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I. GENEL BÖLÜM 

1. ÜLKENİN KARAKTERİ    

1.1. COĞRAFYA 

Kıbrıs Akdeniz’in doğusunda bir adadır.9,251 km2 (3,572 sq mi) yüzölçümü ve 
648 km (402.6 mi) kıyı şeridi ile Akdeniz’in üçüncü, dünyanın 81. büyük adasıdır. 
(İtalya’ya ait Sicilya ve Sardunya adalarından sonra). Küçük Asya'nın güneyinde, 
Asya anakarasının Anadolu yarımadasının güneyinde yer alır, Bu nedenle Batı Asya 
veya Orta Doğu'ya dahil olabilir. Kıbrıs, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika'ya yakındır. 
Modern Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 yılında bağımsız bir devlet olarak kurulmuş ve tüm 
Kıbrıs adasında hakim olan uluslararası bir BM ve AB üyesi devlet olarak 
tanınmaktadır 

 
Figure 1. Sattelite aerial map of the island of Cyprus 
 
 
Kıbrıs, Güneydoğu Akdeniz'de yer alan Avrupa'nın en güney ve batı ülkesidir. En 
yakın komşuları kuzeyde Türkiye, Suriye, Lübnan ve İsrail, doğuda Mısır, güneyde 
Mısır ve batıda Yunanistan'dır. 
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Figure 2. Cyprus among countries of the Middle East 
 
Adaya, iki dağ sırası, Trodos Dağları ve Girne Dağları veya Pentadaktylos (dev 
Digenis'in eline karşılık geldiği düşünülen beş ayrı dağ zirvesinden dolayı beş 
parmağın dağları anlamına gelir) aralarında yer alan Mesaoria (dağların arası 
anlamına gelir) düzlüğü hakimdir. Troodos Dağları adanın güney ve batı bölümlerinin 
çoğunu kaplar ve adanın en yüksek noktası olan Olimpos Dağı (1,952 m veya 6,404 
ft) (Yunanistan'ın en yüksek dağına benzer şekilde, her ikisi de antik panteonun 
evlerini, << Dodekatheon'u, yani Tanrı-Baba Zeus'u, eşi Hera'yı ve aynı aileden 
başka 10 Tanrı'yı) kabul etmişlerdir.) dahil olmak üzere, kabaca yaklaşık yarısını 
kapsar. Dar Girne Sıradağları kuzey kıyı şeridi boyunca uzanır. Troodos Dağları 
kadar yüksek değildir ve büyük ölçüde daha az yer kaplar. İki dağ sırası genel olarak 
ana hatları Kuzey Kıbrıs'tan görülebilen Türk anakarasındaki Toros Dağları'na paralel 
uzanmaktadır. Genişliğe göre değişen kıyı alçakları adanın etrafını sarmaktadır. 

 
            Figure 3        Figure 4 
Kaledonia Waterfall, Troodos                              Medieval Life Reconstruction,  
                                                                           StHilarionCastle, Pentadaktylos 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjh6GRndzZAhUH_aQKHW6pDN0QjRwIBg&url=http://www.websitetools.us/map-of-africa-middle-east.html&psig=AOvVaw18SBi6BhaDJt4fhQLzVHTF&ust=1520581327869597
http://www.holidayincyprus.eu/site/wp-content/uploads/2012/09/cyprus_040409_15772.jpg
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_w6_cn9zZAhUE26QKHdpSBVMQjRwIBg&url=https://hiveminer.com/Tags/castles,cy&psig=AOvVaw2CxEukHEXdwVJ_VPKLDhz-&ust=1520581659286958
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Adanın çoğunda, yıl boyunca su kaynağına erişim zor. Yağmursuyu toplayan bir 
baraj sistemi, tuzlu suları işleyen bir dizi tesis ile ve yeraltı sularını toplayan ya da 
kaynaklardan maden suyu üreten hem ticari hem de yerel birimlerin bir 
kombinasyonu ile bir çözüm sağlanmaktadır, ancak yine de artan ihtiyaçların 
karşılanması için yüksek turizm sezonunda ithalat gerekmektedir. Troodos 
Dağları'nda bir kış nehirleri ağı yükselir ve onlardan her yöne doğru akar. Yialias 
Nehri ve Pedhieos Nehri, Mesaoria'nın hemen karşısında Famagusta Körfezi'ne 
doğru akmaktadır; Serraghis Nehri, kuzeyden Morphou ovasına akar. Ancak adanın 
nehirleri yaz aylarında kurudur. Aynı nedenden ötürü, Kıbrıs'ta doğal su gölleri yoktur, 
barajlar ve tuzlu su gölleri etrafında oluşturulan suni göllerin aksine, özellikle 2 büyük 
olanlar, Limasol Gölü ve Larnaka Gölü. 

 
Figure 5 Aliki of Limassol                Figure 6 Aliki of Larnaca with flamingos  

and Hala Sultan Tekke on the background 
 

1.2. İKLİM VE ZAMAN BÖLGESİ 
 
 
Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan, yani Doğu Avrupa Saati, UTC + 2 ile aynı olan tek bir 
zaman dilimine sahiptir. Orta ve Batı Avrupa ülkelerinden bir saat ileride, İsrail’le aynı 
zamanda ve Türkiye’den bir saat geridedir. 
Özellikle Kasım ve Mart ayları arasındaki yağışlı, sıcak ve kurak bir iklim olan 
Akdeniz iklimi, tarıma elverişlidir. Genel olarak ada hafif nemli kışlar ve kuru sıcak 
yazlar yaşar. Sıcaklık ve yağış değişimleri, yüksekliğe ve daha az ölçüde kıyıdan 
uzaklığa tabidir. Mayıs ortasından eylül ortasına kadar sıcak, kuru yazlar ve kasım 
ayından mart ortasına kadar yağışlı, değişken kışlar (genellikle tüm yıl 0 santigrat 
derece üzerinde kalır çok nadir kar yağışı ve sıcaklık ile) kısa sonbahar ve ilkbahar 
ile birbirinden ayrılır.. 
 
Havanın bağıl nemi, kışın ortalama% 60 ila% 80, yaz mevsiminde ise iç bölgelere 
göre daha düşük değerlere sahip, yaz aylarında% 40 ila% 60 arasındadır. Sis sık 
değildir ve görüş mesafesi genellikle çok iyidir. Güneş ışığı, tüm yıl boyunca ve 
özellikle Nisan ayından Eylül ayına kadar günde 11 saat güneş ışığı parlak 
görünmektedir.  

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI7b3EotzZAhWE2aQKHf6ODNEQjRwIBg&url=http://old.lemesos-blog.com/2013/03/20/%CE%B1%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%AE-%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%BF%CF%8D-%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/&psig=AOvVaw3O3QnNr_XtLv94lZ14eqbT&ust=1520582807983528
https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6wp7hotzZAhWGjqQKHeEYDnEQjRwIBg&url=http://www.newsbomb.com.cy/kypros/larnaka/story/633547/eyropaiki-diakrisi-gia-tin-alyki-larnakas&psig=AOvVaw3nMkYpEzGBjOeH4WQK2_nf&ust=1520582860308372
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1.3. DEVLET VE BÖLGESEL DAĞILIM 

 
Kıbrıs Cumhuriyeti isimlerini içinde bulunan büyük şehirlerden alan 6 bölgeye 
ayrılmıştır: Lefkoşa, Mağusa, Limasol, Larnaka, Fasos ve Girne.Ek olarak Birleşik 
Krallık iki büyük bağımsız üs olarak kabul edilen Akrotiri (Güney Limasol) ve Dikelya ( 
güneydoğusu) ve bununla birlikte 254 km2 alanı yani adanın %2.8’ini control 
etmektedir.Bunun dışında bu bölgeler sosyal hayat açısından (dil,para 
birimi,ulaşım,okul vs.) Cumhuriyet’e entegredir. 

 
Figür 7 Kıbrıs’ın Bölgesel Haritası.Gri bölgeler:SBA 
 
Kıbrıs’ın başkenti 200.000 kişiden oluşan nüfusuyla adanın ortasında yer alan 
Lefkoşa’dır.Lefkoşa’yı takip eden şehir 154.000 civarı nüfusu ile Limasol ve 72.000 
kişilik nüfusuyla Larnaka’dır.Totalde 2011 ölçümü ile Kıbrıs 1.150.000 vatandaşlık bir 
nüfusa sahiptir. 
 
Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960 yılında, öncelikle General Grivas ve Başpiskopos Makarios 
III'ün liderlik ettiği Ulusal Kıbrıs Savaşçıları Örgütü (EOKA) tarafından organize edilen 
Birleşik Krallık'a karşı (1955-1959) bağımsızlık savaşının sona ermesinden sonra 
kuruldu. daha sonra 1960’tan 1977’deki ölümüne kadar Kıbrıs’ın ilk Cumhurbaşkanı 
seçildi. 
Zürih-Londra antlaşmalarına dayanan Kıbrıs, 2 büyük topluluğa sahip bağımsız bir 
devlet; Rum (nüfusun% 82'si) ve Kıbrıslı Türkler (nüfusun% 18'i) ile birlikte, üçüncüsü 
de 3 ayrı azınlık, yani Ermeni, Maronit (Doğu Hıristiyan tarzını izleyen Yunanca 
konuşan Lübnan Katolik topluluğu) ve Latin (Roma Katolikliği). Ancak, 1974'ten beri, 
çoğu Kıbrıslı Türk sözde Yeşil veya Attila hattının kuzeyine taşındı. Böylece 
günümüzde 850.000 kişi Cumhuriyetin kontrol ettiği bölgelerde (Yeşil çizginin altında) 
ve kuzeyde yaklaşık 300.000 kişi yaşamakta ve hem Türkiye'den hem de Kıbrıslı 
Türkler ve yerleşimcilerden oluşmaktadır. 
 

https://www.google.com.cy/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir2IjUo9zZAhWF_qQKHXuwBOQQjRwIBg&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Districts_of_Cyprus&psig=AOvVaw0QAPLZsmn960M_Avnl4p02&ust=1520583089662994
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1.4. DEMOGRAFİK VERİLER  

 
Devam eden Kıbrıs sorunu nedeniyle (bkz:aşağıda),1974'ten beri Kıbrıs adası için 
tek tip veriler elde etmek zordur. Bu nedenle, birçok durumda bilgi,Kıbrıs 
Cumhuriyeti’nin etkin kontrolü altındaki alanlar ile sınırlıdır,yani Yeşilin Altındaki Hat. 
 

 
Figür 8. Kıbrıs topluluklarının dini ve politik liderleri. 
 
2011 nüfus sayımına göre, Cumhuriyet nüfusunun % 78.6'sı Kıbrıslı olup, geri 
kalanlar ise ya yatırımcı, emekli, mali göçmen ya da savaş mültecisi olarak 
gelmektedir. En büyük yabancı topluluklar Birleşik Krallık, Romanya, Bulgaristan, 
Rusya, Suriye, İsrail / Filistin ve Irak'tan insanlar, Sri Lanka, Vietnam ve Filipinler'den 
ev işçileri de adada sıklıkla istihdam ediliyor. 
 
Demografik yapı açısından, Kıbrıs'ın tipik batı tarzı yaşlanan nüfusu vardır,% 3'ü 80 
yaş üstünde ve % 13.3 65 yaş üstünde ve% 22.5'i 18 yaş altındadır. 80 yıllık bir 
yaşam beklentisi (kadınlar için 82 ve erkekler için 77), doğurganlık 1,37 oranı, bebek 
ölüm oranı 2.1 ve ham ölüm oranı 6.4 / 1000 ile Avrupa'daki en iyi sağlık 
endekslerinden birini elinde tutmaktadır ve küresel olarak ön seviyelerini aşmaktadır. 
 

2. KIBRIS’IN TARİHİ 

Kıbrıs, en az paleolitik çağdan beri yerleşilmiştir ve insan yerleşimi MÖ 10.000'den 
sonra olarak onaylanmıştır. Bu uzun süre boyunca, nüfus artışının çoğu kıyı 
bölgelerine yoğunlaşmaktadır. Bunlar, modern şehir merkezi Polis (Marion), Pafos, 
Limasol (Kourion, Amathous), Larnaka (Kition), Keryneia ve Gazimagusa'dan çok 
uzak değildir. (Engkomi, Salamis). Ancak, artan korsanlık ve dış tehdit dönemlerinde, 
anavatanda önemli bir yerleşme geliştirmek için gerekli hale gelmiştir. Bunlardan biri, 
Roma-sonrası dönemde (Ledra / Lefkoşa) ülkenin başkenti haline gelmiştir. Buna ek 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmgr3rnM7bAhVMJlAKHfYyBLYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.newsbeast.gr/world/arthro/1943745/sinantisi-anastasiadi-akintzi-me-tous-thriskeftikous-igetes-tis-kiprou&psig=AOvVaw2y9CRAhRkyVj_zAf0v29xD&ust=1528896338375818
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olarak, bazı önemli yerleşimler de Tamassos, Idalion / Dali ve Morphou / Soloi gibi 
önemli madencilik alanlarının yakınında gelişmiştir. 
 
Kıbrıs'ın prehistorik dönemi, çoğunlukla Khirokitia ve Kalavasos'un güney kıyı 
bölgelerinde neolitik yerleşimlerde yapılan kazılar nedeniyle kısmen araştırılmıştır. 
Kıbrıslılar, MÖ 1600'den önce bile adanın doğu ucundaki kolonileri (Engkomi / 
Salamis) kurdukları için, Mycean döneminin yazılı kayıtlarında da bahsedilmektedir.. 
Bu yerleşimler daha sonra Homeros’un eserlerinde bahsedilen ortaklaşa 
operasyonlar sırasında kendi orduları ve donanmalarına sahip olan bağımsız ve 
müreffeh şehir devletlerine dönüştü  Belli bir sure boyunca Yunan dili ortaya çıkana 
kadar yeli diller kullanıldı. Kıbrıstaki ilk Yunan hece yazılı kayıtları m.ö 8. Yüzyıla 
dayanırken Yunan alfabesi çok daha sonra mö.4 yüzyılda Kıbrısa gelmiştiri 
 
Kıbrıs Süryanilerin (8. Yüzyıl),Mısırlıların ve Farsların (6. Yüzyıl) yönetimi altındayken 
birçok mini-devlete bölünmüştü. Yunan kontrolu altındaki ilk birleşmesi mö 4. 
Yüzyılda  geçiçi olarak Salamisli Kral Evagoras zamanında gerçekleşti. Birkaç yüzyıl 
sonra Büyük İskender İran’ı, bunnunla birkilte Kıbrısı da, fethederek  m.58’de 
Romalılar tarafından fethedilinceye dek Kıbrısı bir Yunan (Makedon ve Ptolemaiotik)  
yönetimi dönemine soktu. 
 
Ms.7y. yy’a kadar Bizansla kontrolu için 12. Yy’daki haçlı seferlerine kadar yarışan 
Araplar tarafından fethedilinceye dek Doğu Roma/Bizans yönetimi altında bir 
Hristiyan Bölgesi olarak kaldı. İkinci Haçlı Seferi sırasında ada İngiltere Kralı . 
Aslanyürek Richard tarafından fethedilerek 1571 yılında Osmanlı Türkleri tarafından 
fethedilinceye kadar sürecek olan bir Batı Avrupa(Venedik ve Luisignan) yönetimi 
dönemine soktu. Osmanlı yönetimi 1870 yılında İngiltereyi Osmanlıdan Viyan 
Kongresinde satın Alana kadar devam etti ve İngiltere 1960 yılında bağımsız bir ülke 
olarak ilan edilinceye dek bir koloni olarak kaldı 
 
 
 
 
 
Since2004, Cyprus is a member of the EU.The official languages are Greek and 
Turkish. 
2004 yılından beri Kıbrıs bir AB ülkesidir ve resmi dilleri  Yunanca ve Türkçedir. 
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3. ÜLKE POLİTİKASI 

 

Figure 10 Kıbrıs Cumhuriyeti sembolleri 

 

 

Ulusal amblemin kısa 
versiyonu 
 

 

Ulusal amblemin uzun 
versiyon 
 

Figure 9. Map of the 10 states (yellow color) that joined the EU (blue 

color) in 2004, including Cyprus (Source: Wikipedia) 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1nY2gts7bAhVRUlAKHRSxD4MQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/2004_enlargement_of_the_European_Union&psig=AOvVaw1CU7CALrorj2IiJX-8kTyd&ust=1528903156180294
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkkOPPsc7bAhWILVAKHRfuCqUQjRx6BAgBEAU&url=http://aroundtravels.com/el/article-about-cyprus/coat-arms-cyprus-photo-value-description.html&psig=AOvVaw0EqvH3swnxrZ_XzFvfJlfT&ust=1528901908178254
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDw9Hfsc7bAhXKYVAKHakXAawQjRx6BAgBEAU&url=https://ru.depositphotos.com/92599358/stock-illustration-cyprus-coat-of-arms-and.html&psig=AOvVaw0EqvH3swnxrZ_XzFvfJlfT&ust=1528901908178254
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Ulusal Bayrak 
 

 

Meclisin Amblemi 
 

 

 
 
 
 

 

3.1. SİYASİ DURUM 

 
Geçmişte Başpsikopos 3. Makarios adanın 1977 yılındaki kurtarılışına kadar adanın 
ilk başkanıydı. 1974ten beri adanın ilk başkanı Spyros Kyprianou idi ve Günümüzdeki 
başkanı Nikos Anastasiadistir. 

.  
 
 

 Nationalanthem «Humn to Liberty». 
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw 
 

Archbishop Makarios ΙΙΙ 
1960-1977 Spyros Kyprianou 

1977-1988 
Giorgos Vasileiou 

1988-1993 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAj9b2sc7bAhUPPVAKHZ5ECIEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mixanitouxronou.com.cy/categories/prosopa/o-toyrkokyprios-zografos-poy-schediase-tin-kypriaki-simaia-giati-epelexe-to-leyko-kai-to-chroma-toy-chalkoy-itan-perifanos-poy-i-simaia-toy-tha-kymatize-stin-e-e/&psig=AOvVaw0EqvH3swnxrZ_XzFvfJlfT&ust=1528901908178254
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiry_2iss7bAhWIEVAKHcNpDY0QjRx6BAgBEAU&url=https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%8E%CF%80%CF%89%CE%BD_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85&psig=AOvVaw1BxEBifsqij15lJ9qSBpGO&ust=1528902079347902
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Makarios_III_and_Robert_F._Wagner_NYWTS_cropped.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spyros_Kyprianou_1981_crop.jpg
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi65PTPs87bAhXSYlAKHUN3BZUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mononews.gr/politics/kipros-o-proin-proedros-g-vasiliou-chrosta-sto-kratos-48000-evro&psig=AOvVaw26hI86t0SCtonMUjpeQXY4&ust=1528902452923684
https://www.youtube.com/watch?v=R6VSRMQwaBw
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Figure 11 Kıbrıs Başkanları 
 
 
Kıbrıs Cumhuriyeti, başkanlık demokrasisi sistemi ile bir parlamento demokrasisidir. 
Yasama yetkisi, milletvekili seçilen 80 milletvekili, 56 Kıbrıslı Rum ve 24 Kıbrıslı Türk 
(1974'ten bu yana Kıbrıslı Türkler çalışmalara dahil edilmemiştir), Maronitler, Latinler 
ve Ermeniler de temsil edilmektedir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yürütme gücü 
cumhurbaşkanı ve hükümet arasında bölünmüştür. Başkan beş yıllık bir süre için 
seçilir. Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki siyasi partiler yelpazesi sol ve sağ ideolojiden 
oluşmaktadır. Sol düşüncenin doğası, sosyalizm, komünizm ve ekoloji gibi fikir veya 
hareketlerde tanımlanabilir. Temsilciler AKEL (Komünist Parti), EDEK (Milliyetçi 
Sosyalist Parti) ve Ekolog Hareketi'dir. Sağın özelliği liberal ideolojiye dayanıyor. 
Temsilciler DISY (Demokratik Seferberlik Partisi- Helen Milliyetçisi) ve ELAM (Ulusal 
Halk Cephesi- Aşırı sağcı parti)'dır. DIKO (Demokrat Parti- Yunan Milliyetçi Partisi), 
Dayanışma ve İttifak merkezin etrafında dolaşıyor. 
 

Glafkos Klerides 
1993-2003 Tasos Papadopoulos 

2003-2008 
Demetris Christofias 

2008-2013 

Nikos Anastasiades 2013- 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS1pSCtM7bAhWEY1AKHf7oBrAQjRx6BAgBEAU&url=http://antistasi.org/?p=11026&psig=AOvVaw0ZLyiX7cc1Tda3-pGroeQW&ust=1528902560337669
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tassos_Papadopoulos.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dimitris_Christofias.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ANASTASIADES_Nicos.jpg
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Figure 12 a and b

 
 
 
 
 
 
3.2 Kıbrıs sorunu 
 
1878'de Berlin Konferansı'nda İngiltere Kıbrıs'I Osmanlı’dan satın aldıktan sonra, 
Kıbrıs bir İngiliz kolonisi oldu. Çoğunlukla Hıristiyan ve Yunanca konuşan Kıbrıslı 
Rumlar, başlangıçta Türklerden İngilizlere olan egemenlik değişikliğini coşkuyla kabul 
ettiler. Kıbrıslı Rumlar İngiltere’nin Yunanistan ile olan siyasi taleplerini olumlu bir 
şekilde ele alacak daha modern ve dost / Hıristiyan bir ülke olduğuna inanıyordu. 
Kıbrıslı Rumlar Yunanistan’I anavatan olarak kabul ediyordu. İngilizler, Kıbrıs'ın daha 
geniş Ortadoğu bölgesinin askeri ve diplomatik kontrolü için stratejik olarak önemli 
olduğunu ve bunun sonucu olarak Kıbrıs'ın özerklik veya siyasi ilişkilerini artırma 
yönündeki herhangi bir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtti.  (1914 yılında 
Yunanistan’a Kıbrıs sunulmasına rağmen Doğu Makedonya ve Batı Trakya'yı 
eklemeyi tercih ettiği Balkan savaşları). Gelecek yıllarda başpiskoposun resmî 
temsilcisi olarak Kıbrıslı nüfusun çoğunluğu (etnokyoloji kurumu) Yunanistan ile birliği 
talep etmeye devam etti, hatta ezici çoğunluğun olumlu oy kullandığı bir referandum 
organize etti. Bununla birlikte, bölümler İngiliz valilerinden ve Kıbrıslı Türklerin bir 
kısmının ada ve iki kişilik birliğe (sırasıyla Yunanistan ve Türkiye) sahip olduğunu 
iddia etmeye başladı. 

Parliament consists 
of 80 deputies. 
 

House of Parliament 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8n8Plt87bAhWGmLQKHU-zD7cQjRx6BAgBEAU&url=http://tvonenews.com.cy/thn-paraskeyh-sth-boylh-o-fakelos-ths-kyproy-apo-thn-boylh-twn-ellhnwn&psig=AOvVaw1tGwkZs1C56_F180yCPZb5&ust=1528903572977816
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuwY2ZuM7bAhXBaVAKHUTjBaUQjRx6BAgBEAU&url=http://24h.com.cy/2017/11/2023-neo-ktirio-tis-voulis/&psig=AOvVaw1tGwkZs1C56_F180yCPZb5&ust=1528903572977816
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1955'te, Başpiskopos ve daha sonra Kıbrıs Makarios III Başkanı ve General Grivas 
liderliğindeki Kıbrıs Savaşçıları Ulusal Örgütü (EOKA) kuruldu. Bu grup, İngilizlerden 
bağımsızlığı kazanıp Yunanistan’a bağlanmak için silahlı mücadeleyi koordine etmeyi 
hedefliyordu. Örgütün üyeleri esas olarak merkez ve sağ muhafazakarlar olup 
Yunanistan’dan da askeri eğitimli personelin yardımını alan Kıbrıs Rumlarıydı. 
Kıbrıslı Türkler bu iklime karşı ikiye bölünmüşlerdi; bazıları EOKA’yı İngilizlere karşı 
mücadelede desteklerken bir kısım Türkler  de Türkiye'nin yardımıyla kendi askeri 
örgütlerini kurdu TMT (1958) gibi. Sonuç olarak, bir dizi bombalamadan sonra, kırsal 
kesimde savaşmak, sabotaj ve toplumlararası çatışmalar sonucunda, Zürih 
anlaşması ve Londra antlaşmasıyla uzlaşmaya varıldı. İngilizler, Akrotiri ve 
Dhekelia'da sadece iki baskın üssü muhafaza ederek Kıbrıs'tan ayrılmayı kabul 
ettiler. Bir birlik ya da çifte birlik yerine, bir Yunan Devlet Başkanı ve bir Türk Başkan 
Yardımcısı ile bağımsız bir devlet kuruldu ve her iki toplumun da hükümet, 
parlamento, kamu hizmeti, polis ve orduya katılımı sağlandı. Aynı zamanda, 
Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık, Kıbrıs devletinin garantör güçleri olarak 
tanındı. 
 
Maalesef 1960 yılında kurulmuş olan devlet topluluklar arası problemleri çözecek 
tesirli mekanizmalara sahip değildi. iki topluluktaki milliyetçi taraflar aşırı pozisyonlar 
tutmaya devam etti ve eninde sonunda bu durum silahlı çatışmalara mahal Verdi Ve 
bu durum devletin zamanla işlevsiz hale gelmesine sebebiyet Verdi. 1963’ün 
sonunda Başpiskopos Makarios bakanlıkların (Eskiden Kıbrıslı Yunan veyahut bazen 
Türk liderleri olan) kaldırılması ve iki toplumun anlaşmasını engelleyen 13 maddeyle 
alakalı bir anayasal reforma gidilmesi yönünde teklifte bulundu. Bu teklif Türkiye ve 
Türk Kıbrıslılar tarafından reddedildi ve 30.12.1963 senesinde Lefkoşa’da ilk defa iki 
topluluk arasına yeşil çizgi çizilinceye  dek silahlı çatışmaya sebep oldu. Türkiyr ve 
Yunanistan Kıbrıs için genel bir savaşa çok yakındı. Türk Hava Kuvvetleri tarafından 
bombalamalar gerçekleştirildi fakat planlar SSCB ve ABD’nin müdahalesiyle iptal 
edildi. Türk Kıbrıslılar hükümetten çekildi ve Türkiyeye çoğunluk olmayı başardıkları 
köylere ve bölgerlere gelmesi için çağrı yaptı. 1694ten 1974e dek iki toplumun arası 
gergin kaldı ve görüşmelerin silahlı çatışmalara dönüştüğü anlaryaşandı. 
 
15 Temmuz 1974 tarihinde 1967den beri Yunanistanı yöneten askeri cunta kıbrısta 
bir askeri darbe düzenledi ve Başpiskpos Makarios’un meşru yönetimini üzdü. Bu 
olaydan sonra Türkiye adanın üçte birinin işgal edildiği operasyona başladı. 2004e 
dek kuzey ve guney arası iletişim pek mümkün değildi ve iletişim sadece belli başlı 
geçiş bölgelerinden sağlanabiliyordu. Bir çözüme ulaşma görüşmeleri halen BM 
gözleminde devam etmektedir. 
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4. EKONOMİ 

4.1 PARA BİRİMİ 

Kıbrıs ekonomisi Avrupa'da geleneksel olarak  en gelişmişler arasında yer almıştır. 
Gayri safi yurtiçi hasıla, dünyanın gelişmiş ülkelerine ulaşır. Ticaret kısıtlamalarına, 
ücretlerde keskin bir düşüşe, işsizliğin artmasına ve kefaletle ikinci en büyük 
bankanın kapatılmasına yol açan 2013 mali krizine rağmen, ekonomi  iyileşmiş ve 
işsizlik krizöncesi dönemden (% 8) daha düşük seviyelere düşmüştür. Kıbrıs 
Cumhuriyeti'nde kullanılan para birimi, eski ulusal para biriminin Kıbrıs poundunun 
yerini alan avrodur (avro bölgesinin bir üyesi). 

 
The national side of the  
Cyprus euro currency 

 
 
 
 
Şekil 13 ve b. Geçmişte ve bugün Kıbrıs ulusal para birimi 
 
 
 
 

4.2 MAAŞLAR VE ÜCRETLER 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde vergisiz gelir, yılda 19000 avro olarak belirlendi. Asgari 
garanti edilen gelir aylık 480 avro, engellilik durumunda 226 avro ve kira 
sübvansiyonu için 154'tür. Ortalama maaş, AB ortalamasını aşarak ayda 1058 avroya 
ulaşıyor. 

Eski banknotlar 
Yunan, İngiliz ve Türk dilinde Merkez 
Bankası tarafından verilen Kıbrıs 
poundu 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizyb3Duc7bAhXDLlAKHUhzDKEQjRx6BAgBEAU&url=http://city.sigmalive.com/article/19040/opoios-ehei-kypriakes-lires-akriva-tis-poylaei&psig=AOvVaw3avf7-SGdmUlBmHTOeKvxl&ust=1528904036538296
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi8z-Pkuc7bAhUFPVAKHTL_BaIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.newsfilter.gr/2007/12/24/ta-evronomismata-tis-kiprou-ke-tis-maltas/&psig=AOvVaw1_d3eEDIJmnggiz3BRhnIF&ust=1528904108415852
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4.3 SOSYAL DAYANIŞMA, EMEKLİ MAAŞI 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde, dört tür emekli aylığı vardır: kurumsallaşmış / yaşlılık, 
engellilik, sosyal ve dullar.Yaşılık maaşı için temel şat 65 yaş ve 33 yıllık çalışmadır 
yani sosyal sigorta fonuna katkı.Eğer bu koşullar sağlanmazsa ,maaş miktarı 
azalarak değişkenlik gösterir. 
 

4.4 ÜLKEDEKİ ORTALAMA FİYATLAR 

Kıbrıs'taki çoğu ürünün fiyatları Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ortalamasından 
daha yüksektir. 2 yatak odalı bir dairenin ortalama kira fiyatı ayda 450 avro, 1 litre 
benzin fiyatı ise yaklaşık 1,28 avro (Haziran 2018). 
Ne yazık ki, toplu taşıma çok sınırlıdır, bu nedenle günlük seyahatler için çoğunlukla 
araba kullanımı gereklidir. Giyim ve ayakkabı almak da pahalıdır, çünkü çoğu 
yurtdışından ithal edilmektedir, gıda ve ilaçlar ise genellikle daha ucuzdur.

 
 
Şekil 14. Çeşitli şehirlerde ortalama yaşam maliyeti. Limasol (Dünya Bankası,2016) 

4.5 KIBRIS ÜRÜNLERİ 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin en ünlü ürünleri arasında Haloumi ve Anari peyniri, 
Commandaria şarabı, Gül yaprağı özü, Keçiboynuzu Balı ve Lountza, Koupepia ve 
Bal Topları, Loukoumia ve Sousoukos gibi bazı özel yiyecekler bulunur. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFr4n5pdjbAhUGbFAKHTdxB08QjRx6BAgBEAU&url=https://cypruspropertygallery.com/en/about-cyprus/why-to-choose-cyprus-for-your-investment-or-residence&psig=AOvVaw3FU1LEQJjCdFyvo6rnK_yC&ust=1529242359358696
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Şekil 15. Kıbrıs'ın geleneksel gıda ürünleri 

 

 

Kıbrıs aynı zamanda geleneksel zivani (% 80 alkol içeriği) ve bazı yerel olarak 
üretilen bira dahil olmak üzere bölgesel bir alkollü içki üreticisidir. Bölgesel marka 
KEO, kendine özgü lezzetiyle ünlüdür; ayrıca Kıbrıs, Danimarka dışında Carlsberg 
birasının üretimi için resmi olarak onaylanan ilk ülke konumundadır. 

 
 
Şekil 16 a and b Geleneksel Kıbrıs içkileri 
 
 
 

4.6 ENDÜSTRİ 

Kıbrıs, aynı zamanda dünyanın en büyük üç şirketi arasında yer alan ticari filosuyla 
da çok önemli bir nakliye gücü. Buna ek olarak, Kıbrıs, Güney Akdeniz / Orta Doğu 
bölgesinde sigorta, denetim ve bankacılık hizmetleri için önemli bir merkezdir. 
Bir başka büyük sanayi de, her yıl milyonlarca turistin güzel güneşin tadını çıkarması 
ve Baf, Limasol veya Ayia Napa / Protaras / Famagusta plajlarının tadını çıkarması 
ile turizmdir. Son yıllarda turistlerin çoğu  Rusya, İngiltere, İsrail, diğer AB ülkeleri ve 
Arap / Orta Doğu ülkelerinden geldi. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOr922g8_bAhWC3SwKHfcfC0sQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cyprusfoodndrinks.com/cgibin/hweb?-A=742&-V=hall&psig=AOvVaw2v3WVN4KNc_7UsnXqTGb3F&ust=1528923853586583
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7zOWQhs_bAhVKFCwKHc6NA1QQjRx6BAgBEAU&url=http://www.cychefs.com/article/el/528/zivania&psig=AOvVaw204HbgU8qMods0OPJGGRJs&ust=1528924601868442
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL6NWehs_bAhWFhSwKHZ81DqEQjRx6BAgBEAU&url=https://keobeer.com.cy/&psig=AOvVaw0KH7opp_r77kS6U56TdI24&ust=1528924631068270
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Şekil 17  
Uluslararası yatırımla bağlantılı büyük Kıbrıslı işletmelerin örnekleri, Louis Hotel ve 
Cruise Lines, City of Dreams Casino Casino, Medochemie İlaç Endüstrisi ve ENI, 
TOPLAM, Noble Energy, Exxon Mobil & Shell gibi önde gelen çok uluslu şirketlerle 
işbirliği içinde Hydrocarbon Consortium'dur. 
 
 

5. DİNLER, MİLLETLER VE AZINLIKLAR 

Kıbrıs'ta anayasal olarak tanınan dini gruplar, Ermeniler, Maronitler ve Latinler (29 
Temmuz 1960 İngiliz Parlamentosu'nun İngilizce Yasası) Bölüm II - Ek E: İngiliz 
Hükümetinin Daha Küçük Dini Grupların Haklarına İlişkin Açıklaması14 Kasım 
1960'da yapılan bir referandumda, Latinler, dini bir grup olarak (Maronitler ve 
Ermenilerle birlikte), Yunan Topluluğuna ait olmayı seçmişler ve o zamandan bu 
yana Helenik Topluluğun üyeleri olarak kabul edilmektedirler.( Dini Gruplar ve 
Vatandaşlar (Seçim Yolu) 1960 Yılı - 7/1960 Yasaları). 

Bugün Kuzey Kıbrıs çok sayıda Kıbrıslı Türk'e ev sahipliği yaparken, Kıbrıslı Türklerin 
çoğunluğu yurt dışında yaşıyor. Bu dağılma, Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz 
İmparatorluğu'na aktarılmasından sonra başladı, çünkü Kıbrıslı Türkler öncelikle 
politik ve ekonomik nedenlerle Türkiye'ye ve Birleşik Krallık'a göç ettiler. Bu göç, 
Kıbrıslı Türkler Kıbrıs'taki kuşatılmış bölgelere yerleşmeye ve birçoğunu göç etmeye 
zorlandıkça, 1960'ların toplumlararası karmaşasının ardından tırmandı. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUy5PK7-bbAhWMA5oKHYWUCSQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=4Ig_Q-y1KfM&psig=AOvVaw0fQpcFHbDg-hAtXqu-uILo&ust=1529743182688916
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiA04fx7-bbAhXFK5oKHfH9AswQjRx6BAgBEAU&url=http://www.nsf-journal.hr/online-issues/focus/id/1225&psig=AOvVaw3J3qvvkXMhwdmgxWRdGMP3&ust=1529743233268785
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Şekil 18 a and b. Kıbrıs'ın dini ve siyasi liderleri arasındaki toplantılar 
 
 

6. TATİLLER VE KIBRIS GELENEKLERİ 

1 OCAK – Yeni Yıl 
6 Ocak – Epiphany Bayramı 
25 Mart – Yunan Ulusal Günü 
1 Nisan – Ulusal Yıl Dönümü 
1 Mayıs – İşçi Bayramı 
15 Ağustos – Bakire Meryem’in Göğe Kabulü 
1 Ekim – Kıbrıs Bağımsızlık Günü 
28 Ekşm – Yunan Ulusal Yıldönümü 
24 Aralık – Noel Arifesi * 
25 Aralık - Noel 
26 Aralık – Noel’in ikinci günü 
Temiz Pazartesi (Ortodoks  Paskalyasından 50 gün önce) 
İyi Cuma 
Paskalya Pazartesi 
Pentecost – Tufan 
 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTwpm5h8_bAhUDfiwKHbaFCScQjRx6BAgBEAU&url=http://anastasiosk.blogspot.com/2017/12/blog-post_299.html&psig=AOvVaw0vB4EIb7rF-0K8NrxEaTYM&ust=1528924953631958
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjq0cPYh8_bAhWThqYKHdxiDJ8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.offsite.com.cy/articles/eidiseis/politiki/215737-ptd-simantiki-i-symvoli-ton-maroniton-stin-kypro&psig=AOvVaw0vB4EIb7rF-0K8NrxEaTYM&ust=1528924953631958
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv4YaTqdjbAhXuZpoKHem_C-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.sigmalive.com/en/news/local/139597/cyprus-celebrates-epiphany-with-religiousfolk-traditions&psig=AOvVaw0GdYH5S84yQTpAgPskAJYc&ust=1529243234397197
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7. AİLE 

7.1. GELENEKSEL AİLE 

Tipik geleneksel haneler bir baba, bir anne ve evlenmemiş çocuklardan oluşuyordu. 
Düğünde,ebeveynler çocuklarına, varsa para ve ev eşyalarıyla birlikte bir toprak 
parçası verirdi.Geleneksel olarak, damat eve ve gelinin ailesine mobilya ve yatak 
takımları verirdi. Bu,ebeveynlerin mülkünün çocuklara, erkeklere veya kadınlara 
ebeveynlerin ölümünden sonra değil,hayattayken eşit şekilde evlilik zamanında çeyiz 
olarak dağıtılmasıydı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelin evi temin etmek zorunda 
kaldı. Arazinin yetersizliği (özellikle 1974 savaşından sonra) ve binaların büyük 
masrafları göz önüne alındığında, bir ev sahibi olmak, evlenmek isteyen bir kadın için 
büyük bir varlık haline geldi. Bu nedenle, çalışan bir kadının ücretlerinin büyük bir 
kısmı bir evin inşasına gitti, çünkü “iyi evlilik” 1990'ların başlarında da geçmişte 
olduğu kadar önemliydi. 
 
 
7.1.1. EVLAT EDİNME 
İlgili mevzuata göre, Sosyal Refah Hizmetleri, evlat edinilmeden önce ve sonra 
çocukların çıkarlarını ve haklarını sağlamayı amaçlamaktadır. Evlat edinme 
sürecinde Sosyal Refah Hizmetinin temel sorumlulukları şunlardır: 
 
• Bir kişinin veya ailenin evlat edinilmiş ebeveynler için uygun olup olmadığını 
araştırmak. 
• Evlat edinme başvurusu Mahkeme'ye sunulduğunda, çocukların en iyi şekilde 
yararlandığından emin olmak. 
• Evlat edinmenin bir çocuğun yararına olup olmadığını belirten bir rapor Mahkeme'ye 
sunmak. 
• Evlat edinme sonrası danışmanlık sağlamak. 
 
 
 

Şekil19. 7 Ocak – Theofaneia 

Kış yüzücüleri, Ürdün nehrindeki İsa'nın 
vaftizi anısına, rahip tarafından atılan bir 

haçı yakalamaya çalışırlar. 
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7.2. EVLİLİK, BOŞANMA VE BİRLİKTE YAŞAMA 

Kentleşme ve modernleşme, evliliğe karşı tavrı değiştirdi. Okul sisteminin 
yaygınlaşması, kız ve erkek çocukların erken yaşlardan itibaren bir araya gelmeleri 
ve sosyal ve cinsel ilişkiler üzerine modern fikirlere maruz kalmaları anlamına 
gelmektedirKadınların iş gücündeki  büyük artışı sıkı ebeveyn kontrolünü ortadan 
kaldırdı. Bugün artık dini ya da politik bir evlilikle evlenmek ya da bir sivil birlik 
beyanıyla yasal olarak yaşamak mümkün. 

EVLİLİK DIŞI BÜYÜTÜLEN ÇOCUKLAR İÇİN BAKIM 

Mevzuatta yakın zamanda yapılan bir değişiklikle, boşanma durumunda  reşit olmayan 
bir kişiye vasi atama prosedürleri sadeleştirilmiştir ve aile mahkemelerinde sorunlara 
neden olmaması için anlaşmalı boşanmanın getirilmesi öngörülmüştür.Çocuğun her iki 
ebeveyniyle de iletişim kurma hakkını sağlamak anne babalar için zorunlu kılınmıştır. 
Ayrıca, çocuğun velayetinin,bakımının, evlilik bittikten sonra bile bugüne kadar kabul 
edilen çocuğa anne bakar görüşünün yerine çocuga hem anne hem de babanın 
bakmasını gerektiğini düzenlemiştir.Evlilik süresi içinde ya da belli günler içinde doğan 
çocuğun babası mevcut eş Kabul edilir.Bu varsayım, imgeseldir, çünkü çocuğun 
annesinin gebelik için riskli olan dönemde gebe kalmadığı veya kocasından gebe 
kalamayabildiği kanıtlanırsa, çocuğun babasına itiraz edilebilir. 

Evlilik dışı doğan bir çocuğun tanınması ya gönüllü olarak ya da adli tanıma ile 
yapılır.Gönüllü tanınması durumunda, annenin onayı gereklidir ve remi beyanname ile 
yapılır. Öte yandan, yasal tanıma, çocuğun annesinin, çocuğun kendisinin  aynı 
zamanda bazı özel durumlarda babanın ya da büyük anne-babanın da hakkıdır.Gönüllü 
veya yargısal tanınma durumunda, çocuk evlilikte doğan bir çocuğun haklarını alır. 

8. ÜLKENİN YAŞAM TARZI 

8.1. GENEL 

Akdeniz atmosferinde rahat  yaşam tarzı, Kıbrıs'ı sadece popüler bir turizm merkezi 
haline değil, aynı zamanda  profesyoneller ve emekliler için Avrupa'nın en iyi 
noktalarından biri haline getirmiştir.. Kıbrıslılar çok eğitimli ve çok dillidir. Kıbrıs'ın 
resmi dilleri Yunanca ve Türkçe'dir, ancak İngilizce uluslararası ticaretin dilidir ve 
yaygın olarak konuşulmakta ve yazılmaktadır. Almanca, Fransızca ve Rusça, hem 
yurtdışındaki üniversitelerden gelen Kıbrıslı öğrenciler hem de adanın küresel iş 
dünyasıyla olan ticari bağları nedeniyle ticarette de yaygın olarak konuşulmaktadır. 

Sadece güneşte uzanmak dışında da  bir yer olduğundan, tüm yıl boyunca Kıbrıs'ta 
bir çok şey olur. Müzik konserleri ve kültürel performanslar, spor etkinlikleri,dini 
bayramlardan,farklı düşüncelerle buluşabileceğiniz bilgilendirici konferanslara. 
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Kıbrıs Rallisi, 1970 yılından beri her yıl düzenleniyor ve Dünya Ralli Şampiyonası ve 
FIA Orta Doğu Ralli Şampiyonası'nın bir parçasını oluşturuyor ve araba 
meraklılarının ilgisini çekerken, her yıl yapılanTarihi Kıbrıs Rallisi ise eski model 
araba tutkunlarının kalabalığını çekiyor. Pharos Oda Müziği Festivali, müzik, dans ve 
performans sanatlarından oluşan Kypria Uluslararası Festivali ve fotoğraf sergileri, 
film gösterimleri ve müzik performansları içeren Thalassa Uluslararası Festivali gibi 
kültürel etkinlikler, senelik etkinlik takvimimde herkesin ilgisini çekecek bir şeyler 
olmasını sağlıyor. 

 
 

8.2. EĞİTİM 

Eğitim, 6-15 yaşları arasında Kıbrıs'ta zorunludur ve hem devlet hem de özel okullar 
tarafından işletilen ilkokul (6 yıl) ve ortaokul (3 yıl) içermektedir. Hemen hemen tüm 
çocuklar, 5 aylıktan itibaren okul öncesi eğitime de katılırlar.Çocuklar 15-18 yaş arası 
genel veya meslek liselerine gidebilir veya işe başlayabilirler. Hem devlet hem de 
özel kolejler ve üniversiteler, hem geleneksel hem de yüz yüze ya da uzaktan eğitim 
ya da her ikisinin bir karışımı ile 18 yaş ve üzeri insanlar için Yunanca ve İngilizce 
dillerinde diploma, derece ve lisansüstü ünvanlar (yüksek lisans ve doktora) 
sunmaktadır. 
 

8.3. TOPLUM YAPISI 

Bu geniş çaplı ataerkil toplumda, erkekler otorite pozisyonlarına sahiptir ve kendi 
ailelerinin başı olarak kabul edilirler. Kuzey Amerika ve diğer Avrupa ülkelerindeki 
pek çok ülkeden farklı olarak, Kıbrıslılar, yaşlılarına karşı resmidrir ve saygı 
duyarlar.Yazılı olmayan bir kural var ki, eğer siz yaşça büyükseniz  gençliğin / kitlenin 
haklı saygısını hak ediyorsunuz demektir.Örneğin yaşlılar genellikle Bey veya Bayan 
olarak adlandırılır, ardından ilk isimleri gelir. 

8.4. ÖZEL İLETİŞİM KONULARI/GÖRGÜ KURALLARI 

Akdeniz atmosferindeki rahat  yaşam tarzı, Kıbrıs'ı sadece popüler bir turizm merkezi 
olarak değil, aynı zamanda göçmenler, işadamları ve emekliler için Avrupa'nın en iyi 
noktalarından biri haline getirdi. Kıbrıslılar çok eğitimlidir ve birden çok dil konuşurlar. 
Kıbrıs'ın resmi dilleri Yunanca ve Türkçe'dir, ancak İngilizce yaygın olarak 
konuşulmakta ve yazılmaktadır ve uluslararası ticaretin dilidir. Yurtdışındaki 
üniversitelerden gelen Kıbrıslıların sayısı ve adanın iş ilişkileri nedeniyle Almanca, 
Fransızca ve Rusça da yaygın olarak konuşulmaktadır. 
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8.5. KIBRIS MUTFAĞI VE YEMEKLERİ  

 
Kıbrıs mutfağı, Kıbrıs'ın mutfağıdır ve Yunan ve Türk mutfağıyla yakından 
bağlantılıdır.Ayrıca Bizans, Fransız, İtalyan, Katalan, Osmanlı ve Ortadoğu 
mutfaklarından da etkilenmiştir. Şiş diye bilinen Kömür üzerinde pişirilen etlerin adı 
souvlaki'den gelir. En yaygın olarak, domuz eti veya tavuk souvlaki sosu ile ayrıca , 
kızarmış hellim mantar ve sosis ile  de servis edilir. Genellikle turta veya ince bir 
ekmeğe, lahana salatası, maydanoz ve çiğ soğan, ve ince dilimli domates ve 
salatalık ile sarılırlar. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 20. Geleneksel Kıbrıs yemekleri - seftalies, souvlakia, 

koupes, musakka, afelia, kolokasi, koupepia, flaouna ve halloumi 

h  

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGvKOYsNjbAhWyxaYKHR9cCngQjRx6BAgBEAU&url=http://www.eprovoli.com/kipriaki-paradosiaki-kouzina/&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqvuOvsNjbAhUFYpoKHSynAWoQjRx6BAgBEAU&url=http://kipriakaparadosiakafagita.blogspot.com/&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiHhKqesdjbAhUCCpoKHbcSB2AQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3x8jJsNjbAhUHJJoKHWdJCvoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.asproylas.gr/recipe/%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BA%CE%AC&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ4ebosNjbAhVHIpoKHVJ1DWAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwji6ZXtsdjbAhWEK5oKHbrtCWkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=xl9vSTc8lsM&psig=AOvVaw2veQYzUYy_zsjGPETGs8o3&ust=1529245571697965
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO1ur8sNjbAhWrxKYKHZJ3DiEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.katokopia.net/page-63.html&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiw8IiGsdjbAhUBM5oKHZL_DtIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.inout.gr/showthread.php?t=59068&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimjfizsdjbAhVpApoKHakxCLMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clickatlife.gr/geusi/story/25058&psig=AOvVaw0462u6FU_92gjDmpZpykUw&ust=1529245123142052
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8.6 DÜŞÜNCE TARZI 

 
Kıbrıslılar ada zamanına göre yaşar, bu da evinizde yaptığınız şeylerin biraz 
gerisinde kalabileceği anlamına geliyor. Toplantılar ve randevular 30-45 dakika 
gecikmeli olmakla birlikte, her türlü buluşma için yaklaşık bir saatlik bir gecikme 
yaşanması oldukça yaygındır. Bu yüzden rahatlayın ve tatilinizde saati takip edin 
 
Kıbrıslılar misafir perverlikleriyle gurur duyarlar. Eğer size bir içecek ya da bir parça 
yiyecek ikram edilirse bunu geri çevirmek kabalık olarak algılanır.Çoğu zaman 
istemeseniz bile ev sahibine karşı kibar olmak adına küçük bir parça Kabul 
etmelisiniz.Yakın arkadaşlar arasında (erkekler-kadınlar and kadınlar - kadınlar, fakat 
erkekler-erkekler değil), Kıbrıslı’ların Avrupa tarzı birbirlerini yanaklarından öperek 
merhabalaştıklarını görürsünüz.Erkekler ve tanıdıklar sade bir tokalaşmayla 
selamlaşmayı tecih ederler. Eger tatiliniz süresince bir Kıbrıs’lı size evine davet 
ederse teşekkürlerini ifade etmek için misafirlerin ev sahibine bir hediye götürmeleri 
beklenir. 
 
 

8.7 SPOR VE BOŞ VAKİT 

 

Güneşin, suyun ve sporun birleşimi, çoğu kişinin tatil denincedüşündüğü şeydir - ve 
özellikle de yaz ayları boyunca buralarda pek çok şey vardır. 

Adanın çeşitli tabiatı yürüyüş, dağ bisikleti, safari turları veya kuş gözlemciliği gibi 
çeşitli aktiviteler sunmaktadır. En popüler ve en ekstrem sporlar arasında paraşütle 
atlama, parasailing, tüplü dalış, su kayağı, yelken, kano, pedal çevirme, yamaç 
paraşütü ve yelkencilik bulunmaktadır. 

 

 

Kıbrıs’ta çoğunluğu erkek binlerce hayranı olan en popüler spor futboldur.Ülkenin en 
büyük takımlarını desteklerler: APOEL, Omonia, Anorthosis, AEK, Apollo. Aynı 
zamanda,son zamanlardaki spor dallarında önemli Kıbrıslı sporcular, tenis (Marcos 
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Baghdatis), yelken (Pavlos Kontides) ve atıcılık (George Achilleos)

  Marcos Baghdatis 

 
 

  Pavlos Kontidis 
 
 

  Georgios Achilleos 
 
 
 
 
Şekil 21. Ünlü Kıbrıs’lı Atletler 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7r7mMr9jbAhUSb5oKHScyCFQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.baghdatis.com/&psig=AOvVaw16E3TOQStgFWTZLa6WQlTu&ust=1529244830306119
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl45mpr9jbAhXpIpoKHfLuCEsQjRx6BAgBEAU&url=http://dialogos.com.cy/blog/pagkosmios-protathlitis-o-pavlos-kontidis/&psig=AOvVaw1uYKNfLeN6dqiM6BhWQeR4&ust=1529244877736867
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCnLH0rtjbAhVkIpoKHbokDJYQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Achilleos&psig=AOvVaw3M-ZotuvsxJT9XWfp6XbKM&ust=1529244766861858
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II. KIBRIS’IN SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ 
Ülkemiz Sağlık Sisteminin, Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi ve Kamu ve Özel Sektör 
tarafından sağlanan hizmetler olmadan gecikmeli ka olduğu kabul edilmektedir. 
Sağlık harcamaları GSYİH'nin bir yüzdesi olarak 2004 yılında % 4,42'den 2014 
yılında% 6,5'e yükselmiştir. 2014 yılında kamu sağlık harcamaları, toplam sağlık 
harcamasının% 45.2'sini oluştururken, bu oran  en düşük oranlardan biri olup,AB'de 
ortalama % 76.2'dir. Buna karşılık, 2014 yılında özel sektör harcamaları toplam sağlık 
harcamalarının % 54,8'ine tekabül ederken, AB ortalamasından (% 23,8) çok daha 
yüksektir. 
 
Kıbrıs'ın sağlık sistemi özel ve kamu sektörlerinden oluşmaktadır. Mali kazancına 
göre vatandaşın halk sağlığı hizmetlerinden faydalanmaya hak sahibi olup 
olmayacağına karar verilir. 
Sağlık hizmetleri altı ana bölgesel bakım evi ve bir (1) çocuk / jinekoloji odası, iki (2) 
küçük çocuk yuvası ve kırk üç (43) sağlık merkezi ile gezici iki yüz otuz beş ( 235) 
doktordan oluşan merkezlerde verilir. 
 
Özel sağlık sektörü, hastalar tarafından ve gönüllü sağlık sigortası tarafından finanse 
edilmektedir. Bu sektördeki sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'nın kontrol, düzenleme 
ve ruhsatlandırması kapsamında kâr amaçlı hastaneler, poliklinikler, klinikler, tanı 
merkezleri, eczaneler ve bağımsız profesyoneller tarafından sağlanmaktadır.. 
 
http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=
6732. 
 
 
 
 

9 KIBRIS’IN SAĞLIK BAKIM SİSTEMİ 

9.1 İLKELER 

YENİ GENEL SAĞLIK PLANI (GESY, KIBRIS USS) 
MİSYON 
Ülkenin sağlık sistemi antroposentrik olduğundan, önlemeye odaklandığından ve tüm 
vatandaşlara eşit, profesyonellik ve saygı ile sağlanan hizmetleri sürekli olarak 
yükselterek sosyal arzı geliştirmeyi hedeflemek. 
VİZYON 
Tüm vatandaşlara yaşamları boyunca kaliteli sağlık hizmeti sağlamak 

http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732
http://data.euro.who.int/hfadb/tables/tableA.php?id=tbla_814956001493963680&ind=6732
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DEĞERLER 
A. Topluma sunulan değerler 
 
i. Toplumsal Teklif: İnsanlara ve topluma daha geniş bir şekilde odaklanan onların 
ihtiyaçlarına ve toplum refahına saygı duyan, çevre koruma, kamu yararını koruma 
ve gelecek nesillere yatırım için sağlık hizmetleri. 
 ii. Sağlıkta eşitlik: Vatandaşların sağlık hizmetlerine eşit erişimini sağlamak ve her 
türlü ayrımcılığa karşı eşit haklar ve muamele sağlamak için uygun altyapı ve 
sistemleri oluşturmak. 
iii. Sağlık Kalitesi: Sağlık hizmetlerini etkin bir şekilde yönetmek, yapı, süreç ve sonuç 
parametrelerini göz önünde bulundurarak, hastalara en az maliyetle en yüksek 
faydayı sağlamak için iyileştirilmiş sağlık hizmetleri sağlamak. 
iv. Önleyiciliğe vurgu yaparak yaşam kalitesini  arttırmak: Sağlık hizmetlerine 
odaklanmak ve insan sağlığını geliştirmek ve desteklemek için hastalık önleme 
programları geliştirmek. 
B. İç Organizasyon Değerleri 
i. Mükemmellik: Araştırma, yenilik ve yeni teknolojilerin teşvik edilmesine, bilimsel 
bilginin genişletilmesine ve sunulan hizmetlerde mükemmeliyet kültürünün 
geliştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi ve deteklenmesi. 
 
 
ii. Bütünlük: Takdir, adalet, orantılılık, iyi niyet ve takdir yetkisi ilkelerine dayalı olarak, 
duygu algısına dayanan kişilerarası ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi. 
iii. Yeterlilik: Vatandaşlara sağlık hizmetlerinin en uygun şekilde sağlanması için 
mevcut kaynakların (bütçe, ekipman, altyapı, insan kaynakları) akılcı kullanımı. 
iv. Profesyonellik: Personelin, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler, iştirakçilerin 
görüşleri ve vatandaşların hakları ile ilgili olarak, güven ve olgunluğa ilham verecek 
şekilde davranışı. 
v. Saygı: Hem meslektaşları ile iletişimde hem de vatandaşları iletişim ve sunmada 
çeşitliliği kabul ederek Kanun ve Düzenlemeler ile takdir, hesap verebilirlik, gizlilik ve 
uyum ilkelerini geliştirmek. 
vi.Takım Çalışması: Bir bütün olarak vatandaşın ve toplumun yararına interaktif ve 
yapıcı bir diyalog ve işbirliği temelinde çalışanlar arasında kolektif çalışma 
geliştirmek. 
MEVCUT DURUM 
Ülkemizin Sağlık Sisteminin, bir Ulusal Sağlık Sistemi olmaksızın gecikmeli olduğu 
kabul edilmektedir. 
Hizmetler Kamu ve Özel Sektör tarafından sağlanmaktadır. Kamu sağlık harcamaları, 
toplam sağlık harcamalarının% 43'ünü oluşturuyor ve böylece AB'deki en düşük 
oranlardan birini oluşturuyor. Diğer yandan, kamu harcamalarının% 6,9'u, AB 
ortalaması olan% 15,8'e kıyasla çok düşük.Son olarak, kendi hasta katkılarıyla 
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kapsanan sağlık hizmeti oranı% 49.4, AB ortalaması ise% 14 daha düşük bir oranda. 
Kamu sektörü, tüm faydalanıcılar için sağlık hizmetlerine erişimin sağlanmasından 
sorumlu olan ve yalnızca kamu bütçesinden finanse edilen Sağlık Bakanlığı 
tarafından yönetilmektedir. Sağlık hizmetleri altı ana bölgesel bakım evi ve bir 
pediatri / jinekoloji odası, iki küçük çocuk yuvası ve 43 sağlık merkezi ile doktorların 
katıldığı 235 alt merkez tarafından sağlanmaktadır.. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, kamu 
sektöründe mevcut olmayan sağlık hizmetleri için belirli şartlar ve koşullar altında 
mali yardım sağlamak için bir plan uygular.Şu sıralar ekonomik kriz olumsuz 
sonuçlarıyla mevcut nüfusun problemlerini yoğunlaştırdığı için toplum sağlığı hizmet 
bütçesi artan taleplerle zorunlu kılındı.Özel sektör tarafından sağlık hizmetlerinin 
sağlanması, hastaların kendileri ve gönüllü sağlık sigortası tarafından finanse 
edilmektedir. Bu sektördeki sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'nın kontrol, düzenleme 
ve ruhsatlandırması kapsamında kar amaçlı bakım evleri, klinikler, klinikler, tanı 
merkezleri, eczaneler ve bağımsız profesyoneller tarafından sağlanmaktadır. 
 
Sağlık Bakanlığı, sunulan tüm hizmetlerde sağlık sektörünün tasarım, organizasyon, 
yönetim ve düzenlemesinden sorumludur ve bu sayede en uygun şekilde çalışmayı 
hedeflemektedir 
Yukarıdakilere dayanarak, aynı zamanda Troika ile yapılan Mutabakat Muhtırasından 
kaynaklanan yükümlülüklere dayanarak, Sağlık Bakanlığı hali hazırda uygulanacak 
gerekli reformlar için bir yol haritasının hazırlanmasında ve uygulanmasında gelişme 
göstermiştir. 
i. Ulusal Sağlık Sisteminin Tanıtılması. 
ii.Kamu hastanelerinin ve halk sağlığı hizmetlerinin özerkliği ve yeniden 
yapılandırılması. 
iii. e- Sağlığın Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi. 
iv. Sağlık Bakanlığı'nın yeniden yapılandırılması. 
v. Bağlı Kuruluşların Yeniden Yapılandırılması. 
vi. İlaçlar sektöründe reformlar. 
vii. Mevzuatın revize edilmesi 
 
Ülke Sağlık Sisteminin yönetimine ek olarak, Sağlık Bakanlığı da aşağıdaki faaliyetler 
aracılığıyla sağlık hizmetlerininen uygun şekilde işleyişini sağlar::- Politika 
Stratejisinin Koordinasyonu (geliştirme, izleme ve değerlendirme). - Hemşirelik 
Hizmetleri Müdürlüğünün Organizasyonu ve İşletilmesi. - Avrupa ve Uluslararası 
İlişkileri Güçlendirmek. - Elektronik Sağlık İyileştirme (eSağlık). 
GENEL SAĞLIK ŞEMASI (GSS - KIBRIS USS) 
GSS/ Kıbrıs NHS, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarına sağlık hizmeti sunmak için 
sağlık hizmeti sağlayıcılarına (doktorlar, hemşireler, klinikler, eczacılar, bakım evleri 
vb.) Tazminat olarak katkıda bulunacak katkı ve / veya diğer gelirleri olan bağımsız 
ve özerk bir sigorta fonudur.01/01/2019 - ulusal sağlık sisteminin başlatılması. 
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 GSS / Kıbrıs USS amacı nedir? 
Genel Sağlık Sistemi'nin (GESY / Cyprus NHS) amacı, modern algıları ve gerçekleri 
yansıtan, vatandaşın beklentilerini karşılayan modern ve entegre bir sağlık sistemi 
tasarlamak ve sağlamaktır. 
GSS / Kıbrıs USS'ini yöneten temel ilkeler nelerdir? 
GSS / Kıbrıs USS, evrensel, sosyal, sağlam, entegre ve erişilebilir olacak şekilde 
tasarlanmıştır. 
● Evrensel Tüm çalışanlara veya gelirlere katkıda bulunurlar anlamına gelir. 
● Sosyal,istisnasız tüm nüfusu kapsar, ayrımcılığa ve finansal yeterliliklerine 
bakılmaksızın. 
● Dayanışma, katkıların, sağlık hizmeti alıcısının ihtiyaçları veya yetkileri ne olursa 
olsun, gelir bazında belirlendiği anlamına gelir. 
● Entegre, sağlık sisteminin tüm temel sağlık hizmetlerini kapsadığı anlamına gelir, 
tüm hizmet sağlayıcılarının hem özel sektörden hem de kamu sektörlerinden katılımı 
mümkündür. 
● Erişilebilirlik, sağlık sisteminin, alıcı hastanın herhangi bir engel veya kısıtlama 
olmaksızın sağlık hizmeti sunacak olan sağlayıcıyı serbestçe seçmesine izin 
vereceği anlamına gelir. 
 
GSS/ Kıbrıs USS'inin yönetimi Sağlık Sigortası Organizasyonunun 
sorumluluğundadır. 
 
 
GSS / Kıbrıs USS'inin yararlanıcıları kimlerdir? 
GSS / Kıbrıs USS'İnin faydalanıcıları, Cumhuriyet’in hükümet kontrolündeki 
bölgelerinde kendi ikametgahlarına sahip olan ve aşağıdaki kategorilerden birine 
girentümvatandaşlardır; 
(a) Kıbrıs vatandaşları 
(b)Kalıcı ikamet hakkı olan, ikamet eden ve çalışan Avrupa vatandaşları. 
(c)Ulusal hukukun gereklerini yerine getiren üçüncü ülke vatandaşları. 
(d) Yukarıdakilere bağımlı olanlar. 
 
PRİMLER 
Her çalışanın  GSS / Kıbrıs USS veznesine ödeyeceği oran,% 2.65 (gelirine göre) 
olacaktır.His employer will have to pay another 2.9%. Çalışanların ve işverenlerin 
yüzdesini eklesek bile,% 6'yı aşmıyoruz, fakat mesele ne olursa olsun, Euro olarak, 
yani 1.200 € 'luk ortalama maaşla, çalışan 31,80 € ödeyecek  işveren ise € 34, 
80.Tam tıbbi bakım için € 66.60 
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GSS /KIBRIS USS  Katkı payı alıyor mu? 
Katkı payları, vatandaşın önceden bileceği ve doktor ziyaretleri, ilaçlar, laboratuvar 
testleri gibi faydalanıcıdan sağlık hizmetlerini alırken sağlayıcıya ödenen önceden 
belirlenmiş miktarlardırKatkı payları, tüm ulusal sağlık sistemleri için geçerli olan ve 
sistem tarafından kapsanan sağlık hizmetlerinden yararlananların sorumlu 
kullanımını teşvik etmeyi, kötüye kullanımını kontrol etmeyi ve sistemin erişimi 
etkilemeden, gerekli olduğu yerlerde, maliyetini içermesini amaçlayan bir önlemdir.  
 
SAĞLIK,HASTALIK,KORUNMA 
 
Sağlanan hizmetler 
USS sağlık hizmetleri kapsamında sağlanacaklar 
1. Kişisel doktorlardan yatan hasta hariç 
2. Uzman doktorlardan yatan hasta dahil 
3. Klinik Laboratuvar İncelemeleri ve Uzmanlaşmış Biyomedikal Laboratuvar 
İncelemeleri. 
4. Bir listeye dahil edilecek olan ilaç ve tıbbi cihazların, sağlık malzemelerinin 
sağlanması. 
5. İstisnai koşullara tabi olarak, listede yer almayan hizmetler verilecektir. 
6. Hemşire ve ebeler tarafından sağlık bakımı. 
7. Rahatlatıcı sağlık bakımı 
8. Diğer sağlık uzamanlarından bakım 
9. Yatan hasta bakım 
10.16 yaşına kadar yararlanıcılar için koruyucu diş bakımı. 
11. Ortopedik ürünlerin tedariğini içeren tıbbi rehabilitasyon. 
12. Ev ziyaretteri/evde bakım 
13. Ambulans nakil  
14.Acil durumlarda ve kazalarda bakım 
 
USS, mevcut mevzuat kapsamında sağlanan kronik psikiyatri kurumlarını içermez. 
 
Kaynak: 
https://www.moh.gov.cy 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.moh.gov.cy/
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9.2 AŞILAR 
Kıbrıs'ta Çocuk Aşıları ve Yetişkin Aşıları Programı Politikası, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve özellikle Genişletilmiş Aşı Programı (EIA) ile ilgili tavsiyeleri takiben Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenir 
 
Aşılama Programının en son revizyonu 2012 yılında yapılmıştır. 
Kıbrıs'taki Çocuk Aşılama Programı, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisine, ülkenin 
hijyen düzeyine, sosyo-ekonomik koşullarına ve uluslararası bilimsel verilere göre 
uyarlanmıştır. Bu programa dayanarak okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar, Halk 
Sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabilecek bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarla 

korunmaktadır.  
 
Şekil 22. Kıbrıs'ta DTP aşısı için aşılama kapsamı, WHO verileri 
 

10 SAĞLIK HİZMETLERİ ORGANİZASYONU 

10.1 BİRİNCİ BASAMAK TEDAVİ 

Temel Sağlık Hizmetleri,uygun maliyetli ve sürekli yüksek kaliteli sağlık hizmeti 
sunmayı amaçlamaktadır. Sağlık Sektörü Reformu'nun temel amacı, vatandaşların 
sağlık kaynaklarının uygun maliyetli ve verimli kullanımını sağlamak ve en iyi sağlık 
sonuçlarına ulaşmak için hastaya yönelik öncelikleri belirlemektir.. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKtdKM9ObbAhXiO5oKHSxuApoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.offsite.com.cy/articles/eidiseis/topika/213250-exaplonetai-pagkosmios-to-kinima-kata-ton-emvolion-efthase-kai-stin&psig=AOvVaw2MQSSnVdT84VXHzPgp5sBy&ust=1529744392631886
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Faaliyetin ayrıntıları aşağıdadır: 
i. İnsan kaynaklarının (doktorlar, hemşireler, sağlık ziyaretçileri vb.) Rasyonel 
yönetimi ve dağıtımı ile Sağlık Merkezlerinin düzgün çalışmasını sağlamak, gerekli 
sarf malzemeleri, makineleri, aletleri, mobilyaları ve uygun tıbbi ekipmanı sağlamak. 
ii. Tedavi, terfi ve korunma için sağlık hizmetlerinin sağlanması ikincil ve üçüncül 
sağlık hizmetlerine ve diş ve psikiyatrik bakım gibi diğer sağlık hizmetlerine 
yönlendirme. 
iii. Topluluklara sağlık hizmetlerinin sağlanması (Yaşlıların Ev ve Kulüpleri, vb. 
Ziyaretleri). 
iv. SağlıkKoruma ve Tanıtım Programları, ör. sigara, alkol, beslenme, fiziksel aktivite 
vb 
 
Buna ek olarak, hemşirelik hizmetlerinin bir parçası olarak, Genel Hemşirelik 
Hemşireleri, Toplum Hemşireliği, Ebeler ve Sağlık Ziyaretleri Hemşireleri, toplumdaki 
önleyici ve rehabilitasyon programları aracılığıyla sağlığın teşviki ve geliştirilmesine, 
diğer sağlık profesyonelleri ile özerk ve işbirliği içinde katkıda bulunur. 
Temel Sağlık Hizmetleri Hemşireliği, Kentsel ve Kırsal Sağlık Merkezleri, Annelik ve 
Çocuk Refahı Merkezleri, Aşı Merkezleri, Devlet Okulları, Evde Bakım Hizmeti, 
Mekanik Ventilasyon Desteği, Hapishane ve Havalimanları için Ev Okulları 
Hizmetlerinde hizmet vermektedir. 
 
Birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak toplum hemşirelik hizmeti, 
Kıbrıs'ın tüm şehirlerinde aktiftir. Bazı alanlarda yeteri kadar personel 
bulunmamaktadır ve bu yüzden eylemi sınırlıdır. Evde bakım hizmetleri ve sağlık 
eğitimi sağlar. Tüm klinik hemşirelik faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütürler. 
Gerektiğinde diğer sağlık profesyonelleri ile  çalışırlar.Ayrıca, toplum hemşireliğinde 
,en eski zaman tabanlı hizmet olan okul hemşireliği servisi de vardır. 
Okul Hemşireliği Hizmetinin amacı, sağlık düzeyini (fiziksel, zihinsel, zihinsel ve 
sosyal) iyileştirmek, hastalığa karşı korumak ve okul çağındaki çocukları sağlıklı 
yaşam tarzına teşvik etmektir. Hizmet,Sağlık Ziyaretçileri ve Doktorlar (Çocuk 
Doktorları, Pratisyen Hekimler) gibi Sağlık Profesyonelleri ile çalışmaktadır.Hizmet, 
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kontrolü altındaki tüm Devlet Okullarını (İlk ve Orta Öğrenim) 
kapsamaktadır. 
Okul hemşireliği servisi aşağıdakileri içermektedir: 
 

I. İlkokul 1. ve 4. sınıflar, ortaokul 1. sınıf ve lise birinci sınıf öğrencilerinin 
tıbbi muayenesi. 

II. IOrtaöğretim sporcularının yıllık tıbbi muayenesi ve ilköğretim ve 
ortaöğretim oyunları için hizmet sağlama. 
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III. Obezite, kalpte üfürüm, skolyoz, kifoz, anksiyete, bağımlılık, sigara içme, 
vb. gibi  sağlık problemi olan tüm çocukların izlenmesi. Çocukların orada 
teşhis, tedavi ve izlenmesi ve gerektiğinde başka bir uzmanlığa 
yönlendirilmesi. 

IV.  Rutin muayene sırasında bireysel ve ekip düzeyinde Danışmanlık 
Hizmetleri sağlamak. 

V. Bilgilendirici programlar ve ergenlik, AIDS, bağımlılık yapıcı maddeler, 
kazalar, sağlıklı beslenme, egzersiz vb. dersler aracılığıyla sağlıklı bir 
yaşam tarzının teşvik edilmesi. 

VI. Öğrencilerin aşılanması 

10.2 ÖZEL BAKIM 

Hastane Sağlığı ile ilgili olarak, bu hizmetler 6 Genel Hastane (Lefkoşa Genel 
Hastanesi, Başpiskopos Makarios III Hastanesi, Limasol Genel Hastanesi, Larnaka 
Genel Hastanesi, Paphos Genel Hastanesi, Gazimağusa Genel Hastanesi) ve 2 
Tarım Hastanesi (Kyperounta ve Polis Chrysochous) tarafından sağlanmaktadır. ). 
Yukarıdaki hastaneler,büyüklük ve bina alt yapısı olarak farklıdır, farklı bir kitleye 
hizmet ederler ve kendi uzmanlıklarında farklılıklara sahiptirler. 
Lefkoşa Genel Hastanesi en büyük Kamu Hastanesidir ve diğer Hastaneler (Kalp 
Cerrahisi, Nöroşirürji, vb.) tarafından sağlanmayan uzmanlık ve alt uzmanlıklara 
yönelik bir Referans Merkezi'dir. 
 
2014 yılı istatistiklerine göre, tedavi için 80.000'den fazla hasta hastaneye yatırıldı, 
31.500 ameliyat, 2.100.000 ayakta tedavi polikliniği ve yaklaşık 400.000 DEHB 
ziyareti yapıldı 
 
Kamu Hemşirelik Yataklarının toplam sayısı 1.420'dir (AB ortalamasına göre daha 
düşük) ve bütünlükleri yeterince yüksektir. 
 
Yukarıdakilerin yanı sıra, ekonomik kriz ve Kıbrıs vatandaşının Kamu Hastaneleri'ne 
dönüşü nedeniyle, Oftalmoloji, Ortopedi, Genel Cerrahi ve Nöroşirürji gibi çeşitli 
uzmanlık alanlarının yanı sıra,manyetik ve CTgibi radyodiagnostik muayeneler için 
de uzun bekleme listeleri bulunmaktadır. 
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11. EVDE BAKIM 

Fiziksel engellilik nedeniyle aşağıdaki sağlık hizmetlerine  kolayca erişemeyen 
kişilerin ihtiyaçlarını kapsar: 

• Ev ziyaretleri ile terapötik sürekliliği sağlamak için özel bir sorumluluk alanında 
müdahaleler. 

 • Hemşirelik tanı ve uygulaması ile ilgili daha nitelikli müdahaleler için yönergelere 
dayanan hemşirelik süreçlerinin uygulanması. 

 • Danışmanlık: Sağlık Danışmanlığı,Diyabet danışmanlığı, Sağlık Eğitimi,Yaşlı 
Çatılar Topluluğu, Gündüz Bakım Merkezleri, Arabağlantı / Danışmanlık Hizmeti vb. 

• Eylemler bireyleri, toplulukları yalnızca tedavi etmek için değil, aynı zamanda onları 
eğitmek, yönlendirmek ve yetkin hale getirmek için eğiterek komplikasyonları 
önlemek ve müdahalede bulunmak için insan merkezlidir: 
 - Sorunlarına değinmek  ve sorunları yönetmek 
. - Yaşam koşullarını iyileştirmek için engellerin üstesinden gelmek. 
 - İşlevsel özerklik seviyelerini yükseltmek 
Diğer hizmetlerin kullanımı için hasta danışmanlığı / rehberliği ve gerekli kaynakları 
sağlama (örneğin gerekli ekipman, sarf malzemeleri, Sosyal Refah Hizmetleri, 
değerlendirme ve organizasyon gibi gerekli hizmetlerle bağlantı). 
 • Ailelere rehberlik 
 
Kaynak  
Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü 
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/
$file/%CE%9D%CE 
 

12. SAĞLIK BAKIMIN ULAŞILABİLİRLİĞİ 

Temel Sağlık Hizmetleri, Kıbrıs Cumhuriyeti topraklarına yayılmış olan 38 Sağlık 
Merkezi (Kentsel ve Kırsal) tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, Tüm Kamu 
Hastanelerinin Ayakta  Tedavi Departmanları tarafından Temel Sağlık Hizmetleri 
sağlanmaktadır. Bu Merkezlerlerde, Doktorlar, Hemşireler, Sağlık Ziyaretçileri ve 
diğer destek personeli gibi Sağlık Profesyonelleri görevlendirilmektedir. Sağlanan 
hizmetler arasında tıbbi muayene, önleme ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
programları ile okul hijyeni, aşılamalar ve toplum hemşireliği gibi tespit ve erken 
teşhis programları yer almaktadır. 
Tüm Kamu Hastanelerine(TAEP)tarafından Acil Sağlık hizmeti ve ayrıca hem gezici 
istasyonlarda hem de ambulans servisinden hastane öncesi bakım hizmeti 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/All/F584360C65871FE2C2257A1E00273631/$file/%CE%9D%CE
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verilmektedir. 
Ambulans Servisi, ambulansların uygun sağlık birimlerine güvenli ve hızlı bir şekilde 
ulaştırılmasının yanı sıra, nerede ve ne zaman gerekli olursa olsun tüm vatandaşlara 
hastane öncesi sağlık hizmeti sunmada başlarda yer alır. 
 
Devlet hastanelerindeki poliklinikler sabah 7: 30'dan öğleden sonra 3'e kadar 
çalışmaktadır. İlk yardım departmanı günde 24 saat çalışır.İlk yardım bölümünde, tüm 
vatandaşlar, 10 euro ücret ödeyerek hizmet talep edebilir. Muayene için  pratisyen 
hekime  3 avro ve uzman hekime 6 avro ödeme yapılır. 
 
Sağlık merkezleri ve toplum hemşireliği de sabah 7: 30'dan öğleden sonra 3'e kadar 
çalışmaktadır. 

Okul hemşireliği servisi ve aşı bölümü ücretsizdir. 
 
 
 
 

AŞI  PROGRAMI 
Kıbrıs'ta Çocuk Aşıları ve Yetişkin Aşıları Programı Politikası, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) ve özellikle Genişletilmiş Aşı Programı (EIA) ile ilgili tavsiyeleri takiben Sağlık 
Bakanlığı tarafından belirlenir 
 
Aşılama Programının en son revizyonu 2012 yılında yapılmıştır. 
Kıbrıs'taki Çocuk Aşılama Programı, bulaşıcı hastalıkların epidemiyolojisine, ülkenin 
hijyen düzeyine, sosyo-ekonomik koşullarına ve uluslararası bilimsel verilere göre 
uyarlanmıştır. Bu programa dayanarak okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar, Halk 
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Sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturabilecek bulaşıcı hastalıklara karşı aşılarla 

korunmaktadır.  
 
Şekil 22. Kıbrıs'ta DTP aşısı için aşılama kapsamı, WHO verileri 
 

 

13. HEMŞİRELİK BAKIM SİSTEMİ 

Kıbrıs'ta mevcut hemşirelik bakım sistemleri şunlardır: 

Kıbrıs'ın tamamını kapsayan hasta bakım hemşirelik bakım sistemleri (Lefkoşa Genel 
Hastanesi, Makarios Hastanesi, Limasol Genel Hastanesi, Larnaka Genel Hastanesi, 
Paphos Genel Hastanesi, Gazimağusa Genel Hastanesi) 

Yatan hasta ruhsal bakım sistemleri 

Lefkoşa'da Athalassa Hastanesi 

Lefkoşa Psikiyatri Kliniği, Limasol Psikiyatri Kliniği 

Psikiyatrik problemler için çocuk ve ergenler için hasta bakımı 

Ayakta hasta ruhsal sağlık izleme klinikleri 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKtdKM9ObbAhXiO5oKHSxuApoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.offsite.com.cy/articles/eidiseis/topika/213250-exaplonetai-pagkosmios-to-kinima-kata-ton-emvolion-efthase-kai-stin&psig=AOvVaw2MQSSnVdT84VXHzPgp5sBy&ust=1529744392631886
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Psikiyatrik sorunları olan insanlar için toplum evde bakım 

Toplum / Evde Bakım 

Onkolojik hastalar için toplum bakımı palyatif bakım (PASYKAF / Anticancer) 

Hastane öncesi acil durum hemşireliği 

İleri Hemşirelik Uygulaması 

Eğitim Programı (Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Bakanlığı) 
Okul servisi 

Ambulans programı. 

Ceza evlerinde hemşirelik bakım sistemi 

Hemşirelik Bakımı Sağlığı Geliştirme Sistemi / Hemşirelik Yönetim Sistemi 

13.1 HEMŞİRELİKTE LİSANS DERECESİ 

 
Hemşirelik ve Ebelik Hukuku, 2012'nin 1 (Ι) Ν. 

Temel olarak kaliteli hemşirelik bakımının sağlanması olan Hemşirelik misyonu, 
hemşirelik biliminin çeşitli özellikleri aracılığıyla geniş bir hizmet yelpazesi ile elde 
edilmektedir. Amaçları, insanların yaşamlarındaki, hastanelerdeki, sağlık ve 
rehabilitasyon merkezlerindeki ve toplumdaki sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

Hemşirelik Bakımı'nın ana alanları şunlardır: 
• Hastalığı önleme ve sağlığı teşvik etme 

• Tedavi ve rehabilitasyon 

 

Kıbrıs’ta Hemşirelik Eğitimi 

• • Hemşirelik Derecesine ve "Hemşirelik - Genel Hemşirelik" ünvanına dört 
Kıbrıs Üniversitesin, devlete ait Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi ve üç Özel 
Üniversite, Kıbrıs Avrupa Üniversitesi, Frederick Üniversitesi ve Lefkoşa 
Üniversitesi tarafından sağlanan dört yıllık program ile ulaşılabilir. 
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• Hemşirelerin rolü hastalığın tedavisinde ve sağlığın iyileştirilmesinde ve 
korunmasında ve geliştirilmesinde hastalığın önlenmesine odaklanır. 

 

• Hemşirelik programları Avrupa Yönetmeliği ile tamamen uyumludur ve Avrupa 
Komisyonu tarafından onaylanmış Avrupa programları olarak kabul edilmiştir. 

 
• Hemşirelik programlarının çoğu, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin uyum sağladığı Avrupa 
Direktifine uygundur ve Hemşirelik Programı, yaklaşık 2.300 saatlik teori ve kalan 
2.300 saatlik klinik uygulamadan oluşan 4,600 eğitim saatini kapsamaktadır. 

 
• Avrupa Yeterlilik Yönetmeliği ile Lisansüstü Hemşirelik mezunları mesleklerini 
Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde uygulayabilirler. 

 

Uygulama Alanları 

 
• Hemşirelik  mezunu olanlar, kamu veya özel sektörde İlköğretim, Ortaöğretim ve 
Üçüncül Sağlık Kurumlarında Hemşirelik Hizmetlerinde yönetici olarak çalışabilirler. 

 
• Kurumlar ve barınaklar 

 
• Bakım evleri. 

 
• Hemşirelik hizmetleri ile kurumlar ve işletmeler 

 
• Temel hemşirelik derecesini tamamladıktan sonra yüksek lisans programlarına 
devam edebilirler, Toplum Hemşireliği, Acil Hemşirelik, ancak aynı zamanda Doğum 
ve Psikiyatri Hemşireliği gibi bir klinik uzmanlık derecesi de alabilirler. 
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13.2 HEMŞİRELİK UZMANLIKLARI 
 

KIBRIS HEMŞİRELİK VE EBELİK KONSEYİ - HEMŞİRELİK VE 
EBELİK YASASI (LAW 214 / 1988-1 (1) 2012) 

• Hemşirelik ve Ebelik Konseyi, Kıbrıs'ın 2003 ve 2012 yıllarında Avrupa 
Birliği'ne katılımıyla değiştirilen 1988 tarihli Hemşirelik ve Ebelik Yasası ile 
oylanmıştır. 

• Hemşirelik / ebelik uygulaması, ilgili kayıt defterinde ve yürürlükteki Alıştırma 
Ruhsatında kayıt yapılmasını gerektirir: 

• Genel Hemşirelik Siciline Tescil 
• Psikiyatri Hemşireliği Siciline Tescil 
• Ebelik sicil kaydı 

 

Bu hizmetler çeşitli disiplinler içinde sağlanmıştır: 
 
• Genel Hemşirelik 

 
• Eğitim Programı Yönetim Ekibi 

 
• Yerel enfeksiyonlar 

 
• Ziyaretçi / Sağlık Ziyaretçi Hizmetleri 

 
• Akıl sağlığı 

 
• Ebelik 

Kıbrıs’ta Ebeler 

Kıbrıslı ebeler bilimsel olarak eğitilmişlerdir ve uluslararası standartlarda 
çalışmaktadırlar. Kadınların hamilelikte, doğumda ve yenidoğan bebeklerinde ihtiyaç 
duydukları obstetrik bakımın % 87'sini anlayış,sevgi ve ustalıkla sağlayabilirler. 
Ebeler,Hemşirelik ve Ebelik Yasası (1988-2015) tarafından gebe kadınlarla özerk 
çalışan ve hamilelik, doğum ve doğum sırasında bakım ve danışmanlık yaparak 
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gerekli desteği sağlayan, normal doğumu kendi sorumlulukları altında yerine 
getirerek anne ve yenidoğan için 28. güne kadar bakımlarını yapan sorumlu 

profesyoneller olarak tanınmaktadır.

 

Şekil 24 Yenidoğan bakım Şekik 25 CYNMA logosu 

EBELERİN EĞİTİMİ 

Kıbrıs'ta Ebelik ihtisasını tamamlayan tüm hemşirelerin lisansüstü düzeyde kayıtlı 
olduğu Ebelik Konseyi vardır., 4 yıl boyunca genel Hemşirelikte çalışmalarını 
tamamlarlar ve daha sonra ebelik unvanını alırlar. Bu süre içinde, lisansüstü eğitimini 
tamamladıktan sonra,temel ebeliğe ait çalışmalarının teorik altyapısına ek 
olarak,klinikte klinik becerilerin kazanılmasını içeren, deneyimli ebeler tarafından 
denetlenen ve bireysel olarak 40 kişi baktıkları 1535 saat klinik uygulamalarını 
yaparlar.Kıbrıs Teknoloji Üniversitesi ve Kıbrıs Avrupa Üniversitesi'nde böyle 
programlar vardır. 
 

14 KIBRIS’TA MANEVİ BAKIM 

Maneviyat, yaşamın anlamı ve bireyin kutsal ya da dinsel ilişkisi hakkındaki 
varoluşsal sorulara cevap aramak için bir arayış olarak tanımlanır. Bu ilişki belirli bir 
dinin üyeliğini içerebilir veya içermeyebilir. Maneviyat üzerine çalışmalar, palyatif 
bakım üzerine odaklanmıştır ve bunaması olan yaşlı insanlar için maneviyat 
konusunda sınırlı çalışmalar vardır. Palyatif bakım durumunda, Kıbrıs, Anti-Kanser 
Derneği gibi STK'ların koordine ettiği, Kıbrıs'taki tüm büyük dinlere,inanaçlara manevi 
bakım içeren bütünsel bakım programlarına sahiptir. 
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Demanslı yaşlıların maneviyatını desteklemek, maneviyatlarını insan merkezcilik ve 
bireysellik çerçevesinde anlamak olarak görülmektedir. Toplum hemşireleri, sözel ve 
sözel olmayan anlatım yoluyla demansı olan yaşlıların zihinsel ihtiyaçlarını anlamaya 
ve onların kişisel  manevi ortamlarını öğrenmeye çalışırlar. Manevi ihtiyaçların 
karşılanması,bunaması olan kişiyi ile değerli bir insan olarak görmenin yanı sıra 
hastanın kişisel yaşam felsefesini hemşirelik bakımında da izlemek ve desteklemek 
anlamına gelir. 
 

 
 
Şekil 26. Sağlık Bakanı Yahudi/ İsrail topluluğunun bir temsilcisi ile  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj39KPnxdjbAhVlLZoKHSpLBJYQjRx6BAgBEAU&url=http://english.cyprustimes.com/2017/06/20/cyprus-and-israel-sign-mou-in-the-field-of-joint-paired-exchange-of-kidney-transplant/&psig=AOvVaw3RJBUjCtriZ3d0nAP4-EZL&ust=1529250926913568
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15 HASTALARIN HAK VE SORUMLULUKLARI 

 
HASTA HAKLARI 
 
Hasta haklarının korunması uluslararası ve Avrupa sözleşmelerinden ve diğer yasal 
işlemlerden kaynaklanmaktadır. Hasta haklarının yasal olarak korunması ve bu 
haklara uyulmasını izlemek için etkili bir izleme mekanizmasının kurulması amacıyla, 
2004 tarihli Hasta Hakları Yasasının Kayıt ve Korunması Hakkında Kanun (1 (I) / 
2005) kabul edildi. 
 
Haklar: 
 
(a) Sağlık ve tedavi hakkı 
(b) Bağımsız tedavi 
(c) Sağlık hizmetlerine erişim 
(d) Eşit,ayrımcılık yapmayan sağlık bakımı 
(e) Tıbbi ya da ciddi bir acil durum anında en makul ve en kısa sürede sağlık bakımın 
sunulması  
(f) Bilgi edinme hakkı 
(g) Sağlık hizmeti hastanın rızasıyla sağlanır ve bakımının imkânsız olduğu hallerde, 
acil sağlık hizmetleri ancak hastanın yararına olduğu kabul edilirse, menfaatlerine en 
uygun şekilde verilir. 
(h) Gizlilik 
(i) Hasta gizliliğinin korunması 
(j) Sağlık hizmet sağlayıcısının bulundurması gereken tıbbi kayıtlarda yer alan 
hastaya ait özel bilgiler ile ilgili bilgi, erişim ve itiraz hakkı. 
 
 
 
 
Devlet Hastanelerinde Hasta Hakları Memurları 
Her devlet hastanesinde bir Hasta Hakları Görevlisi vardır: 
(a) haklarını korumak amacıyla hastalara tavsiye ve yardım sağlar 
(b) Doğrudan tedaviye ihtiyacı olan hastaların şikayetlerini alır ve uygular, aksi 
takdirde Şikayet Komitesi'ne başvurur. 
(c) Hastane personelini hasta hakları konusunda bilgilendirir 
ENGELLİ KİŞİLERİN BAKIMI 
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1999 tarihli Engelli Çocukların Eğitimi ve Antrenmanı (113 (I) / 1999), özel ihtiyaçları 
olan çocukları tespit etmenin ve değerlendirmenin yanı sıra, özel ihtiyaçları olan her 
çocuk için özel bir eğitim programının geliştirilmesini sağlar. 
 
Kıbrıs, Birleşmiş Milletler Engelliler Hakları Sözleşmesi (UNPRPD) için Dayanışma 
Fonu katılımcısıdır ve kuruluşundan sonra 5.160 € tutarında teklif veren ilk ülkelerden 
biriydi. Şu anda beş ülke Fon'a katılıyor. 
 
Sağlanan tıbbi bakım, protez ve ortopedik ürünlerin tedariği, bakımı ve yenilenmesi, 
hayat kurtarmaya yönelik istisnai durumlarda ev ziyaretleri veya ciddi sakatlıkların 
önlenmesi dahil tıbbi rehabilitasyonu içermektedir. 

Romatoid Hastalıklar Ulusal Stratejisi, Nadir Hastalıklar Ulusal Stratejisi, Alzheimer 
Hastalığı Ulusal Stratejisi, Yaşlılara Yönelik Ulusal Sağlık Eylem Planı, 
Rehabilitasyonun Teklifine İlişkin Standartların Kabulüne İlişkin Komitenin Kurulması 
Açık görüşme yapılmadan müzakere süreci boyunca Nörolojik Hastalıkları Olan 
Hastalara yönelik hizmetler, yabancı uzmanlar tarafından Devlet Hastanelerinde 
hizmet alma kararı, Kıbrıslı doktorların ve diğer rehabilitasyon profesyonellerinin 
uzmanlığı veya eğitimi, Hastane Erişilebilirlik Kontrol Programı ve hareketliliği Kıbrıs 
Paraplegics Örgütü ile işbirliği içinde engelli insanlar için iyileştirme olanakları ve 
iyileştirme faaliyetleri. 

Kaynaklar:  
Sağlık Hizmetleri ve Kamu Sağlığı Hizmetleri - Sağlık Bakanlığı 

http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocument74 

Sağlık Bakanlığı 

http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?
OpenDocument 

 

Şekil27 DSIPD Logosu 

 

http://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/legislation_gr/legislation_gr?OpenDocument74
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
http://www.moh.gov.cy/MOH/MOH.nsf/0/0EBEB2C390440DD34225798800332685?OpenDocument
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SINIR ÖTESİ TEDAVİ 
 
AB vatandaşları başka bir AB ülkesinde sağlık hizmetlerine erişim hakkına ve 
yurtdışındaki bakım masraflarının kendi ülkeleri tarafından geri ödenmesi hakkına 
sahiptir. 
Kıbrıs, sınır ötesi sağlık hizmetlerinde hastanın başka bir AB ülkesinde tıbbi tedavi 
görmesi ve masrafların geri ödenmesi dair şartların belirlendiği hasta haklarına ilişkin 
2011/24 / EU sayılı Yönergeyi takip eder.İlaç ve tıbbi cihazların reçetelenmesi ve 
dağıtımının yanı sıra sağlık bakım masraflarını da kapsar. 
Kaynak: https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en 

16 HASTANELERİN GÜNLÜK GÖREVLERİ 

• Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Hizmetleri Bölümü, sağlanan Hemşirelik Bakımı 
kalitesinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı amaçlamakta ve aşağıdaki 
faaliyetleri teşvik etmektedir: 

• Hemşirelik politikasının tanımı ve uygulanması 
• Hemşirelik Çalışanlarının ihtiyaçları ile ilgili programlama 
• Sunulan hizmetlerin kalite kontrolü 
• Çalışma koşullarının iyileştirilmesi 
• Hemşirelik Araştırma ve Sağlık alanında uluslararası gelişmelerin incelenmesi 
• Hastane ve Kırsal Sağlık Merkezlerinin personeliyle ilgili gerekli verilerin 

toplanması ve gözlemlenmesi 
• Yeterli hemşire istihdamı ve akılcı dağılımı 
• Yaşam boyu eğitim ve özel programlar için devam eden programların 

organizasyonu ve koordinasyonu 
• Hemşirelik mesleğinin uygulanmasına yönelik bir ruhsatın sağlanması veya 

muhafaza edilmesi ile ilgili olarak sınav sisteminin geliştirilmesi ve gözden 
geçirilmesi 

https://ec.europa.eu/health/cross_border_care/policy_en
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• Kamu ve Özel Sektörün ihtiyaçları için Lisans ve Yüksek Lisans düzeyinde 
Hemşirelik Eğitimi alanında Devlet ve Özel Üniversiteler ile İşbirliği

 

 
Şekil 28. Hemşirelik bakımı ve öğrenci başı klinik eğitimi 

17.SAĞLIK UZMANLARI 

 
Sağlık Bakanlığı (HY), Sağlık Sigortası Organizasyonu (OAS) ile işbirliği içinde, 
hazırlık, uygulama ve takip için Klinik Kılavuzları (KOD) klinik yolları ve laboratuvar 
algoritmaları (protokolleri) oluşturmuştur. 
Klinik Rehberler üç kategoriye ayrılmıştır: 
Temel Sağlık Hizmetleri Klinik Kılavuzları (CPI) 
İkinci basamak Sağlık Hizmeti / Üçüncü Basamak sağlık hizmeti için Klinik Kılavuz 
(CPI CPD / CPD) 
Laboratuvar / görüntüleme / gelişmiş diyagnostik goritma 
 
Kıbrıs'ta, Hemşirenin  özel ya da kamu sektöründe bir hemşirelik görevlisi olarak ya 
da tüm hemşirelik hizmetlerinde serbest meslek, yani ilk, orta ve üçüncü basamak 
sağlık hizmetlerinde yeterliliklere göre çalışma hakkı vardır.Ayrıca Hemşire, 
araştırma merkezlerinde Hemşirelik İdaresinin yanı sıra eğitimin her kademesinde 
araştırmacı olarak çalışma hakkına sahiptir.Sorumluluklar ve Hemşirenin 
sorumlulukları özerk olarak sınıflandırılır ve sağlık ekibinin diğer üyeleriyle işbirliği 
içinde, her bakım düzeyinde, ayrı bir kurum olarak, kişi merkezli yaklaşımla birlikte 
sınıflandırılır. 
Kıbrıs’ta Hemşire: 

Bireylerin, ailelerin ve sosyal grupların biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal 
ihtiyaçlarını ve sağlık sorunlarını - var olan ve potansiyel olarak - Hemşirelik 
geçmişine dayanarak değerlendirir ve belgelendirir, teşhis, klinik muayene, 
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değerlendirme ve teşhis bulguları Hemşirelik Değerlendirmesi, Tedavi ve 
Bakım Planını test eder ve geliştirir ve / veya düzenler. 
 
 

• Dokümanlandırılmış Hemşirelik Teşhisi (Hemşirelik müdahaleleri veya 
işbirliğiyle ele alınabilecek sorunlar) sağlar ve hemşirelik bakımını yapar, 
tedavi ve bakım için temel ve uzmanlaşmış Hemşirelik tekniklerinin 
uygulanmasında değerlendirme ve belgeleme temelinde bakım, resüsitasyon 
Klinik Kılavuzlarda belirtildiği gibi hayati fonksiyonları ve diğerlerini destekler. 
 

• • Acil ve yaşamı tehdit eden durumlarda ilgili Protokollere ve ilgili Klinik 
Rehberlere uygun olarak tanı ve tedavi amacıyla kombine yaşam ve kombine 
yaşam desteği ve bakım önlemlerini uygular. 
 

• Hem hastane öncesi hem de hastane içi ortamlarda ilgili Klinik Rehberlik 
Protokolleri uyarınca ve yetkili makamın onayı ile ölümleri değerlendirmek ve 
tespit etmek için temel becerileri uygular. 

• Tıbbi malzeme ve ilaçları uzmanlık eğitimine ve yetkili makamın izni alındıktan 
sonra ve ilgili mevzuata uygun olarak reçete eder.  

• Ilaç, lojistik ekipman ve diğer tüketim malzemeleri tedariki ile ilgilenir. 
• Tüm disiplinlerarası ekiple işbirliği yaparak, ortak sorumlulukla formüle edilen 

ve tedavi edilen protokollere dayanan teşhis testleri ve tedavileri uygulamak 
için işbirliği yapar. Tanı araçlarını kullanır ve laboratuvar ve tanı bulgularını 
değerlendirir. Ayrıca sağlanan sağlık hizmetlerinin sonuçlarının 
değerlendirilmesine de katılır. 

• Toplumla işbirliğini sürdürür ve halk sağlığını önlemek ve teşvik etmek için 
programlar uygular.Sağlık eğitimi programlarını bireylerin, ailelerin ve sosyal 
grupların mevcut ve / veya potansiyel ihtiyaçlarına dayalı olarak sağlık ekibinin diğer 
üyeleri ile özerk veya işbirliği halindegeliştirir ve uygular. . 
 
 
 
Ruh Sağlığı Hemşireliği, her yaştan insanı psikolojik ve psikiyatrik problemlerle tedavi 
eden Hemşirelik uzmanlığıdır. Hızlı iyileştirmeye yardımcı olur ve toplumun refahını 
bir bütün olarak destekler. Çok boyutludur ve psiko-eğitimsel yöntemler, sosyo-
terapötik müdahaleler, psikososyal rehabilitasyon için psikososyal müdahaleler ve 
bireylerin ve ailelerin alternatif yaşam tarzlarını geliştirmeleri ve yaşam kalitelerini 
artırmaları gibi çok özel müdahalelerle sunulmaktadırAmaç, duyarlı ruh sağlığı 
sektörünün farklı ve özel ihtiyaçlarına cevap vermektir. 
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Hemşirelik ruh sağlığı bakımı, kişiye özel hizmetlerle sağlanır ve birinci,ikinci ve 
üçüncü basamak sağlık hizmetleri bağlamında çok çeşitli hizmetleri kapsar. 
İçerdiği uygulamalar: 
 
i. Ruh Sağlığı Hastaneleri. 
ii. Dahili yatış, zorunlu olarak hastaneye yatışta  güvenli gözetim. 
iii. Genel Hastanelere isteğe bağlı hastaneye yatış ile yerel hastaneler 
iv. Arabağlantı bölümleri 
v. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri. 
vi. Ev ziyaretleri ve diğer topluluk müdahaleleri ile Toplum Hemşireliği. 
vii. Psikososyal rehabilitasyon yapıları.Kreşler. 
viii. Rehabilitasyon birimleri. 
ix. Uyuşturucu bağımlılığı yapıları xi. Internal drug addiction units. 
x. Zehirli Bağımlılık için Danışma Merkezleri. 
xi. Zehirli bağımlılık önleme merkezleri. 
xii. Çocuk ve ergen psikiyatrisi bölümleri 
xiii. Poliklinikler, Sağlık Merkezleri - Hapishaneler 
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18. BAKIM VE HEMŞİRELİK ÖZEL ALANLARI 

18.1 ÖLÜM VE PALYATİF BAKIM 

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde palyatif ev bakımı, kanser hastaları ile sınırlıdır ve yetişkinlere 
ücretsiz hizmetler sunan sadece iki sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından 
sağlanmaktadır. Bu hayır kurumlarında çalışan hemşireler hastaları destekler ve 
ailelerin gerekli özeni sağlamasına yardımcı olurlar. Yaşam kalitesini iyileştirmede, 
endişe duydukları konularla uğraşırken bütünsel bir yaklaşım kullanarak ve ağrı ve 
diğer belirtilerden kaynaklanabilecek zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olarak 
hayati bir rol oynarlar. En iyi uygulamayı destekliyorlar ve iyi palyatif bakımı 
güçlendirmek, korumak ve teşvik etmek amacıyla sadece hastalarını ve bakıcılarını 
değil aynı zamanda diğer sağlık profesyonellerini ve genel kamuoyunu eğitmeye 
çalışıyorlar. Her ne kadar bu hizmetler 1980'lerde ortaya çıktıklarından bu yana 
evrimleşmiş olsa da, hastalığa bakılmaksızın hem yetişkinler hem de çocuklar için 
herkes için 24 saatlik bakımın sağlanabilmesi içiniyileştirme ve genişleme ihtiyacı 
sürmektedir. 

18.2 ÖTENAZİ 

1929'da Kıbrıs Ceza Yasası'nın kabul edilmesinden bu yana, Bölüm 154, Ekim 
1982'ye kadar, intihara teşebbüs suç sayılırdı. Bu, 1982 tarihli Ceza Kanununun 2 nci 
maddesiyle, intihar girişimini cezalandırmak için başka bir hüküm olmaksızın 
kaldırılan 219. Maddede açıkça belirtilmiştir. Ceza Hukukunun 218. Maddesi, intihar 
eden kişiye yardım eden veya savunan kimselere ömür boyu hapis cezası verilmesini 
suç saymaktadır.Bu yeni hükmün altında verilen cümle, ömür boyu hapis cezası 
yerine on yıl hapis cezasıdır.Ayrıntılı  olarak, 218. madde şöyle denmektedir "girişime 
teşebbüs edilmişse kişiyi intihar etmeye kasten ikna eden kişi''. 
 
 
Suçu ispatlamak için gerekli olan bileşenler aşağıdaki gibidir. İlk (a) 'O' intihar 
sırasında yardım eden gerçek kişidir.'(b) bilinçli olarak (c) diğerine ikna (d) intihar, 
diğerini suç işlemek için ikna etmek istediği anlamına gelir. (e) işlenmiş veya 
teşebbüs edilmiş olup olmadığı 'eylemin sonucudur ve sonunda (g) Bu süre boyunca 
yardımcı olan kişinin yanı sıra, bu zamanda, suç işleyerek ya da pratik olarak yardım 
ederek, intihar eyleminde doğrudan yardımcı olan gerçek kişiyi  kast eder. 
. Bütün bu unsurlar kanıtlanırsa, 10 yıl hapis cezasına çarptırılır. 
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18.3  ÖLÜM İNCELEMESİ VE OTOPSİ 
 
OTOPSİ VE ÖLÜM İNCELEMESİ İÇİN YASAL ÇERÇEVE 
 
Ölüm müfettişleri kanunu, bölüm 153.307, 171 (I) / 2011, 13 (I) / 2017 
Herhangi bir ölüm müfettişi yazılı bir emir ile,gerekli gördüğünde bir kimsenin ölümü 
ile ilgili durumları araştırmak, o kişinin cesedinin görüntüsüyle ilgili bir sağlık raporu 
almak için, herhangi bir Tıbbi Görevli veya kendi yetkisi dahilindeki herhangi bir 
profesyonel pratisyen bedeni inceler ve rapor eder. 
Otopsi aşağıdaki durumlarda uygulanır: 
 
Yaşamları kurtarmak veya tedavi etmek için organları kullanmaya ihtiyaç olduğunda 
(yukarıdaki sınırlamalar dahilinde) 
Ölüm nedeni belirsiz olduğunda ve ölüm nedenini belirlemek için tıbbi bir ihtiyaç 
olduğunda. 
Ölüm sebebinin doğal olmayan bir olaydan kaynaklandığına inanmak için bir sebep 
olduğunda 
 
Kişi hapiste ya da tutukluyken ya da, psikiyatri hastanesinde veya engelli kişiler için 
bir kurumda öldüğünde. Otopsi aile üyeleri, doktorlar, polis memurları veya Başsavcı 
tarafından istenebilir. Ölüm sebebinin anormal olduğuna veya bir kişinin kısıtlı erişime 
kapalı bir kurumda vefat etmiş olduğuna inanmak için bir sebep varsa, bir aile üyesini 
dinledikten sonra mahkeme yargıcı  otopsiye izin verecektir. 
 

 
Şekil 29 Morg 
Bir otopsi sadece izinle gerçekleşebilir: merhumun rızası, hala hayattaysa veya bu 
bilinmiyor ise, bir aile üyesinin rızası: eşler, çocuklar, ebeveynler veya kardeşler (bu 
sırayla).Kişiler ölümden önce, otopsiye izin verdiğini açıkça beyan ettiyse ya da 
reddetiyse, arzuları geçerli olacaktır. 
Rıza dışında  otopsi uygulanması: 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjEyf2sxdjbAhWLBZoKHUvbB-YQjRx6BAgBEAU&url=https://deathpenaltynews.blogspot.com/2009/09/with-little-oversight-in-texas.html&psig=AOvVaw2_5ktOXZ_oLSXXxXgjdCtq&ust=1529250793011120


 

47 
 

 
İki istisnai durumda ölen kişinin ya da ailesinin rızası olmadan otopsi yapılabilir.  
 
1. Organ bağışı amacıyla, hayat kurtarmak için, savaş zamanlarında veya birden 
fazla kurban durumunda. 
 
2. Eğer ölüm salgın bir hastalığa ya da toplumu tehlikeye sokan bir hastalığa 
bağlıysa  olarak sebebini bulabilmek gereklidir. 
GEBELİK VE DOĞUM 
Kıbrıs, 2015 yılında % 43 lük normal doğum oranına karşı % 57 ye ulaşan çok 
yüksek sezaryen oranlarına sahiptir. Özel sektörde bu oranlar sezaryen için % 61, 
normal doğum için % 39 ile daha yüksektir. 2015 yılında Kamu sektöründe oranlar 
sezaryen için% 49 ve normal doğum için% 51 idi. Zamanla, hem özel sektörde hem 
de kamu sektöründe sezaryen oranlarında artış eğilimi olmuştur. DSÖ'nün internet 
sitesinde, sezaryen için "ideal oran" ın % 10 ile% 15 arasında olduğu ve sezaryen 
bölümünün sadece tıbbi olarak gerekli olduğu zaman yapılması gerektiği, yani vajinal 
(normal) doğumun anne ve bebek için risk oluşturabileceği durumlarda  olması 
gerektiği belirtilmektedir. 
(http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/).  
 
Kıbrıs'ta 2015 yılında acil tıbbi ihtiyaçlar için yapılan sezaryenlerin oranı % 16.4 (özel 
sektörde% 15 ve kamu sektöründe% 18,9) iken, annenin tercih ettiği sezaryenlerin 
yüzdesi% 40,5'ti   (46). % özel sektör ve kamu sektöründe% 30,2.) 

18.4 ÇOCUK BAKIMI 

Makarios Hastanesi'nde çocuklara aşağıdaki hizmetler verilmektedir: 
Pediatrik patolojik olaylarda günlük olarak 15 yaşına kadar Primer Tıbbi Muayene. 
Pediatri alt uzmanlıklarında İkinci Tıbbi Muayene: 

 
Şekil 30.  Başpiskopos Makarios III Hatanesi 
• Pediatrik onkolojik durumlar 

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/caesareansections/en/


 

48 
 

• Pediatrik endokrinolojik olaylar 
• Pediatrik nefrolojik olaylar 
• Çocuklar için Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 
• Genetik Kliniği 
• Neonatoloji Kliniği 
• Çocuk Yoğun Bakım Birimi 
• Çocukluk Psikiyatrisi Kliniği 
• Pediatrik Akciğer Tıp Kliniği 
Özel durumlar için servis alımı (servis ücreti): 
 
Pediatrik Nöroloji, Pediatrik Kardiyoloji, Çocuk Cerrahisi, Cerrahi Prosedürler ve 
Postoperatif İzleme, Çocuklarda ve Yetişkinlerde Konuşma Terapisi, Bebeklerde ve 
Çocuklarda Fizyoterapi, Çocuklar İçin Akupunktur Kontrolü, Talasemi Kliniği. 
Oftalmoloji Kliniği: Referans ile oftalmolojik uzmanlık muayeneleri, Oftalmolojik 
müdahaleler, Endokrinoloji Kliniği, Diyetetik, Sosyal Hizmet uzmanı, Hasta Hakları 
Görevlisi. 
 
Çocukların tıbbi tedavisi devlet sağlık sigortasının bir parçası olarak Makarios 
Hastanesi ve kamu sektöründeki poliklinikler tarafından sağlanmaktadır. Sağlık 
Bakanlığı'na bağlı aşılama programına ilişkin gelişimsel izleme ve sorumluluk, Sağlık 
Bakanlığı Makarios Hastanesi'nde bulunan aşı bölümü ve okul hizmetindeki 
okullardaki sağlık ziyaretçileri tarafından sağlanmaktadır. 
 
 
 
 

18.5 KÜRTAJLAR 

 

Yürürlükte olan Kıbrıs'ta kaçırma olayları için özel bir yasal çerçeve çalışması vardır. 
Yürürlükte olan ve "Ahlaki Suçlar" başlığı altında atıfta bulunulan Ceza Kanunu'nun 
167 ve 169A maddeleri ile uyumludur. 'Bu maddeler kürtaj için  girişiminde bulundu, 
çünkü kürtaj girişimi yapan bir kişi suçludur ve 14 yıla kadar hapis cezasına 
çarptırılır.' 

"Ayrıca hamile kadının kendisi tarafından yapılan bir kürtaj girişimi vardır ve şikâyetin 
soruşturulmasının ardından suçlu olduğu tespit edilirse, 7 yıla kadar hapis cezası 
verilir ve ayrıca kürtaj için doktorlar ya da bir kurum vs tarafından temin edilen bir ilaç 
varsa suçlu bulunan kişi  üç yıl hapis cezasına çarptırılır." 

Kürtajın izin verildiği durumlar: 



 

49 
 

 
 Kıbrıs’ta yasalar kürtajlara sadece iki doktorun şunları belgelediği durumlarda izin 
verir: 

 
• Annenin yaşamını tehtid eden ciddi bir risk vardır 

•Annenin fiziksel ve zihinsel sağlığını bozma riski vardır. 
• Çocuğun doğması halinde ciddi bir sakatlık veya tedavi edilemez bir hastalıktan 
muzdarip olduğu yönünde tıbbi bir tanı vardır. 

• Ayrıca embriyo tecavüz veya ensest ürünü olduğunda 
Örneğin. 1974 savaşı sırasında, kilise askerler tarafından tecavüze uğrayan 
düzinelerce kadına kürtaj yapılmasına izin verdi. 

 

Kürtaj Mevzuatının Değiştirilmesi 

 

2015 ortak kanun teklifinden beri meclis gebeliği sonlandırma konusunda ceza 
hukukunun 169.A maddesi hükmünü iyileştirmek  için ceza hukukundaki mevcut 
çerçeve değişikliğini askıya alma ve bu koşullar altında kadının bu konuda karar 
verme hakkının vazgeçilmez olduğunu garantiye alma eğilimnde., 
En önemli sorun, Kıbrıs'ta kürtaj konusuyla ilgili istatistiksel verilerin eksikliğidir ve bu 
da sonuç çıkarmayı zorlaştırmaktadır. 

18.6  TRANSFUZYONLAR 
 
Kıbrıs,ordusu, belediyeler, topluluklar ve hastanelere - gönüllü bağışlar sistemi -
oluşturmak için son derece başarılı  ve en iyi konumdadır. Kan ya da kemik iliği 
bağışını kesinlikle yasaklarken, birçok Kıbrıslı gönüllü ve düzenli olarak  kan 
bağışçısıdır; bunun sonucu olarak Kıbrıs kendi ihtiyaçlarını karşılar ve eskiden 
olduğu gibi yurt dışından kan ithal etmesi gerekmemektedir. 
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18.7 ORGAN NAKLİ VE ORGAN BAĞIŞI 

Organ bağışı ve organ nakli hakkındaki mevcut Kıbrıs mevzuatı, transplantasyona 
yönelik organların karakterizasyonu, bağışı, çıkarılması, korunması, taşınması, nakli 
ve kontrolüne yönelik hükümleri içermektedir. 
 

Kıbrıs Mevzuatı, insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak için Avrupa 
Parlamentosu ve Transplantasyon için İnsan Organlarının Kalite ve Güvenliği 
Standartları Avrupa Konseyi'nin 2010/53 / EU sayılı Direktifi ile uyumlu hale 
getirilmiştir. 

Kanuna göre, organların bağışlanması, sadece doktor tarafından iki kez yapılan tıbbi 
muayenelerin ardından vericinin beyin ölümü olduğu ve sonuçlarının kesinlikle 
güvenilir olduğu tespit edildiğinde yapılır. Bu, sağlıklı bir organın, ölen ya da yaşayan 
bir vericiden, işlevini eski haline getirmek için organ hasarı geçirmiş ciddi bir acı 
çeken alıcıya aktarıldığı bir süreçtir. 
 
Organ nakli bir veya daha fazla hastayı kurtarabilir veya sağlık ve yaşam kalitesini 
önemli ölçüde artırabilir. Her ne kadar sevdiğimiz kişiye bir sevgi ve teklif eylemi olsa 
da, transplantasyona ihtiyaç duyan hastalara hayat vermek istiyorlarsa, bağışçıların 
cömertliği ve / veya ailelerinin rızası söz konusudur. 
Transplantasyon için organın alınması, AB yönetmeliğine uygun hastanelerde 
gerçekleşir.AB Par. (I) no. 4349, 27.7.2012 127. 
Transplantasyon amacıyla canlı bir vericiden bir organın çıkarılması, yalnızca canlı 
vericinin yaşamı veya sağlığı için bariz bir risk içermediği sürece, alıcının tedavisinin 
yararı için gerçekleştirildiğinde kullanılabilir. Bir insan organının kadavra veya canlı 
bağışçı tarafından bağışlanması gönüllük esasına göredir.Hiçbir koşulda 
ücretlendirilmez veya ödüllendirilmez. Yetkili makam, canlı bağışçıların, sağlık ve 
tıbbi ve psikolojik birikimleri temelinde, transplantasyon merkezinin uyguladığı yazılı 
prosedür protokolüne dayanarak, kalifiye veya eğitimli ve yetkin profesyoneller 
tarafından seçilmesini sağlamalıdır. 
Kıbrıs'ta ilk nakil bir böbrek nakliydi ve 30 Ekim 1986'da yapıldı. 
 
1986'dan bu yana, 1/3'ün kadavra donörlerinden ve geri kalan yaşayan donörlerden 
olmak üzere binden fazla böbrek nakli gerçekleştirildi. Kıbrıs'ta Makarios 
Hastanesinde çoğunlukla böbrekler, pankreas (Paracevivalis Cerrahisi ve 
Transplantasyon Merkezi'nde) ve korneaya yönelik transplantlar bulunmaktadır. 2017 
yılında, post-mortem bağışlardan on nakil ve post-mortem donörlerde artma eğilimi 
vardı. 
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DONÖR RIZASI 
Canlı bir vericiden bir organın çıkarılmasına ancak potansiyel canlı vericinin 
mutabakata varma ve olası risklerin yanı sıra amaç ve mahiyet hakkında bilgi sahibi 
olduktan sonra (AB. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012) ücretsiz, özel ve 
yazılı onayı alındıktan sonra izin verilir. Canlı verici, organ alım işleminin başladığı 
ana kadar vaz geçmekte serbesttir. 
Akli engelli ya da hastalığa bağlı bir müdahaleye rıza gösteremeyen reşit olmayan ya 
da yetişkinlere yönelik müdahaleye, yasal temsilcisinden ve Transplantasyon 
Kurulunun onayı ile yazılı izin alındıktan sonra izin verilirAşağıdaki şartlar kümülatif 
olarak yerine getirildiği için (2) fıkrası uyarınca rıza gösteremeyen bir kişiden 
organların alınması Transplantasyon Kurulu tarafından izin verilebilir: 
Potansiyel bağışçının yaşarken rızasını veya reddini ifade etmemesi halinde, 
organların çıkarılması, kadavra vericisinin yetkili temsilcisinin rızasıyla gerçekleştirilir. 
Bazı organların işlevleri yapay yollarla korunsa bile, organların çıkarılmasının 
ölümden sonra yapılmasına izin verilir. 
Ölen kişinin önceden  açık bir iradesi olduğunda, kadavra vericisinden organların 
çıkarılması yasaktır 
Cesede ölüm soruşturması ya da otopsi yapılmasının gerekli olabileceğinden 
şüphelenmek için nedenler varsa, organ alma sürecinde bulunması gerekip 
gerekmediğini açıklığa kavuşturmak için çağrı yapan ulusal patolog / sulh yargıçına 
danışılmalıdır. AB, Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012). 
Bu Kanun aşağıdakilerle ilgili değildir: 
(a) kan bağışı veya transfüzyonu; 
(b) embriyo nakli; 
(c) insan üreme organlarının çıkarılması ve transplantasyonu;; 
(d) yumurta ve sperm kullanımı; 
(e) auto-organ nakli; 
(f) doku tedarik ve nakli; 
(g) hayvan menşeli organ nakli 
 
TRANSPLANTASYON VE VERİ KORUMASI 
Transplantasyon Konseyinin tüm üyeleri, herhangi bir toplantıda veya Konsey'in diğer 
çalışmalarında (AB. Par. (I), no. 4349, 27.7.2012 127 (I) / 2012) gündeme getirilen 
veya tartışılan herhangi bir konuyu gizli olarak ele alır. Yönetim Kurulu tarafından 
saklanan kayıtlarda yer alan kişisel verilere ilişkin görevlerini yerine getirirken elde 
edilen yazılı veya sözlü bilgi ve bu tür bir bilgi veya bilgiyi açıklayamaz veya iletemez. 
Transplantasyon Konseyi üyeleri Bakanlar Kurulu tarafından Sağlık Bakanının önerisi 
üzerine atanır ve Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tazminatı alırlar. 
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Yetkili makam, organın veya organlarının organ nakli veya / veya bilimsel araştırma 
veya eğitim için post-mortem bağışları için potansiyel donörlerin ulusal kayıtlarının 
tutulmasını sağlayacaktır. 
Kaynaklar: 
www.edqm.eu,www.irodat.org;  
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC257BD5003A2F59 

KAYNAKLAR 

Giriş:  
http://www.who.int/countries/cyp/en/ 
 
Sağlık Bakım Sistemi 
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Cyprus 
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/ 
 

Sağlık Finansmanı: 
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/ 
 

Korunma: 
http://www.euro.who.int/en/countries/cyprus/publications/health-promotion-and-disease-
prevention-throughout-the-life-course.-the-andorra-statement-2015 
 

Hemşirelik Eğitimi: 
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page24_en/page24_en?OpenDocument 
 

Evde Bakım: 
https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/503A3E27DC42F7C7C2257A9B00269F9D/$fil
e/Andreas%20Xenofontos.pdf 
 

Ruhani Bakım: 
https://anticancersociety.org.cy/en/page/pnevmatiki-stirixi 
 

Mevzuat: 
http://cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen
&CategoryId=Legislations&SelectionId=Laws%20regarding%20health%20and%20safety%2
0at%20work&print=0&lang=en 
 

Sağlık Uzmanları: 
https://www.cyhealthservices.com/ 
 

Ötenazi: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3852336/ 
 

http://www.edqm.eu/
http://www.irodat.org/
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/222C730B732366FEC257BD5003A2F59
http://www.who.int/countries/cyp/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_Cyprus
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
http://www.who.int/bulletin/volumes/93/9/14-148742/en/
http://www.euro.who.int/en/countries/cyprus/publications/health-promotion-and-disease-prevention-throughout-the-life-course.-the-andorra-statement-2015
http://www.euro.who.int/en/countries/cyprus/publications/health-promotion-and-disease-prevention-throughout-the-life-course.-the-andorra-statement-2015
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page24_en/page24_en?OpenDocument
https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/503A3E27DC42F7C7C2257A9B00269F9D/$file/Andreas%20Xenofontos.pdf
https://www.moh.gov.cy/Moh/MOH.nsf/All/503A3E27DC42F7C7C2257A9B00269F9D/$file/Andreas%20Xenofontos.pdf
https://anticancersociety.org.cy/en/page/pnevmatiki-stirixi
http://cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Legislations&SelectionId=Laws%20regarding%20health%20and%20safety%20at%20work&print=0&lang=en
http://cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Legislations&SelectionId=Laws%20regarding%20health%20and%20safety%20at%20work&print=0&lang=en
http://cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Legislations&SelectionId=Laws%20regarding%20health%20and%20safety%20at%20work&print=0&lang=en
https://www.cyhealthservices.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3852336/
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Kürtajlar 
https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Cyprus 
 

Koruyucu Bakım:  
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&Sect
ionId=citizen&CategoryId=Family%20and%20Child&SelectionId=Child%20Adoption&
print=0&lang=en 
Transplantasyon: 
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page96_en/page96_gr?OpenDocument 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Cyprus
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Family%20and%20Child&SelectionId=Child%20Adoption&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Family%20and%20Child&SelectionId=Child%20Adoption&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=citizen&CategoryId=Family%20and%20Child&SelectionId=Child%20Adoption&print=0&lang=en
https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/page96_en/page96_gr?OpenDocument
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