilen seyahat belgeleri, Birleşik KQbrQs
Cumhuriyeti tarafQndan belgenin tanQndQğQnQn kanQtQ olarak mühürlenecektir.

İlk yQllarda, federal ekonomik politikada ekonomileri uyumlaştQrmaya ve ekonomik eşitsizlikleri ortadan
kaldQrmaya özel önem verilecektir (bakQnQz s. 52).  

Türkiye Avrupa Birliği’ne girene kadar, ikamet haklarQ üzerindeki kQsQtlamalara izin verilecektir.
VatandaşlQk ile ilgili bölümde bu kQsQtlamalarQn seviyeleri belirtilmiştir (bakQnQz s. 33)

Toprak ayarlamasQna tabi bölgelerdeki meskun kasabalar ve köylerin idaresi üç yQl içeresinde
devredilecektir (bakQnQz s. 35) 

Federal yasama ve
yürütme 

Uluslararası
antlaşmalar

Diplomatik
misyonlar

Kamu Hizmeti

Askersizleştirme

Pasaportlar

Ekonomik konular

İkamet haklarH

SHnHr ayarlamalarH
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Kuruluş AnlaşmasH’nHn yürürlüğe girmesinden sonra:
� 40 gün içerisinde kurucu devletler yaşama organlarQnQn üyelerini seçecektir. 
� Kurucu devlet ParlamentolarQna yeni seçilmiş üyeler kendi aralarQndan 24 delegeyi bir yQl için federal hükümetin

Parlametosuna atayacaktQr.
� Devlet BaşkanlQğQ makamQ Eş BaşkanlQğQn uhdesinde olacaktQr: iki tarafQn liderleri, kurucu devlet yasama

organlarQ oluşturulmalarQnQn hemen ardQndan bu makama başka birini seçmedikleri takdirde, otuz takvim aylQk
bir dönem için Birleşik KQbrQs Cumhuriyeti’nin Eş BaşkanlarQ olacaktQr. Eş Başkanlar her takvim ayQnda
değişmek üzere sQrayla Eş BaşkanlQğQ Devlet BaşkanQ olarak temsil edecektir. Eş Başkanlar ilk yQlda altQ KQbrQs
vatandaşQnQ, kendilerine verilen her türlü yürütme işlevini yerine getirmek üzere, federal hükümetin
bakanlQklarQna tayin edecektir 

Bundan sonra Kuruluş AnlaşmasQ’nQn öngördüğü kurumlar tedrici olarak oluşturulacaktQr.

Tek meclisli federal Parlamento’dan iki meclisli federal Parlamento’ya geçiş:
Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürülüğe girmesinden en çok 10 ay sonra:

Her kurucu devletten Senatörler ve Milletvekilleri her kurucu devletin halkQ tarafQndan Kuruluş AnlaşmasQ’ndaki
hükümlere göre seçilecektir. Yeni seçilmiş federal Parlamento iki ay sonra, yani Anlaşma’nQn yürürlüğe
girmesinden bir yQl sonra, görevine başlayacaktQr. 

Eş BaşkanlHk ve Bakanlar Kurulu’ndan BaşkanlHk Konseyi’ne geçiş: 
Senatörler ve milletvekilleri, göreve başladQktan sonra, Kuruluş AnlaşmasQ’nda BaşkanlQk Konseyi için öngörülen
işlev ve yetkilere (Devlet BaşkanQ işlevleri hariç) sahip altQ üyeli bir Bakanlar Kurulu seçecektir. Bir başka deyişle,
yeni Bakanlar Kurulu hükümet olarak görev yapacak, ancak Devlet BaşkanQ olarak davranmayacaktQr. Devlet
BaşkanlQğQ bir 18 ay daha Eş BaşkanlQk tarafQndan yürütülecektir. 

Bu sürenin (2.5 yQl) sonunda Bakanlar Kurulu BaşkanlQk Konseyi’ne dönüşecektir. Konsey’in her bir üyesi geri
kalan 3.5 yQllQk süre için görevlerini üstlenecektir. Bu süre içinde Konsey BaşkanlQğQ ve Başkan YardQmcQlQğQ
görevleri, sQrayla yedi ayda bir dönüşümlü olarak altQ Konsey üyesi arasQnda değişecektir. Böylece, bu ilk
BaşkanlQk Konseyi’nin görev süresi bitmeden, Konseyi’in her bir üyesinin BaşkanlQk ve Başkan YardQmclQğQ
görevini yürütmesi mümkün olacaktQr.   

Federal KurumlarHn Evrimi: Parlamento ve BaşkanlHk Konseyi 
UUYYGGUULLAAMMAA
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Geçiş ve UyumlaştHrma

UyumlaştHrma Federal ekonomik politikada kurucu devletlerin ekonomilerinin uyumlaştQrQlmasQna özel
önem verilecektir. Amaç, iki kurucu devlet arasQndaki ekonomik farklQlQklarQ ortadan
kaldQrmak olacaktQr. Bu politikalar, kurucu devletlere dolaylQ vergiden pay veren bir sistemi
de içerecektir. Bu sistem, iki kurucu devlet arasQndaki ekonomik eşitsizlik yok oluncaya
kadar KQbrQs Rum Devleti’nden KQbrQs Türk Devleti’ne net bir kaynak aktarQmQ olmasQnQ
sağlayacaktQr. Ekonomik uyumlaştQrmaya ayrQca Avrupa Birliği yapQsal fonlarQ ve programlarQ,
ve aynQ zamanda KQbrQs Türk Devleti’ne yönelik 206 milyon euro değerindeki özel fon da
yardQmcQ olacaktQr.

İthalat ve/veya Anlaşma, iş adamlarQnQn ithalat ve/veya dağQtQm izinleri altQnda kullanmakta olduklarQ haklarQ 
dağHtHm izinleri değiştirmez. Bu izinler, olabildiğince, iş adamlarQnQn kendi işlerini kendi kurucu devletleri

içinde sürdürebilmelerine olanak veren izin olarak yorumlanacaktQr. 

Para KQbrQs lirasQ KQbrQs’Qn resmi para birimi olacaktQr. KQbrQs’ta bankada döviz hesabQ bulunan
kişilerin, Kuruluş AnlaşmasQ’nQn yürülüğe girmesinden sonra bu hesaplarQnQ korumasQna izin
verilecektir.

Geçmiş borçlarHn 1964 ile Anlaşma’nQn yürürlüğe girmesi arasQnda geçen sürede oluşan borçlarQn 
sorumluluğu sorumluluğu, nüfusu alQnan ilgili krediden yararlanan kurucu devlete aittir. Eğer alQnan bir

kredi Anlaşma’dan sonra tüm KQbrQs’a yararQ olacak kamu hizmetleri ve altyapQ için
kullanQlmQş ise, ilgili borçtan federal hükümet sorumlu olacaktQr. AynQ şey 1964 öncesindeki
borçlar ve bu borçlarQn geri ödenmesi için de geçerli olacaktQr.

İlgili kurucu devletin sorumluluğunda olan ve Yunanistan’dan veya Türkiye’den alQnmQş veya
silah alQmQnda kullanQlmQş olanlar hariç, tüm dQş borçlarQn sorumluluğunu federal hükümet
yüklenecektir. 

Mülkiyet ile Genel Sekreter’in Nisan 2003 tarihli raporuna göre, Kuruluş AnlaşmasQ mülkiyet sorununa 
ilgili işlemler büyük oranda kendi kendini finanse eden bir çözüm getirmektedir. Bununla beraber, raporda

yüklü miktarda uluslararasQ fon desteğine ihtiyaç olacağQ da belirtilmektedir.
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