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Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz’in değerli milletvekilleri, 
Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile 
selamlıyorum. 
 
Kıbrıs Türk Halkı bugünkü Devlet olgusuna çok büyük özveriler 
sonucu ulaşmıştır. 
 
Demokratik, çağdaş değerlerin hakim olduğu egemen Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin bugünlere gelmesine katkı koyan tüm 
insanlarımızı, geçmiş bütün hükümetleri, tüm milletvekillerimizi 
Anavatan Türkiye’yi bu çatı altında bir kez daha şükranla anar, 
kendilerine teşekkürlerimizi sunarım. 
 
Bu arada bugünkü özgürlük ortamını borçlu olduğumuz tüm 
şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anarız.  
 
Kıbrıs Türk Halkı 19 Nisan 2009 tarihinde gerçekleştirilen 
Milletvekilliği Genel Seçimi’nde hür iradesini sandığa yansıtmış ve 
Ulusal Birlik Partisi’ni tek başına iktidar olabilecek çoğunluğa 
ulaştırmıştır. 
 
Bugün Anayasamızın 109’ncu maddesine uygun olarak “Hükümet 
Programı’nı” okumak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Ulusal Birlik Partisi olarak çok zor bir dönemde görev aldığımızın 
bilincindeyiz. 
 
Halkımızın bugünlerde bizi karşılarken, bizimle görüşlerini 
paylaşırken kullandığı “ ateşten gömlek giydiniz, işiniz çok zor” 
ifadeleri gerçek durumu yansıtmaktadır. 
 
Gerek iç gerekse dış sorunlar oldukça yoğunlaşmıştır. 
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Yıllık ortalama %10 büyüyen bir ekonomi bırakmışken eksilerde bir 
ekonomi bulduk. 
 
Halkın yüzde 60’ı ekonomik durumunun beş yıl önceye göre daha 
kötü olduğunu belirtiyor. 
 
Halkımızın yüzde 70’i ise ay sonunda borç ödemelerini yaparken 
zorlandığını ifade ediyor. 
 
Devlet’in kasası bomboş. 
 
Tüm sektörler sıkıntılı. 
 
Sağlıkta, eğitimde gidişat iyi değil. 
 
Kıbrıs konusunda Rum tarafının uzlaşmazlığı arttıkça artarken, 
maalesef Uluslararası toplum bunu daha da körükleyecek kararlara 
imza atıyor. 
 
Kıbrıs Türk Halkı hala haksız ambargolara maruz bırakılıyor, hala 
Ada’daki iki Devlet, iki Halk, iki Demokrasi bulunduğu gerçeği 
görmezden geliniyor. 
 
Tüm bunlara rağmen kendimize, parlamentomuza, halkımıza ve 
Anavatan Türkiye’nin desteğine güvenerek “başarılı olacağız, başka 
yolu yok” diyoruz. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Bir ülkenin başarılı olabilmesi için öncelikle birlik-beraberliğin 
sağlanması lazım. 
 
Biz Halkımızı bir bütün olarak görüyoruz. 
 
Farklı partilerde bulunsak da, kimi görüşlerimiz farklı olsa da, 
Parlamentomuzu  bir bütün olarak görüyoruz. 
 



 4 

Hükümet olarak üzerinde en fazla duracağımız şeylerin başında birlik-
beraberliğimizi korumak daha da zenginleştirmek ve pekiştirmek 
olacaktır. 
 
Başarı için vizyon, proje, bilgi, kararlılık ve kaynak da şarttır. 
Ulusal Birlik Partisi Kıbrıs Türk Halkı’nı bu yönden oldukça zengin 
görmektedir. 
 
Parlamentomuz da partimiz de bu zenginlikten nasibini almıştır. 
 
1976 yılından bu yana Parlamento çatısı altında bulunan bir kardeşiniz 
olarak bizlerin yapacağı yasaların, oluşturulan Bakanlar Kurulu’nun 
yapacağı icraatların Kıbrıs Türk Halkı’nı daha güzel günlere 
taşıyacağına yürekten inanıyorum. 
 
Burada ve Bakanlar Kurulu’nda tecrübe ile gençliğin dinamizminin 
buluştuğu bir kompozisyon görüyorum. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Bakanlıklarımızın yapacaklarına geçmeden önce biraz daha siyaset 
anlayışımızın üzerinde durmak istiyorum. 
 
Bizim siyaset anlayışımızda “birey” son derece önemli bir yer tutar. 
 
Bireyi merkeze alan siyaset anlayışımızı yürütebilmek için her şeyden 
önce katılımcı, çoğulcu ve özgürlükçü demokratik yapımızın daha 
ileri noktalara taşınması gerektiği inancındayız ve bunun için çaba 
göstereceğiz. 
 
- Özgür ve canlı bir sivil toplum; 
 
- Bütün kuralları işleyen bir serbest Pazar ekonomisi; 
 
- Hak ve özgürlüklerin güvencesi olan hukuk devleti; 
 
- Çok iyi işleyen ve halkın hizmetinde bir bürokrasi; 
  
Bizim temel hedeflerimiz olacaktır. 
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Seçim bildirgemizde de belirttiğimiz üzere UBP hükümeti ancak bu 
tarz bir demokratik yapıda evrensel değerlere dayalı bireysel hak ve 
özgürlüklerin ön plana çıkabileceğine ve böylece her kesimin 
katılımcı, çoğulcu bir şekilde demokratik temsilinin mümkün 
olduğuna inanmaktadır. 
 
Bu siyaset anlayışı; 
 
- Bireyi ve bireyin özgürlüğünü vurgulaması ve serbest piyasa 
yaklaşımı anlamında liberal; 
 
- Her türlü ayrımcılığı reddetmesi, adaleti ve eşitliği savunması 
anlamında sosyal adaletçi bir çizgidedir. 
 
Hükümetimiz, benimsediği siyaset anlayışıyla KKTC vatandaşlarının 
tamamının devletin imkanlarından fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde 
adil bir biçimde yararlanmasını sağlamak amacındadır. 
 
UBP hükümeti, temel insan hakları ve özgürlükleri konusunda 
duyarlıdır ve bu çerçevede bütün uluslararası sözleşmelere ve özellikle 
de Kopenhag Siyasi Kriterleri'ne önem vermektedir. 
 
UBP hükümeti için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  vatandaşlığı 
genel bir siyasal kimliğin ifadesi olarak önemlidir. Halkımızın 
tamamını kucaklayan bu kimlik bir arada yaşama kültürünün 
yaygınlaştırılması ile de desteklenecektir. 
 
Hükümetimizin vizyonunda Kıbrıs Türkü’nü yüceltmek, kalkındırmak 
ve medeni halklar düzeyine çıkarmanın yanı sıra, demokrasimizi 
kirliliklerden uzak tutarak zenginleştirmek, kökleştirmek, devletimizi 
daha da güçlendirmek önemli yer tutar. 
 
Hükümetimiz demokratik yapının daha da güçlendirilmesi için üzerine 
düşeni mutlaka yapacaktır. 



 6 

 
Geçen dönemde Meclis'te temsil edilen siyasi partiler arasında 
Anayasal değişiklikler konusunda yapılan görüşmelerde kalınan 
yerden yeni bir süreç başlatılabileceği görüşündeyiz. 
Hükümetimiz Anayasa, Seçim ve Halk Oylaması Yasası, Siyasal 
Partiler Yasası ve Meclis İç Tüzüğü'nün birlikte ele alınıp Meclis'te 
temsil edilen partiler arasında uzlaşı ile sonuca bağlanması için 
üzerine düşeni yapacaktır. 
 
19 Nisan seçim sürecinde de gördük ki propaganda döneminden 
tutunuz, oy pusulasına kadar pek çok konuda güncellemeler yapmak, 
yaşanan sıkıntıları aşmamızı sağlayacak değişiklikler yapma zamanı 
gelmiştir. 
 
Seçim bildirgemizde dile getirdiğimiz öneriye sadığız. UBP hükümeti 
Anayasal değişiklikler için, çalışmaların uzlaşı ile tamamlanarak 2010 
yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ya da Belediye seçimlerinde veya 
uzlaşılacak başka bir tarihte referanduma gidilmesine tam destek 
verecektir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Öncelikle Başbakanlık bünyesinde yapacaklarımızı ifade ederek 
sözlerimi sürdürmek istiyorum. 
 
Evvela baştan işe ekonomi ile başlayacağız ve “  Başbakanlık 
Ekonomik Koordinasyon Kurulu” güvenoyu aldıktan kısa süre sonra 
oluşturulacaktır. 
 
Seçim sürecinde halkımıza söz verdiğimiz üzere “ Başbakanlık Teftiş 
Kurulu’nu”  da mutlaka oluşturacağız. 
 
Bunun için yapılacak yasal düzenlemelere herkesin katkısını 
bekliyoruz. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz Kooperatifleri politik, ekonomik ve sosyal kalkınmada, 
küçük üreticilerin dayanışmasında ve tüketicilerin korunmasında bir 
araç olarak görmektedir. 



 7 

 
- Hükümetimiz üretici kooperatiflerini desteklemeye devam edecek. 
Bu sektörün ihtiyacı olan kaynakları, sektöre kooperatif merkez 
bankası ve merkez bankasını kullanarak sağlayacaktır. 
 
- Küçük kooperatiflerin birleşerek güçlenmesi ve bunların üst birlikler 
şeklinde örgütlenmesi teşvik edilecektir. 
 
- Kooperatif Merkez Bankası yeniden yapılandırılıp esas sahiplerine 
devredilecektir. Bankanın çalışması, yönetimi ve denetimi yapılacak 
bir yasa ile yeniden şekillendirilecektir. 
 
- Esnaf ve Sanatkarların ihtiyacı olan kredi ve dayanışmayı sağlayacak 
bir “Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi” kurulacaktır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz Vakıflar İdaresi’nin gayrimenkullerine sahip çıkması 
için her türlü desteği verecek, gereken çabayı ortaya koyacaktır. 
 
Bu bağlamda Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nün yapısının 
güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
 
Vakıflar Bankası’nın halkımıza partizanlıktan uzak, bankacılığın 
gereklerini yerine getirerek etkin hizmet verebilmesi için de üzerimize 
düşenleri yapacağız. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  
Kamu yönetiminden kaynaklanan şikayetlerin giderilmesi ve Kamu 
Yönetiminde etkin hizmet verilebilmesi için Başbakanlık bünyesinde: 
 
a. Bürokrasinin azaltılması birimi; 
 
b. Vatandaşın hakkını koruma birimi 
oluşturulacaktır. 
 
Bu arada şunu da vurgulamakta yarar görüyorum: Hükümetimiz 
döneminde Başbakanlığa bağlı AB Koordinasyon Merkezi özel 
statüsü ile görev yapmaya devam edecektir. 
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Bu Merkez’in güçlendirilerek AB nezdinde faaliyetlerini sürdürmesi 
için gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılacaktır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz medyanın günümüz dünyasındaki yerinin ve öneminin 
bilincindedir. Medya demokrasimizin daha da gelişmesi, sosyal , 
siyasal, ekonomik sorunlarımıza katılımcılık anlayışı ile çözüm 
aranması, haber,eğitim,kültür ve eğlence ihtiyaçlarımızın giderilmesi, 
diğer devletler , uluslar ve halklarla bağlar kurulabilmesi açısından 
önemli işlevlere sahiptir. 
 
- Hükümetimiz gerek yazılı, gerekse görsel, işitsel, internet 
medyasının gelişmesi için elden gelen gayreti gösterecek bu alanda 
yapılacak çalışmalara olanaklar ölçüsünde destek sağlayacaktır. 
 
Bu destek sağlanırken adil olunacak, her türlü partisel çıkar 
kaygısından uzak durulacaktır. 
 
- Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun Anayasal çizgide, tarihi 
misyonuna uygun bir anlayışla, demokratik, objektif, çağdaş değerlere 
uygun yayın yapması esastır. 
 
- BRTK Yasası gerek personel, gerekse yayın, idari ve teknik açıdan 
günün koşullarına uygun hale getirilecek, Kurum'un alt yapı 
sorunlarının aşılması için gayret sarf edilecektir. 
 
- BRTK'nın  karasal sayısal yayıncılık alanında attığı adımlar daha 
ileri taşınacak, özel sektöre de karasal sayısal yayıncılık yapabilmesi 
için destek verilmesi yoluna gidilecektir. 
 
- KKTC televizyonlarının uydudan daha ileri seviyede yayın 
yapabilmeleri için de çaba sarf edilecektir. 
 
- Türk Ajansı Kıbrıs'ın bina ve diğer alt yapı sorunlarının 
giderilmesine çalışılacak, TAK Yasası günün koşullarına uygun hale 
getirilirken ajansın gerek Devlet'e gerekse medyaya daha etkin ,daha 
uzun süreli hizmet vermesi sağlanacaktır. 
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TAK’ın medyamıza görüntülü hizmet de vermesi için gerekenlerin 
yapılması yoluna gidilecektir. 
 
- Medyanın sorunlarının aşılması için televizyon, radyo, gazete, 
internet gazetesi sahipleri, yöneticileri, medya meslek örgütleri ve 
çeşitli medya kuruluşlarında örgütlü sendikalarla diyalog içinde 
olunacak, sorunlara birlikte çözüm aranması ve geleceğin birlikte 
planlanabilmesi için hükümetin üzerine düşenler yapılacaktır. 
 
- Yayın Yüksek Kurulu mevzuatı gözden geçirilecek ve daha işlevsel 
hale getirilecektir 
 
Hükümetimiz, adli ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi yolunda 
çalışmalar yapacaktır.Tebliğ ve icra müesseselerinin etkin konuma 
getirilmesi ve adaletin tecellisinin süratle sağlanması amacıyla 
gerekeli yasal değişiklikler ve açılımlar özelleştirme dahil ivedilikle 
yapılacaktır. 
 
Ticaret ve Çocuk Mahkemeleri gibi ihtisas mahkemelerinin ihdas 
edilmesine olanak sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacaktır. 
 
Adalet sistemimizin 3 bacağından birisi olan avukatlarımız ve dolayısı 
ile Baro Kurumu’nun daha verimli çalışmasına olanak sağlayacak ve 
Avukatlık mesleğini daha saygın hale getirecek yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. Hükümetimiz hukuku, korkutmanın ve cezalandırılmanın 
değil adalet sağlamanın aracı olarak görmektedir. Amacımız 
halkımızın suçun azaldığı, korkunun olmadığı bir iç barış ortamında 
yaşamasını sağlamaktır. Bu nedenle Ceza, Ceza Usul ve İnfaz 
Hukuku’nda reform yapılarak çağdaş normlara uygun hale 
getirilecektir.  
 
Polis Örgütümüzün Başbakanlığa bağlanması için ilgili makamlarla 
gereken istişareler başlatılacak ve bu konu uzlaşı içinde karara 
bağlanacaktır. 
 
Cürümlerin önlenmesi için etkin ve huzurlu bir polis teşkilatının 
büyük önemi vardır. Bu cümleden olmak üzere Polis Teşkilat Yasası 
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ve Nakil Tüzüğü yeniden ele alınacak ve günün ihtiyaçlarına yanıt 
verebilecek şekilde düzenlenecektir. 
 
Tüm Bakanlıkların etkin, verimli çalışmaları özenle gözetilecek, 
Bakanlar Kurulu çalışmalarının yararlı sonuçlar doğurması ve etkin 
kılınması mutlaka sağlanacaktır 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz küreselleşen ekonomide, rekabete dayalı serbest piyasa 
ekonomisinin ülkemizin refah düzeyinin azami seviyeye taşımaya en 
uygun ekonomik sistem olduğuna inanmaktadır.  
 
Vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırılması, ekonomide kalıcı 
büyüme sağlanması, kıt kaynakların en verimli ve etkin kullanımı 
hükümetimizin öncelikli hedefleri arasındadır.  
 
Bu bağlamda, kısa-orta ve uzun vadeli politikalar üretilecek ve reform 
paketleri hazırlanacaktır. 

Ekonomimizi düzenleyecek olan yasalar Avrupa Birliği normlarına 
uyum gözetilerek hazırlanacak ve sürece ekonomik sivil toplum 
örgütlerinin dahil edilmesine önem verilecektir.  

Hükümetimiz; Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına 
devam edecektir. Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin güçlendirilerek 
devam etmesi ve karşılıklı çıkarların gözetilmesi temelinde temasların 
daha da artırılması hedeflenecektir. 

Tüm politikalarda olduğu gibi Ekonomik politikalarda da ‘’şeffaflık’’, 
‘’süreklilik’’ , ’’tutarlılık’’ , ’’öngörülebilirlik’’ ve ‘’hesap 
verilebilirlik’’ esas olacaktır.  

Bu amaç doğrultusunda, yatırımcımızın motivasyonunu artıran ve 
yabancı sermayenin ülkemize çekilmesi yönünde politikalar 
üretilecektir.  

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durgunluk ve küresel krizin 
etkisinin asgariye indirgenebilmesine ilişkin olarak Hükümetimiz bir 
dizi önlemler alacaktır. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, dünyanın içinde 
bulunduğu finansal kriz yanında, zamanında alınmayan önlemler 
nedeniyle derin yapısal sıkıntılar da yaşamaktadır. 
 
Hükümetimizce ekonomimizin sorunlarının, doğru teşhislerle 
sabitlenmesi ve reform içerikli, sürdürülebilir, vadelendirilmiş 
rasyonel makro ekonomik politikalar üretilerek yönetilmesi 
hedeflenmiştir.  
 
Reel sektörün güçlendirilmesi ve ekonomi içerisindeki genel payının 
artırılması için hedefler belirlenecek ve politikalar hayata 
geçirilecektir. 
 
Bireylerin refahı ve alım gücünün en azami oranda artmasını sağlayan 
ve kıt kaynakların en verimli kullanımını temin eden tam piyasa 
sisteminin yürürlüğe girmesi sağlanacak; bu amaçla de-regülasyon 
uygulamaları başlatılacaktır. Bu kapsam altında, kamu sektörünün 
yeniden yapılandırılması hedeflenmiştir. 
 
Bu amaçla, devlet, müdahaleci ve işletmeci rolünden uzaklaşacak, 
teşvik edici, yol gösterici, düzenleyici ve denetleyici olacaktır. Mal ve 
hizmet üretiminin özel kesim kuruluşları tarafından yerine getirilmesi 
esastır.  
 
Tam serbest piyasa koşulları altında ücretlerin serbest piyasa 
koşullarında belirlendiği, etkin ve verimlilik odaklı piyasa sisteminin 
tesis edilmesi sağlanacaktır.  

Bu kapsam dahilinde, Reel sektör desteklenecek, ve AB 
müktesebatına uyum hedeflenecektir. 

Hükümetimiz, halka hizmeti benimsemiş siyaset anlayışı ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut ekonomik sisteminin etkin ve 
verimlilik odaklı olarak yeniden yapılandırılması gerektiğine 
inanmaktadır.  
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Ekonomik kalkınmaya ilişkin, yukarıda belirtilen makro ve mikro 
ekonomi politikaların ışığında 5 yıl vadeli yeniden yapılanma ve 
kalkınma programı hazırlanacaktır.  
 
- Program içerisinde ekonomi alanında gerçekleşmesi gerekli olan 
yapısal reformlar öncelikli olarak ele alınacak ve 
takvimlendirilecektir.  
 
- Ekonomik hayatı düzenleyecek ve denetleyecek olan kurumsal alt 
yapıların oluşturulmasına imkan verecek düzenlemeler hayata 
geçirilecektir.  
 
Ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda, Kredi Garanti Fonu vasıtası 
ile işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve finansman 
maliyetinin düşürülmesi sağlanacaktır.  
 
Kredi Garanti Fonu’nun etkin olarak uygulanmaya alınması ile, 
piyasalara finansman sağlayan bankaların bilanço pozisyonlarının 
bozulması da önlenecektir.  
 
Piyasa ekonomisinin ihtiyaç duyduğu çağdaş yasalar arasında bulunan 
Tüketici Haklarını Koruma ve Anti Damping Yasası da yürürlüğe 
alınacaktır.  

Rekabet Yasası ile ilgili İkincil Mevzuat ve İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesi Yasası’nın yürürlüğe konması ile birlikte, Serbest Piyasa 
Ekonomisi’ndeki rekabetçi ortamın oluşması teşvik edilecektir. 
Rekabet yasasının çalıştırılabilmesi için gerekli olan tüzük 
hazırlanacak ve Rekabet Kurulu oluşturulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi, eksi rakamlara düşen 
ekonomik büyüme nedeni ile resesyon dönemi yaşamaktadır.  
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Hükümetimizin genel ekonomik felsefesinin temelini oluşturan, 
kaynakların en etkin ve verimli tahsisi ile piyasalarda tam istihdam 
dengesinin sağlanması hedefi doğrultusunda,  sektörel ekonomik 
politikalar hazırlanacaktır. Tüm sektörlerde sürdürülebilir sektörel 
politikaların meydana getirilmesi bağlamında, Ekonomi ve Enerji 
Bakanlığı etkin bir rol alacaktır.  

Bu şartlar altında Hükümetimizin temel ekonomik hedefi, istikrarlı ve 
sürdürülebilir bir büyümeyi yakalamak ve büyüyen ekonomiden farklı 
ekonomik ve sosyal grupların adaletli bir şekilde faydalanmasını 
sağlamak olacaktır. 

 
Ekonomik krizin etkilerinin azaltılması amacı ile kısa ve orta vadeli 
önlemler dizisi uygulamaya konulacaktır. Ekonomik büyüme 
ortamının sağlanabilmesi için de uzun vadeli ve çağdaş politikalar 
üretilecektir.  
 
Krizin mevcut yapısal niteliği, kısa ve orta vadeli projelerin talep 
yönlü, orta ve uzun vadeli projelerin ise arz yönlü olmasını 
gerektirmektedir.  
 
Devlet cari giderlerinde tasarruf hedeflenecek, yüksek katma değer 
tesis etme özelliği olan Kamu Yatırım harcamalarının yoğunlaşmasına 
önem verilecektir.  
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin dar ölçekte bulunması 
nedeni ile mal ve hizmet üretiminin daha büyük ve alım gücü yüksek 
dış pazarlara erişim hedeflenerek yapılandırılmasına çalışılacaktır. 
Bunun yanında, mal ve hizmet üretiminde mukayese avantajı olan 
sektörler de desteklenecek ve teşvik edilecektir.  
 
Mikro düzeyde harcanabilir nitelikteki gelirin artırılması vasıtası ile de 
tüketime ayrılan göreceli pay azalacak ve tasarruflarda da artış 
sağlanacaktır. 
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Mukayeseli üstünlüğü olan sanayi ve alt sanayi dalları ile üretim, 
turizm, ticaret ve üniversite eğitimi gibi hizmet sektörüne yönelik iç 
ve dış yatırımların teşvik edilmesi ve yatırımcılığın kolaylaştırılması 
temel hedeflerimiz arasında yer almaktadır.  

Kaynak tesisine ilişkin olarak; Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
Yasası’nın düzenlediği mevduat sigorta primleri ile Kalkınma 
Bankası’ndan alınması zorunlu tahviller gibi menkul kıymetlerin 
kullanılması yöntemleri de değerlendirilecektir. 
 
Yatırımlara ilişkin olarak, 
  
- Katma değeri yüksek projeler desteklenerek, ekonomimizdeki 
sermaye stokunun artırılması sağlanacaktır. Yatırımların cazip hale 
gelmesi için, finansmana erişimi ve finansman maliyetlerinin çağdaş 
uygulamalar vasıtası ile kolaylaştırılması için çalışmalar yapılacaktır. 
 
- Yabancı sermaye girişini kolaylaştırmak için verilecek olan 
teşviklerde, yerel girdi ve üretim unsurlarının azami derecede 
kullanılarak ekonomiye en üst katma değeri sağlayacak projelere 
öncelik verilecektir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) temel amaçları olan genel yararın 
sağlanması ve kaynak tahsisinde verimliliğin tesis edilmesi amacı ile, 
nihai hedef özelleştirme olmak üzere yeniden yapılandırılacaktır. 
 
Kalkınma Bankası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi 
içerisinde çeşitli sektörlerinin kalkınması,  gelişmesi ve iyileştirilmesi 
için gereken girişimleri yapmak ve yatırımlara finansman imkanı 
sağlamak suretiyle ülke ekonomisinin kalkınması sürecine katkıda 
bulunmaya devam edecektir.  
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Öncelikli sektörlere sağlanmakta olan yatırım finansmanı ile işletme 
kredilerine yeterli kaynak temin edilmesine devam edilecek; Küçük ve 
Orta Boy İşletmeler’in (KOBİ) ihtiyacı olan finansman ihtiyaçlarının 
karşılanması için çalışılacaktır.   
 
Kalkınma Bankası’nın yaklaşık 16 yıllık süreçte kullandırmış olduğu 
kredilerin geri dönüşünde zorluk bulunanlarla ilgili titiz bir çalışma 
yapılarak geri dönüşlerin makul bir sürede gerçekleşmesi için gerekli 
kararlar üretilecektir.  
 
Buna ilaveten, borçlarını ödeyememeleri sonucunda davalık hatta 
icralık olan yatırımcıların borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi için 
yeni yaklaşımlar üretilecektir.   

Hükümetimiz önümüzdeki 5 yıllık icraatında mevcut sektörleri 
destekleme yanında DÖRT YENİ PROJEYİ hayata geçirecektir. Bu 
projelerin hayata geçirilmesi, KKTC’ni mevcut ekonomik krizden 
çıkaracak ve ülke insanını daha üst refah seviyelerine taşıyacaktır. 
Buna göre: 

1- Hükümetimiz, KKTC ekonomisine bir ivme kazandıracağına 
inanılan, küçük ada ülkelerinin ekonomik iklimine uygun Serbest 
Bölge Modeli üzerinde çalışacak,bunun için gerekli alt yapı ve 
mevzuat çalışmalarını başlatacaktır. 

2- Hükümetimiz, hane halkı ve tüm ekonomik sektörlerin ihtiyacı 
olan, maliyeti düşük, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için, su 
nakil hattı projesi yanında Anavatan’dan elektrik enerjisi ve doğal 
gazın da ülkemize getirilmesi amacıyla her türlü çabayı gösterecektir.  

3- Hükümetimiz Teknoloji tabanlı üretim ve hizmet projelerini de 
destekleyecektir.  

4- Hükümetimiz Hizmet sektörünün yeni dallarından birisi olan 
uluslararası hizmet alım-satım projesini (Outsourcing) destekleyecek 
ve teknoloji yatırımlarını da teşvik edecektir.  

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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Esnaf ve Zanaatkârların mali yapılarının güçlendirilmesi ve rekabet 
edebilir hale gelebilmeleri için çalışmalar yapılacaktır.  

 

 

Bu bağlamda Anavatan Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile  KOBİ gelişim ve 
destek projelerinin hayata geçirilmesi için işbirliği yapılması yoluna 
gidilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Ekonomik kalkınmaya ilişkin olarak KOBİ ve mikro işletmelerin 
kalkındırılması ve bünyelerinin güçlendirilmesi hedeflenecektir.  
 
Bunun yanında, Mikro işletme ve KOBİ destek projeleri hayata 
geçirilerek girişimcilik teşvik edilecek, yeni istihdam alanlarının tesis 
edilmesi sağlanacaktır. Bu yapı içerisinde: 
 
- Girişimcilik ve Araştırma Geliştirme (ARGE) faaliyetleri teşvik 
edilecektir. 
 
- Girişimci yetiştirme projesi hayata geçirilecektir. 
 
- Dışa açılma imkanı olan sektör ve alt sektörler desteklenecektir. 
 

Hükümetimiz bir ada olan ülkemizde ticaret sektörünün, ekonomik 
kalkınmanın temel taşlarından biri olduğu görüşünde olup halkımıza 
hitap eden, istihdam yaratan, ekonomik ve sosyal hayatın girdilerini 
sağlayan ticaret sektörüne büyük önem vermektedir. Bu amaçla 
aşağıdaki tedbirler alınacaktır: 

- Ülkemizin serbest koşullarda tercih edilebilir hale getirilmesi 
yönünde çağdaş uygulamalar hayata geçirilecek ve bu bağlamda 
hedef, üretim faktörlerinin ucuzlatılması yolu ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti piyasalarının rekabet gücünün artırılması olacaktır. 
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- Özellikle tüketicilerin güvenliği ve sağlığının söz konusu olduğu 
ithal edilen ve üretilen her türlü malın dünya standartlarında olup 
olmadığı etkin bir şekilde denetlenecektir. İthal ve yerli mallarda 
standardizasyonla ilgili mevzuat çalışmaları başlatılacaktır. 

- Ekonomik faaliyetlerde etkinlik, verimlilik ve kalite temel alınarak 
tüketici haklarının korunmasının Avrupa Birliği normlarına 
yükseltilmesi sağlanacaktır. 

- Teknolojik ürünlerin ihracatına önem verilecektir.  

- Her türlü ticaretin gelişmesinde rol oynayan, deniz ve hava yolu 
taşımacılığı daha etkin bir hale getirilecek, limanlarda hizmet veren 
tüm kurumların çalışma saatleri uyumlu hale getirilecektir. 

- Gümrük İdarelerinin bugünkü uygulamaları gözden geçirilecek ve 
uygulamaların basitleştirilmesi sağlanacaktır. Halen uygulamada 
bulunan mesai dışı çalışmalar hem devlete, hem de iş dünyasına 
büyük külfetler getirmektedir. Meydana gelen ek mesai külfeti 
ekonomimizin verimliliğini düşürmekte ve rekabet gücünü 
azaltmaktadır. Bu maliyet unsurlarının azaltılması amacıyla gerekli 
çalışmalar hemen başlatılacak; gümrük hizmetlerinde vardiya usulüne 
geçilmesi hedefimiz olacaktır. 

- Hükümetimiz, Kıbrıs konusundaki görüşleri mahfuz kalmak 
kaydıyla Yeşil Hat Tüzüğü’nü Güney Kıbrıs ekonomisi ile Kuzey 
Kıbrıs arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bir unsur olarak 
görmektedir. Bu olgunun, yarattığı ekonomik alan sebebiyle önemli 
bir dış gelir potansiyeline sahip bulunduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, 
Yeşil Hat Tüzüğünün daha etkin hale getirilmesi amacı ile kapsam ve 
içeriğinin genişletilmesi için gerek iç düzenlemeler gerekse AB 
kurumları nezdinde tarafımızca gerekli tüm çalışma ve girişimler 
yapılacaktır.  

 
Sayın Başkan değerli milletvekilleri, 
Ülke kalkınmasında büyük önemi olan sanayi sektörünün 
gelişmesinde,   katma değer derinliği yaratan, sürdürülebilir 
kalkınmada dışa bağımlılığımızı azaltan ve dış piyasalarda mukayeseli 
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avantaja sahip olan üretim kollarına destek ve öncelik verilecektir. 
Sanayi envanterinin belirlenmesi de sağlanacaktır. 
 
Sanayi sektöründe gelişim sağlanabilmesi için üretim teknolojilerinde 
ilerlemeyi, işçilikte verim artışını, hizmet üretimi ve sanayi dallarının 
verimliliği ile kapasite kullanımı artışını destekleyen politikalar 
üretilecektir.  

- Sanayinin gelişmesinde, üniversite-devlet-özel sektör iş birliği, 
bununla birlikte ARGE  faaliyetleri  teşvik edilecektir. 

- Sanayi sektöründe verimliliği ve rekabet gücünü artıracak, yeni 
teknolojilerin yaygınlaştırılması, kaliteli ürün üretimi ve 
standardizasyonun sağlanması teşvik edilecektir. 

- Yeni sanayi bölgeleri uzun vadeli sektörel projeksiyon yapılarak 
kurulacaktır.  

- Yatırımcıların karşılaştıkları bürokratik engellerin azaltılması 
hedeflenecek; Devlet Planlama Örgütü ve Yatırım Araştırma 
Geliştirme Ajansı’nın işlevselliği artırılacaktır. 

- Yatırımcıların, yatırım projelerinin yürütülmesine ilişkin tüm 
işlemlerinin tek noktadan tamamlanması, basitleştirilmesi ve 
süratlendirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
İnşaat sektörünün içinde bulunduğu darboğazın aşılabilmesi amacı ile 
aşağıdaki önlemler alınacaktır: 
 
- İnşaat sektörünün re-eskont kredileri kapsamına alınması 
sağlanacaktır. 
- Atıl kapasitesinin süratle canlandırılıp, devreye sokulması için, hızla 
çalışmalar başlatılacaktır. 
- Müteahhit borçlarının yeniden yapılandırılması için çalışmalar 
başlatılacaktır. 
- Sektördeki talebin artmasını sağlamak amacı ile kalite kontrol ve 
denetim mekanizmalarındaki eksiklikleri süratle gidermek için 
çalışmalar başlatılacaktır. 
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- Taşınmaz mal ve yan sektörlerindeki vergi ve harçlar bugünkü 
yüksek seviyelerinden aşağıya çekilecektir. 
- İnşaat sektöründeki, izin, ruhsat ve tapu işlemlerinin süratle 
tamamlanması için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 
- Gayri menkul sektörünün AB haricinde yeni dış pazarlara erişim 
sağlanması için çalışmalar başlatılacaktır.Bu bağlamda kurumsal 
Mortgage sisteminin kurulması hedeflenmektedir. 

 

 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz elektrik enerjisini minimum kayıplarla, sürekli, kaliteli 
ve çevreye uyumlu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına 
sağlamak için gerekli tüm projeleri hazırlayıp uygulamaya koyacaktır. 

Elektrik birim fiyatları, geçerli akaryakıt fiyatları göz önüne alınarak 
yeniden gözden geçirilecektir. 

Bu projeler için gerekli finansman KIB-TEK bütçesinden, Türkiye 
Cumhuriyeti yardımlarından ve uygun faizli banka kredileri ile 
sağlanacaktır. 

İletim, dağıtım ve üretimde süreklilik hedeflenecek, Master projeleri 
kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenerek hazırlanacaktır. Enerji 
tesisleri yatırımı ve üretimi uzun vadeli projeksiyonlar dahilinde 
gerçekleştirilecektir.  

Ülkemizin artan enerji ihtiyacını sağlamak amacı ile kısa ve uzun 
vadeli projeler hayata geçirilecektir. Bu bağlamda, kısa sürede 30 MW 
mgücünde bir dizel jeneratörün 2010 yılına kadar Teknecik’te 
kurulumu sağlanacak; uzun vadeli proje kapsamında  ise Anavatan 
Türkiye’den elektrik enerjisi getirilmesi sağlanacaktır.  

Tüm projelerin realizasyonunda dünya standartlarına ve çevre 
duyarlılığına önem verilecektir. 

Mevcut santrallerin baca gazlarının ıslahı için gerekli filtre 
sistemlerinin kurulması çalışmaları başlatılacaktır. 
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Uzun bir süredir çalışmaları devam eden ve reaktif yüklerin tüketici 
noktasında önlenmesini sağlayacak kompanzasyon sisteminin hayata 
geçirilmesi için gerek idari gerekse fiziki tedbirlerin alınması 
sağlanacaktır. 

Alternatif enerji üretimleri konusunda Üniversitelerle oluşturulacak 
bir komisyon ile gerekli çalışmalar başlatılacak ve bu konuda 
hazırlanacak rapor doğrultusunda uzun vadeli enerji üretim politikaları 
belirlenecektir.  

Büyük işletmelerin kendi elektrik ihtiyaçlarını üretebilmelerime 
olanak sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  

Ev ve küçük işyeri enerji ihtiyaçlarının temini için ihtiyaç duyulacak 
yenilenebilir enerji kaynaklarının AB fon ve kaynakları da 
kullanılmak suretiyle tüketiciler tarafından tesis edilmesi ve ihtiyaç 
fazlası enerjinin KIB-TEK’e satılması konusunda gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması sağlayacaktır.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tesis edilmesi sağlanacaktır. 
 
Enerji nakil hatları yapılandırma sistemleri, her bölgeye her an 
elektriği verecek şekilde tesis edilecektir. 
 
Enerji üretimi yedeklenecektir. 
 
Enerji üretiminde kullanılan yakıt fiyatlarının dünya piyasalarında 
dalgalanma riskine karşı enerji çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. 

Akaryakıt ürünlerinin (LPG, Motorin, Benzin, Jet Yakıtı ve Euro 
Dizel) ithalatından tüketimine kadar her safhasında standartlara 
uygunluğunun kontrolü daha etkin hale getirilecektir. Bu amaçla 
mevcut laboratuvar testleri bilimsel olarak yapabilecek duruma 
getirilecektir. Akaryakıt birimi gerekli düzenlemeler yapılarak yasal 
hale getirilecektir. 

Elektrik enerjisi birim fiyatları akaryakıt fiyatları dikkate alınarak 
yeniden düzenlenecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
2004-2008 arası yapılan aşırı istihdamlar, kamu maliyesinde sıkı 
maliye politikalarının uygulanmaması ve harcamaların aşırı derecede 
artırılması sonucu bütçe hacmi devamlı büyümüş ve kapatılması zor 
bütçe açıkları oluşmuştur.  

 

 

Nitekim bu açıkların kapatılması için Emekli Sandığı Fonu kaynakları 
kullanılmış ayrıca 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti yardımları 
içerisinde öngörülen reel sektöre katkı ve yatırım projelerinden cari 
bütçeye aktarma yapılmıştır.  

Bütçede meydana gelen dengesizlik 2009 mali yılı bütçesine de 
yansımış ve Türkiye Cumhuriyeti yardımlarından sonra nereden 
karşılanacağı belli olmayan 205 milyon TL bir bütçe açığı 
öngörülmüştür.  

Nitekim ilk üç aylık uygulama sonuçlarında Türkiye Cumhuriyeti 
yardımlarından sonra 70 milyon TL açık meydana gelmiştir. Bu 
açıkların nereden kapatılacağı belli olmadığı için özel sektörden alınan 
mal ve hizmetlerin bedelleri ödenmemiştir.  

Mayıs sonu itibarıyla Devletin özel sektöre 100 milyon TL borcu 
oluşacaktır.  

Bu tespitten hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet 
Bütçesinde köklü düzenlemelerle sıkı maliye politikasının öngördüğü 
harcamalarda tasarruf, gelirlerde artış ilkesinden hareketle orta-uzun 
vadede kamu açıklarının asgari seviyeye indirilebilmesi için gerekli 
önlemler alınacaktır.  

Yapılacak köklü düzenlemelerle bütçenin harcama yapısı 
değiştirilerek orta-uzun vadede denk bütçeyi yakalama yönüne 
gidilecektir.  
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Bu bağlamda, kalkınma için gerekli kaynakların yaratılması amacıyla, 
bütçedeki yatırımların payı zaman içerisinde artırılacak ve 
harcamalarda program bütçe prensipleri uygulanmak suretiyle bütçeler 
daha sürdürülebilir ve rasyonel hale getirilecektir.  

Bütçe uygulama sonuçları, periyodik dönemlerle yayınlanarak Kamu 
Maliyesine şeffaflık getirilecektir. 

 

 

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durgunluğun atlatılması ve 
küresel krizden kaynaklanacak sorunların asgariye indirilmesi   için 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümet ve kurumları ile istişare edilerek 
ekonominin canlandırılması için yeni tetbirler alınacak ve 2009 yılı 
bütçesi gözden geçirilerek revize edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Bütçe harcamaları konusunda temel hedef, bütçe disiplininin 
sağlanması, harcama yapısının değiştirilmesi ve harcamaların disiplin 
altına alınarak ekonomide öngörülen hedeflere varılması olacaktır. 

- Harcamalarda disiplin temin etmek için, uygulama mevzuatında, 
takip ve kontrol sistemleri daha da geliştirilecektir. 

- Kamuya aşırı bir yük getiren ve çoğu zaman gereksiz olan, ek mesai, 
yurtdışı geziler, resmi hizmet araçlarının kullanımı gibi, 
savurganlıklara son verilecektir. 

- Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği uzmanları ile 
birlikte sürdürülmekte olan çalışmaları devam ettirerek bu doğrultuda, 
harcama yapısındaki işlemleri uluslararası standartlara uygun, 
sürdürebilir denetim yapısının oluşturulmasını hedeflemektedir. 

- Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması ve bu çerçevede ekonomik 
alanda rekabete dayalı daha etkin kaynak dağılımı sağlanacak ve 
verimlilik ilkelerine bağlı kalınacaktır. 
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- Bütçe disiplini ve çok yıllı bütçeleme çalışmaları ile performans 
bütçe uygulamalarını sağlayacak teknik düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

- Kamu transfer harcamalarının tümünün gözden geçirilmesi, 
ekonomik ve sosyal fayda ile maliyetlerinin dikkate alınarak yeniden 
yapılandırılmasına gidilecektir.  

Bütçede tasarrufa gidilebilmesi için, kamu kesimi daha etkin, daha 
verimli ve daha ekonomik bir konuma getirilecektir. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimizin, temel vergi politikası vergiyi tabana yayan, herkesi 
vergi mükellefi yapan, vergi adaletini sağlayan, sosyal refah, üretim 
ve yatırımları teşvik eden bir politika olacaktır. Bu çerçevede 
hükümetimizin izleyeceği politikalar şunlardır: 

- Mevcut vergi yasaları gözden geçirilerek, günün koşullarına 
uydurulmak suretiyle daha basit, pratik ve daha adil hale getirilecektir. 

- Vergi kayıplarının asgariye indirilmesi ve gelirlerin artırılması için 
vergi idaresi yeniden yapılandırılarak, özellikle belge ve kayıt düzeni 
konularında yoğun ve etkin denetimlere öncelik ve ağırlık verilecektir. 

- Çağdaş teknolojilerden faydalanılarak, otomasyonun daha sağlıklı ve 
daha süratli işler hale getirilmesi ile istihbarat kaynakları artırılacak, 
güncel vergilendirme işlemlerine olanak sağlanacaktır. Yapılacak 
düzenlemelerle, otomasyondan tam faydalanılması ve denetimlerin 
arttırılması suretiyle vergi tabanı yaygınlaştırılıp, genişletilecek ve 
böylece vergi yükünün adil paylaşımı sağlanacaktır.  

- Reel sektörde istihdam artırıcı politikalar izlenecektir 

- E-devlet çerçevesinde e-vergi sistemi yaratılacak, vergi ve gümrük 
daireleri otomasyona geçirilecek, ödemeler kolaylaştırılacaktır. 

- KDV uygulamaları tekrar gözden geçirilecektir. Amaç daha basit, 
daha düşük ve asgari sayıda KDV oranları oluşturmaktır.Devletle özel 
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sektör kuruluşları arasındaki KDV alacak vereceğinin 
mahsuplaştırılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. KDV iadesinin 
geri getirilmesi değerlendirmeye alınacaktır.  

- Fiyat istikrar fonu gözden geçirilip alanı daraltılacaktır. 

- STOPAJ vergisi yürürlükten kaldırılacaktır. 

- RESEN vergiler ise uygulamada ortaya çıkan sıkıntılar ışığında 
yeniden değerlendirilecektir.E-vergi sistemi ile kayıt altına almanın 
tam anlamı ile yerleştirilmesi ile birlikte RESEN vergi kaldırılacaktır. 

- Hükümetimizin, vergi politikalarının temel hedefi, adaletsiz dolaylı 
vergilerin azaltılması ve kazanç üzerinden vergilerin 
yaygınlaştırılmasıdır. Dolaylı vergilerle pahalılık yaratılmasına,  
vergiden vergi alınmasına ve ticaretin komşu ülkelere kaymasına son 
verilecektir. 
 
- Motorlu araç seyrüsefer ruhsat harçları düşürülecektir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Kalkınmayı hızlandıracak, tasarrufları artıracak, yatırımların verimli 
üretime kanalize edilmesini sağlayan en önemli kurumlar iyi işleyen 
mali piyasalardır.  

Geçmiş iktidarımız döneminde yaşanan mali kriz sonrası alınan 
önlemler sayesinde, sektörün yapısı ve mali gücü artırılmış, bankalar 
canlanmış ve derinlik kazanmıştır.  

Buna karşın sermaye piyasası çeşitli nedenlerden dolayı 
gelişememiştir. Bu ise mali piyasaların tek yanlı çalışmasına neden 
olmuştur. 

Hükümetimiz bu alanda aşağıdaki tedbirleri alacaktır. 

- Bankacılık ve Sigortacılıkta kaydedilen önemli gelişmelerin devamı 
sağlanacak ve bu sektörü daha da güçlü ve modern bir seviyeye 
getirmek için ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılacaktır. Bu 
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değişikliklerle, piyasalar daha da derinleştirilecek, rekabetin artması 
sağlanacak, mali kurum ve araçlar çeşitlendirilecektir. 

- Hükümetimiz kredi maliyetlerinin düşürülmesi için Bankacılık 
Sigortacılık İşlem Vergisi’ni (BSİV) kaldıracak, mevduat munzam 
karşılıkları ve disponibilite oranlarını, bugünkü sınırlarının altına 
çekecektir. 

- Reeskont kredi faiz oranlarının bugünkü durumundan daha da 
aşağıya çekilmesi için çalışmalar başlatılacaktır.  

- Ekonomiye orta ve uzun vadeli kaynak sağlanabilmesi için, mevduat 
sürelerini uzatıcı tedbirler alınacak, yeni düzenlemeler ve yeni 
enstrümanların kullanılmasına imkan sağlanacaktır. 

- Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz dolayısı ile zora girmiş, 
mükellefiyetlerini zamanında yerine getirmedikleri için cezaya girmiş 
kişi ve kurumlardan borcunu ödeyen ve/veya ödeme planında 
anlaşanlara sicil affı getirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Yeni hükümet dönemimizde AB vizyonumuza da uygun bir şekilde 
yerel yönetimlere daha fazla önem vereceğimizi vurgulamak için 
İçişleri Bakanlığımızın adına Yerel Yönetimleri de ekledik. 

 
Halkımıza AB standartlarında, çağdaş belediyecilik anlayışı ile 

etkin hizmet vermeyi ön plana çıkaracağımızı burada açıkça ifade 
etmekte yarar görmekteyiz. 

 
Bu bağlamda;  
- Belediyelerle ilgili yasalar yeniden gözden geçirilecek ve günün 
şartlarına uygun şekilde düzenlemeler yapılacaktır.  

 
- Yerel Yönetimlerin vatandaşlara daha iyi ve etkin hizmet 
verebilmeleri için devlet bütçesinden aldıkları pay gözden 
geçirilecektir. 
 
- Mali olanaklar elverdiği ölçüde, kırsal kesimdeki Belediyelerce 
yapılması öngörülen altyapı projelerine Devlet katkısı sağlanacaktır. 
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- Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin 
gerçekleştirilmesi için Kent Konseyleri kurulacak ve yerel kuruluş 
organları ile halkın, sorunların çözümüne aktif katılımı sağlanacaktır.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Devlet’in ve hükümetin İlçedeki en yüksek Mülki Amiri olan 
Kaymakamlıklar, ilçedeki diğer Devlet Daireleri ile koordineli şekilde 
hizmetlerin aksamadan ulaştırılması konusundaki çalışmalarını 
sürdürecektir.  
Bu arada sınırları genişleyen ancak yeterli teknik ve idari olanağını 
henüz tamamlayamayan Kırsal Kesim Belediyelerine gerekli destek 
sağlanmaya devam edilecektir.  

 
- Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası günümüz koşullarına göre yeniden ele 
alınarak düzenlenecektir. Bu yasada yapılacak düzenleme ile ateşli 
silahlar (av tüfeği ve tabanca) tasarruf ruhsatların Avrupa Birliği 
ülkelerinde olduğu gibi bir defaya mahsus olarak çıkarılacaktır.  
 
- 6/66 sayılı Birlikler ve Dernekler Yasası ihtiyacı karşılamakta 
yetersiz kalmıştır. Bu nedenle mevcut yasa yeniden düzenlenip 
uygulamaya konacaktır. 

 
- Kırsal kesimde, konut yapımına uygun bulunan hali arazilerin yasal 
yönden hak sahibi olan gençlere verilmesine devam edilecektir.  
 
- Halen Bakanlar Kurulu kararlarıyla yürütülen ve tazmin edilen tabii 
afetlerden doğan zararlar için Tabii Afetler Yasası hazırlanarak 
yürürlüğe konacaktır.  
 
- Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası’nın ve 
bu yasa altında yapılan tüzüklerin günün koşullarına uygun olarak 
yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilecektir. Bu düzenleme içerisinde 
mevcut taksici birlikleri ile işbirliği yapılarak korsan taksicilik de 
önlenecektir. Yapılacak bu yasal düzenleme ile ülke genelinde mevcut 
yolcu ve eşya taşıma izinleri yeniden gözden geçirilecektir.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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Ülkemizde trafik sorunu çok ciddi boyutlara ulaşmış olup ivedilikle 
kalıcı önlemlerin alınması kaçınılmazdır. Bu nedenle mevcut yasada 
yapılacak değişikliklerle eğitim ve altyapıda ihtiyaca cevap verecek 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  
 
1982 yılında hizmete açılan ve günün ihtiyaçlarına cevap vermekten 
uzak olan Merkezi Cezaevi kısa vadede ek mahkum koğuşları inşa 
edilerek, geliştirilecek ve mevcut sorunlar giderilecektir.  
 
Hedefimiz  ise yeni ve çağdaş bir cezaevi yapmaktır.  
Mahkum ve tutukluların meslek edinerek topluma yeniden 
kazandırılmaları için cezaevinde mevcut tüm atölyeler faaliyete 
geçirilecektir.  
 
Halen büyükler koğuşunda barındırılan “18 yaşından küçük” çocuk 
mahkumların ayrı koğuşta barındırılması sağlanacaktır.  

 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Doğum-ölüm kayıtları, soyadı kuralı, sakinlerin kaydı yasaları günün 
koşullarına ve AB normlarına uygun şekilde yeniden düzenlenecektir.  

 
- Nüfus Kayıt Dairesi ile Kaymakamlıklar arasında on-line bağlantı 
sistemi kurulup tam olarak devreye konulacaktır.  

 
- Halkımıza daha hızlı, daha kaliteli ve çağdaş hizmet sunmak için 
bilgisayar çıkışlı olarak fonu amblemli özel kağıtlarda doğum-ölüm 
belgesi ile soyadı belgesi verilecek ve KKTC kimlik kartlarının fonu 
amblemli hologramlı ve akıllı çipli olarak verilmesi sağlanacaktır.  
 
KKTC’de halen pasaport verme ile ilgili yürürlükte bulunan Fasıl 105 
Yabancılar ve Muhaceret Yasası ihtiyaca cevap verememektedir. 
 
Bu nedenle, çıkarılacak yeni bir yasa ile hem yasal boşluklar 
giderilecek hem de KKTC pasaportları AB standartlarına uygun 
olarak fonu amblemli, hologramlı ve akıllı çipli olarak 
düzenlenecektir.  

 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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KKTC halkının toprak ve mülkiyet haklarının korunması 
hükümetimizin esas amacıdır. Bu nedenle KKTC vatandaşlarının 
Anayasa ve ilgili yasalardan kaynaklanan toprak ve mülkiyet 
haklarının verilmesi, geliştirilmesi yönünde tüm gayretler 
gösterilecektir.  

 
- Köyden kente göçü önlemek için kırsal kesimde gençlere arsa 
verilmesine devam edilecektir. İhtiyacı olan hak sahibi gençlerin 
alacakları bu arsalar üzerine konut yapabilmeleri için kendilerine kredi 
sağlanması üzerinde önemle durulacaktır.  
 
- Tapu ve Kadastro Dairesi Teşkilat Yasası ivedilikle ele alınıp günün 
koşullarına göre yeniden düzenlenecektir. Büyük öneme haiz olan bu 
daire personeline sürekli olarak belirli programlar çerçevesinde hizmet 
içi eğitim verilecektir.  

 
- Tapu ve Kadastro Dairesi tarafından yürütülmekte olan tüm 
işlemlerin hızlandırılması için gerekli önlemler alınacaktır.  
 
- Gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi ile yapılacak tapu 
ölçümlerinde hataların asgariye indirilmesi ve hızlandırılmasının yanı 
sıra tapu kayıtlarının güncelleştirilmesi ile kadastro yenileme ve 
haritaların sayılaştırılması sağlanacaktır.  
 
- Tapu devir işlemlerinde sorun olan rayiç bedel saptama işlemleri 
kriterleri belirlenmek suretiyle şeffaflaştırılacak ve doğacak şaibeler 
ortadan kaldırılacaktır.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Dağınık ve plansız gelişmenin önlenmesi, ülke kaynaklarımızın 
verimli ve yerinde kullanılması, yaşanabilir sağlıklı ortamların 
yaratılabilmesi için ülkesel, fiziki plan  hazırlanacaktır. 

  
- Tamamen geçici bir tedbir olması gereken ekonomik kalkınmaya da 
engel olduğu saptanan  “emirnamelerin” kaldırılması için gerekli 
çalışmalar yapılacaktır.  
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- Şehir Planlama Dairesi’nin bürokratik icraatlarının hızlandırılması 
ve vatandaşın beklentilerine kısa sürede cevap verecek şekle 
getirilmesi için her türlü önlem alınacaktır.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  
Eğitim bireylerde zihinsel, bedensel ve ruhsal yeterlilikler 
kazandırmak, bireyleri çağdaş bilgi ve becerilerle donatmak ve bir 
toplumun sağlıklı gelişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 
etkinlikler bütünüdür. 
Hükümetimizin eğitim vizyonu “yaşam boyu eğitim” ile “öğrenen 
insan ve öğrenen toplum” anlayışından hareketle nitelikli ve çağdaş 
bir eğitim sistemi uygulamaktır.  
Bu bağlamda hükümetimiz, Atatürkçü düşünce sistemini benimsemiş, 
bilgi çağının ihtiyaçlarına cevap verebilen, Kıbrıs Türk Halkı'nın 
değerlerinin yanı sıra uluslararası alanda oluşan değerlere de sahip 
çıkabilen, akılcı, yaratıcı, eleştirici, katılımcı, yenilikçi, çağdaş nesiller 
yetiştirmek amacıyla eğitime büyük önem vermektedir. 
“Eğitimde Eşitlik ve Genellik” ve “Atatürk Milliyetçiliği” milli 
eğitimimizin temel öğeleri olmaya devam edecektir. Milli eğitimde, 
Türk ulusunun milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri 
benimsetilecek, ailesini, yurdunu, milletini seven ve yüceltmeye 
çalışan, insan haklarına saygılı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
sistemine inanan, yurduna ve Anavatanına  karşı görev ve sorumluluk-
larını  bilen, bu özellikleri davranışa dönüştürebilen ve ulusal 
kalkınmaya katkı koyabilen yurttaşlar yetiştirmek başlıca amacımız 
olacaktır. 
Bu nedenle, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun 
olarak, Türk ulusunun bilincinde yer etmiş Atatürk Milliyetçiliği ilke 
ve devrimlerinin yarattığı fikir ve duygu ortaklığına sahip, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olgusunun özünde yatan gerçekleri bilen ve 
Devletini korumak ve yüceltmek için her türlü özveri ve gayretle 
çalışan, Anavatanı Türkiye’ye, Türk Ulusuna, halkına ve ailesine 
güçlü bağlarla bağlı, barışçı ancak haklarını savunmaktan yılmayan, 
bedenen, zihnen ve moral bakımından sağlıklı ve kişilikli, demokrasi, 
sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, sorumluluk 
sahibi, bilime ve sanata değer veren, çevre bilinci ve doğa sevgisi gibi 
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evrensel değerleri benimseyen, Milli Davaya ve ulusal değerlere bağlı 
nesiller yetiştirmek temel hedefimiz olacaktır. 
Bu hedef doğrultusunda, bedenen sağlıklı, çağdaş bilgilerle donatılmış 
nitelikleri yüksek, geleceğimizi gönül rahatlığı ile emanet edeceğimiz 
bilinçli, dürüst ve demokrat yeni nesiller yetiştirilecektir. 
 
 
Her birey için, yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla bilgiye ulaşabilme 
yöntemlerini öğreten, rehberlik hizmetleri içeren, teknolojik 
olanaklardan yararlanabilen, üretime dönük eğitime ağırlık veren ve 
fırsat eşitliğini gözeten bir eğitim sistemi oluşturulacaktır. 
 
İngiliz dili ile öğretim yapan Maarif Kolejlerinin orta bölümünün 
kapatılması, ülkemiz eğitiminde ciddi bir eksiklik ve sıkıntı 
yaratmıştır. Bu nedenle kolejlerin orta bölümü yeniden hayata 
geçirilecektir.  
 
Psikolojik Danışman ve Rehberlik hizmetlerine önem verilecek ve 
öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerini 
sürdürmeleri için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Lise eğitimine 
devam edecek olan öğrencilerimiz için sağlıklı bir yönlendirme 
modeli yaratılacaktır. 
Okullarda tam gün boyunca eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapılması, 
öğrencilerimizin okullarımızdan ve öğretmenlerimizden azami yarar 
sağlamalarına yardımcı olacaktır. Bu nedenle, ilgili kesimlerle birlikte 
hareket ederek ve gerekli altyapı sağlandıktan sonra, okulların tam 
gün boyunca öğrencilere ve halka hizmet verebilecek bir duruma 
getirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 
Çağdaş eğitim yöntemleri ve teknolojileri yakından izlenecek, 
özellikle öğrencilerin bilgisayar ve diğer teknolojik araçları kullanma 
yeteneklerini geliştirmelerine özel önem verilecektir. Bu nedenle, 
eğitimin her kademesinde ileri eğitim teknolojileri kullanılmasına 
olanak sağlanacaktır. 
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Anadilimiz Türkçe'nin çok iyi öğretilmesinin yanı sıra, yabancı dil 
bilmenin öneminin giderek arttığı günümüzde, okullarda en az bir 
yabancı dilin iyi bir şekilde öğretilmesi hedeflenecektir. Bunun 
sonucunda, farklı toplum ve kültürlerle iletişim ve etkileşim 
kolaylaşacak ve bilgi çağının gerekleri yerine getirilerek, bilgi alış 
verişinde bulunulacaktır. 
 
  
Gerekli altyapı düzenlemesine gidildikten sonra okul öncesi 4 yaş 
grubu okullaşma oranı AB ve OECD ülkeler düzeyine çıkarılarak ve 
her çocuğun okul öncesi eğitim almış olarak zorunlu eğitime devam 
etmesi sağlanacaktır. 
Mesleki ve Teknik eğitimde modüler ve esnek sistem daha da 
geliştirilerek diploma yanında sertifikalandırmaya geçiş sağlanacaktır. 
 
Kişilerin mesleki nitelikleri bakımından güvenilir bir belgeye sahip 
olmasını sağlayacak “Ulusal Meslek Standartları Yasası” bir an önce 
çıkarılacak, Ulusal Meslek Standartları ve Belgelendirme Sistemi 
hayata geçirilecektir. 
İş hayatının mevcut ve beklenen ihtiyaçlarının karşılanması için iş 
dünyası ve meslek örgütleri ile işbirliği sürdürülecek ve Çıraklık 
Meslek Eğitimi Yasası’nın günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenmesi ve uygulanması sağlanacaktır.  
Uluslararası kabul görmüş “toplam kalite yönetimi, bireysel ve 
toplumsal performans değerlendirme, stratejik yöntem, takım 
çalışması ve problem çözme teknikleri” modellerinin sisteme 
uyarlanması sağlanacaktır. 
Hizmet sektöründe, eğitim almamış işgücünün bilgi eksikliğini 
giderip, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası uyarınca hak sahiplerinin 
“ustalık belgesi” alması sağlanacaktır. 
Eğitim hizmetlerinin çağdaş eğitim bilimi ve teknolojisinin 
gereklerine göre geliştirilmesinde, örgün ve yaygın eğitim sistemleri 
arasındaki bütünlüğün korunması, üretimde kişilerin bilgilerini 
yenilemesi, eğitimin sürekliliğinin sağlanması ve eğitim - insan gücü - 
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istihdam arasındaki temel dengenin kurulması için planlı bir eğitim 
uygulanmasına özen gösterilecektir. 
Ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilerin çağdaş metotlarla ve tekno-
lojinin gerektirdiği imkanlarla yetişmeleri için gerekli önlemler alı-
nacak, kalkınma hedeflerine de uygun olarak nitelikli insan gücü 
ihtiyacının karşılanabilmesi için mesleki ve teknik eğitim, çağın 
gereklerine uygun biçimde düzenlenecektir.  
Müfredat programları ve ders kitapları Milli Eğitim Yasası’na, 
geçmişimize, kültürümüze uygun ve gerçekçi bir şekilde yeniden 
yapılacaktır. 
Tarih kitapları bu bağlamda yeniden ele alınacaktır. 
Öğretmenlik mesleğinin niteliklerinin yükseltilmesi ve öğretmenlerin 
çalışma koşullarının iyileştirilmesi sağlanacaktır.  
Öğretmenlerin çalışma koşullarını geliştirmek ve onların eğitim-
öğretim etkinliklerindeki yeniliklere daha uyumlu olmalarını sağlamak 
amacıyla hizmet içi eğitime önem verilecektir. 
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın denetiminde Din İşleri 
Dairesi Başkanlığı'nın yapacağı düzenlemelerle isteyen velilerin 
çocuklarına örgün eğitimin dışında çağdaş normlarda din eğitimi 
aldırmalarına imkan sağlanacaktır. 
Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın çağdaş olanaklarla mutlu bir 
ortamda eğitim gereksinmelerinin karşılanmasına özen gösterilecektir. 
Yüksek öğrenimi planlamak, üniversiteleri denetlemek ve 
programlarını akredite etmek amacıyla kurulan YÖDAK’ın kuruluş 
amacına uygun olarak görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi 
sağlanacaktır. 
Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası gözden geçirilerek 
iyileştirilecek, alt yapısı geliştirilecektir. Atatürk Öğretmen Akademisi 
diplomasının, Anavatan Türkiye'de de geçerli olabilmesi için gereken 
girişimler yapılacaktır. 
Üniversitelerimizin bilgi birikimini toplum yararına kullanmak 
amacıyla üniversitelerimizle endüstri kuruluşları arasında işbirliği 
teşvik edilecek, yapılacak düzenlemelerle üniversite mezunu 
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gençlerimize istihdam alanı açılmasını sağlayacak çalışmalar 
desteklenecektir.  
Endüstrimizin ihtiyacı olan ara eleman alanları tespit edilerek, 
üniversitelerimizin bu alanlarda ön lisans programları açması teşvik 
edilecektir. 
 
 
Üniversitelerimizin standartlarını ve eğitim kalitesini yükseltecek 
imkanlar yaratılacak, devletin bu alandaki etkin desteği artırılacaktır. 
Üniversitelerimizin kendi kendilerini daha iyi yönetebileceği, 
özerkliklerini sağlayacak ve demokratik yapılarını oluşturacak yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. 
Üniversitelerimizin, dış rekabet olguları dikkate alınarak, rekabet 
güçlerini arttıracak bir işbirliği ve dayanışma içinde faaliyetlerini 
yürütecekleri zemin yaratılacaktır. 
Ülkemizde ve Türkiye’de yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin 
eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olmak için gerekli önlemlerin 
alınmasına özen gösterilecek, maddi olanaklardan yoksun, başarılı 
öğrencilerin en üst düzeye kadar öğrenim görmeleri için ekonomik 
koşullar da dikkate alınarak gerekli burs ve nakdi yardım 
uygulamasına özenle devam edilecektir. 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin güçlü bir şekilde üniversitelerimiz 
halkasına eklenmesi sağlanacak, Anavatan Türkiye’nin diğer büyük 
üniversitelerinin de KKTC’de kampus açmaları için çaba sarf 
edilecektir. 
Bu atılımlarla öğrenci sayısının 60 bine çıkarılması öncelikli 
hedeflerimizden biri olacaktır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Ülke koşulları dikkate alınarak ilk etapta mevcut spor tesislerinin 
bakım-onarımı ve idamesi sağlanıp,  ihtiyaç duyulan yeni tesislerin 
yapımı gerçekleştirilecektir  
 
AB normları dikkate alınarak 67/99 sayılı Beden Eğitimi ve Spor 
Yasası güncel hale getirilecek bu kapsamda Gençlik ve Spor Politikası 
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uygulanarak ülkesini temsil etme onuru taşıyabilen bir gençlik 
yetiştirme yoluna gidilecektir. 
   
Bakanlığımız, özel sektör ve yerel yönetimlerin işbirliğini sağlayarak, 
yap-işlet-devret anlayışını teşvik edecek ve böylece tesis alt yapısını 
güçlendirecektir. 
 
Çok amaçlı spor alanları her bölgede ihtiyaca cevap verebilecek 
kapasitede  düzenlenip vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. 
 
Ülkemize uygulanan spor ambargosunun ortadan kaldırılmasına 
yönelik çalışmalara devam edilecektir. 
 
KKTC Milli Olimpiyat Komitesi başta olmak üzere federasyonlar, 
spor örgütleri ile kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırlanıp 
uygulamaya konulacaktır. 
 
Ülke sporunun üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak olan en önemli 
kaynak konumunda bulunan okul gençliğine,  dolayısı ile okullardaki 
spor faaliyetlerine ayrı bir önem ve destek verilecektir. 
 
Gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tutacak her türlü önlemin alınması 
sağlanacaktır.  
 
Sporcularımızın üst düzey yarışmalara hazırlanmalarına yönelik 
olarak, eldeki mevcut sporcu kamp eğitim merkezine her türlü 
donanımı kurarak, gereken elemanları istihdam ederek kaliteli bir 
hizmet verilecektir. 
 
Ülkemizde bedensel engelli vatandaşlarımızın daha uygun bir ortamda 
spor yapabilmeleri için mevcut  Engelliler Spor  Federasyonu’nu 
desteklenecektir. 
 
Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla sportif temasların artarak 
devam etmesi sağlanacaktır. 
 
Sponsorluğu teşvik etmek ve sponsorluktan amaçlanan hedefe 
ulaşmak için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 
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KKTC’de mevcut olan gençlik merkezleri çeşitlendirilecek, 
geliştirilecek ve belli bir plan program çerçevesinde ülke  genelinde 
yaygınlaştırılacaktır. 
 
Gençlik kurultayları ve spor şuralarında alınan tavsiye kararları 
dikkate alınarak icraat yapılacaktır. 
 
 
 
Gençlik ve sporun önemi ve özellikleri dikkate alınarak KKTC 
gençlik ve spor yönetiminin modernizasyonunu gerçekleştirmek, 
federasyonlarımızın, kulüplerimizin ve gençlik merkezlerimizin 
güçlendirilmesini sağlamak temel hedefimiz olacaktır. 
 
Anavatan Türkiye ile  imzalanan Gençlik ve Spor Protokolü’nün etkin 
bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 
 
Spor turizminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bu yönde  
Turizm, Çevre ve Kültür Bakanlığı ile  birlikte gereken girişimler 
yapılacaktır. 
 
Sayın Başkan değerli milletvekilleri, 
Sağlıklı yaşam her insanın temel hakkıdır. Hükümet olarak 
vatandaşlarımıza güven veren çağdaş, etkin, kolay ulaşılabilen, güler 
yüzlü sağlık hizmeti sunmak ana görevimiz olacaktır. Herkesin 
şikayet ettiği bugünkü uygulamaların mutlaka değişeceği, yalnız 
hizmet alanın değil hizmeti verenin de mutlu ve memnun olacağı, AB 
normları çerçevesinde yeni bir sistem uygulamaya konulacaktır. 
 
Bu sistem kişisel ve zümresel çıkarların söz konusu olmadığı, 
çalışanın hakkını alabildiği, ödüllendirildiği, hastanın hakkını 
arayabildiği bir düzen olacaktır. 
 
İşe temelden başlanacak ve ilk iş olarak AB normlarına uygun olarak 
koruyucu hekimlik üzerinde önemle durulacaktır. Bu bağlamda 
insanlarımızı hastalıklardan korumak amacıyla gıda denetimlerine 
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ağırlık verilebilmesi için Gıda Yasası acil olarak Meclis’ten 
geçirilecek, altyapı eksiklikleri süratle giderilecektir. 
 
Eşzamanlı hekimliğe özel önem verilecektir. Ulusal aşı programları 
bilimin gereklerine uygun olarak hazırlanacak tüm vatandaşlarımıza 
etkin bir şekilde ücretsiz olarak bu hizmet verilecektir. 
Vatandaşlarımızın genel sağlık kontrolleri düzenli bir şekilde yılda en 
az bir kez ücretsiz olarak yapılacaktır. 
 
 
 
Vatandaşa yerinde hizmet sunmak ilkemiz olacaktır. Bu amaçla Sağlık 
Ocakları güçlendirilecektir. Sağlık Ocakları’nda bir hekim ile bir diş 
tabibi muhakkak olacaktır. Buralarda rutin tetkikler (EKG-kan-idrar 
tahlilleri) yapılacaktır. Hasta sevkleri için belli bölgelerde ambulans 
hizmetleri genişletilecektir. Bu şekilde ilk basamak hekimliği 
güçlendirilecek ve hastanelerdeki yığılmalar önlenecektir. 
 
Oluşturulacak sistemle özelde çalışan hekimlerden ve 
laboratuvarlardan genel sağlık sigortası çerçevesinde hizmet alımına 
devam edilecek ve daha da geliştirilecektir. 
 
Sağlık sisteminin düzenli ve verimli çalışması, kontrol , denetim ve 
savurganlığın önlenmesi için AB normları çerçevesinde, hasta bakımı, 
ilaç dağıtımı çağdaş ve bilimsel gerçekler ışığında yeniden 
düzenlenecektir. 
 
Özel Eczanelerden ilaç alımı sürdürülecek ve geliştirilerek yeni 
düzenlemeler yapılacaktır. 
 
Gazimağusa, Girne, Güzelyurt’taki Devlet hastaneleri ikinci basamak, 
Lefkoşa’daki merkez hastanemiz ise üçüncü basamak hekimlik için 
görevleri, kadroları, idari yapıları bakımından ele alınacak ve 
reorganize edileceklerdir. Bölge hastanelerimizde ana branşlarda 
hekim bulunması sağlanacak, bunların kadroları ihtiyaca göre 
belirlenecektir. Buralarda günün 24 saatinde etkin hizmet verilmesi 
yönüne gidilirken nöbetçi doktorlardan birinin mutlaka dahiliye 
uzmanı olması sağlanacaktır. 
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Etkin hizmet için laboratuvar ve röntgen hizmetleri vardiya veya 
rotasyonla yürütülecektir. Hastanın ihtiyaçları bekleme olmadan 
karşılanacaktır. 
 
Acil vakaların merkeze naklinde nöbetçi doktorlardan biri görev 
yapacaktır. Çocuk, yaşlı ve özürlülere muayene ve tedavide öncelik 
verilecektir. 
 
Kalp-damar cerrahisi, belli günlerde değil, günün 24 saatinde hizmet 
verir şekilde çağdaş normlarda düzenlenecektir. 

 
Ciddi eksikliğimiz olan kanser hastaları konusunda etkin, çalışan, 
ihtiyaçlara cevap veren, insanlarımızı başka yerlere gitmeye mahkum 
etmeyen, güvenilebilecek bir servis oluşturma yoluna gidilecektir 
 
Beyin cerrahisi hizmetlerinin kalıcı ve etkin olabilmesi için her türlü 
altyapı ihtiyacı karşılanıp, düzenli ve uzun süreli hizmet verebilecek 
kadrolarla güçlendirilecektir. Beyin Cerrahisi hizmetleri kısa süreli 
hizmet  alımı  ile değil kalıcı kadrolarla karşılanacaktır. 
 
(Nefroloji, Hematoloji, Endokrin) gibi üst ihtisas dallarında iyi hizmet 
verebilmek için gerekli çaba gösterilecektir. 
 
Organ bağışı ve organ naklinin ülkemizde yapılabilmesi için önce 
yasal sonra teknik altyapı hazırlanacaktır. Bu konuda ileriye dönük 
ciddi bir vizyonumuz mevcuttur. 
 
Daha hızlı ve kaliteli sağlık  hizmeti için hastane yönetimleri etkin 
kılınacak, yönetim kadrosunun yetkileri artırılacak ve çalışanların 
yönetimde söz sahibi olması sağlanacaktır. 
 
Hemşirelik  mesleğine özen verilecek ve yüksek öğrenim düzeyinde 
eğitim almaları hedefimiz olacaktır. 
 
Genetik laboratuvar altyapı, donanım ve kadro olarak güçlendirilecek 
ve bu daldaki tüm ihtiyaçlara cevap verir noktaya getirilecektir. 
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Özellikle genetik hastalıkların önlenmesinde laboratuarın önemli 
görevi olacaktır. 
 
Hükümetimizin hedefi, sağlıkta insanların güven duyacağı, kolay 
ulaşabileceği, ihtiyaçlarının günün 24 saati karşılayan , etkin hizmet 
alabilecekleri, doktor seçme özgürlüğü olan, çok çalışanın 
ödüllendirileceği, tayin ve terfilerin başarıya ve liyakata göre yapıldığı 
yeni bir sitem kurmak olacaktır. Ve bu yeni sağlık sisteminde hedef 
tam gün çalışma olacaktır.Tam güne geçişte esneklik gösterilerek 
makul süre tanınacaktır. 
 
Hükümetimiz bu yeni dönemde, sağlık sistemimizin başarılı 
olabilmesi düşüncesiyle gerekli çalışmaları yapacaktır. 
 
Bu bağlamda; 
 
- Kamu Sağlık Çalışanları Yasası (yeniden düzenlenecek) 
- Özel Hastaneler Yasası (yeniden düzenlenecek  ) 
- Döner Sermaye Yasası 
- Hasta Hakları Yasası 
- Genel Sağlık Sigortası Yasası Meclis’ten geçirilerek uygulamaya 
konulacaktır. 
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Dünyada tarımsal üretimin önemi, dünya nüfusunun hızla artması, 
tarımsal toprakların sınırlı oluşu, küresel ısınma ve iklim değişikliğine 
bağlı olarak giderek artmaktadır.  
 
Ekonomimize katkı sağlaması amacıyla ülkemizde tüketilen tarımsal 
ürünlerden iklim koşullarının olanak verdiği türlerin tümünün 
yetiştirilmesi ve ülke tarımının yeniden yapılandırılması 
hedeflenmektedir. 
 
Bu bağlamda;  
 
Ülke tarımının yeniden yapılandırılarak sürdürülebilir bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla “Tarım Master Planının” hazırlanması 
çalışmaları başlatılacaktır. 
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Tarımsal toprakların korunması ve gelecek nesillere bırakılabilmesi 
için “Toprak Koruma Yasası” hazırlanacaktır. 
 
Doğrudan gelir desteği uygulamaları sürdürülebilir tarımsal işletme 
modellerini destekleyerek, kaliteyi ve verimliliği teşvik edecek şekle 
dönüştürülecektir.  
 
 
Tarımsal üretimde toplum sağlığının korunması amacıyla güvenli gıda 
üretimine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Bu amaçla sertifikalı üretim 
modelleri olan Organik Tarım ve GLOBALGAP tarımsal 
modellerinin ülke çapında yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  
 
Ülkemiz tarımının yeniden yapılandırılması kapsamında bilimsel 
araştırmalara hız verilecektir. Bu amaçla, Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü yeniden yapılandırılarak ülke şartlarına uygun bitki deseni 
oluşturulması çalışmalarına hız verilecektir. 
 
Devlet Üretme Çiftliklerinin kuruluş amaçlarına uygun olarak işlevleri 
genişletilecektir. Bu sayede ülkemizin ihtiyaç duyduğu tahıl 
tohumluğu üretilmesi ve yüksek verimli hayvan ırklarının damızlık 
yetiştiriciliğinin artırılması hedeflenmektedir. 
 
Tarım teşkilatları çiftçilere daha iyi hizmet verebilecek şekilde 
yapılandırılacaktır. Çiftçiler eğitilerek bilgi düzeyleri yükseltilecektir.  
 
Mevcut olan karantina servisleri ülkeye hastalık ve zararlı girişini 
önlemek amacıyla geliştirilerek AB standartlarına getirilecektir.   
 
Ülke ikliminin seracılılığa uygun olması ve avantaj sağlaması 
nedeniyle modern seraların kurulmasına yönelik çalışmalara önem 
verilecektir.  
 
Üretilen tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi ve ülke 
ekonomisine katkı sağlaması amacıyla paketleme tesislerinin ve soğuk 
hava depolarının kurulması teşvik edilecektir. 
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KKTC’deki kıt kaynaklardan biri olan suyun kontrollü ve verimli 
kullanımını sağlamak için modern sulama sistemleri desteklenecektir. 
Deniz suyu arıtımı ve Anavatan Türkiye’den boruyla su getirilmesi 
projelerine hız verilecektir.  
 
Narenciye sektörünün sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir bir 
yapıya kavuşturulabilmesi için ilgili kesimlerin de içerisinde yer 
alacağı “Narenciye Koordinasyon Kurulu” oluşturulacaktır.  
 
Sütün sağlıklı ortamda üretilmesi, muhafaza edilmesi ve tüketiciye 
ulaştırılması amacıyla başlatılan soğuk zincir projesinin ülke geneline 
yayılmasını engelleyen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. 
 
Organize hayvancılık bölgelerinde ortaya çıkan sorunların çözümü 
amacıyla çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca kırsal yörelerde modern 
çiftliklerin kurulması da teşvik edilecektir. 
 
Hayvancılıkta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla yem bitkileri üretimi 
teşvik edilecektir. Ayrıca ülkemizde bulunmayan ve iklimsel olarak 
yetiştirilmesi mümkün olan yeni yem bitki türlerinin ülkemize 
getirilerek yetiştiriciliğinin yapılması hedeflenmektedir.  
 
Hayvancılıkta verimliliği artırıcı ıslah çalışmalarına etkin bir şekilde 
devam edilecektir.  Suni tohumlama ve embriyo nakli hizmetlerinin 
yaygınlaştırılabilmesi için devlet denetiminde özelleştirme 
çalışmalarına hız verilecektir.  
 
Hayvansal üretimde görülen hastalıkların önlenmesi ve eradike 
edilmesi amacıyla projelerle mücadele programları oluşturularak 
güvenli hayvansal gıda üretimi sağlanacaktır. 
 
Balıkçılıkta yaşanmakta olan sorunların çözümü ve balıkçılığın 
geliştirilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
 
Arıcılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir bal 
ve arı ürünlerinin üretilmesi desteklenecektir. 
 



 41 

Ülkemizde atçılık ve atçılık sporunun gelişmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 
 
Orman – Çevre bütünlüğünün sağlanması için mevcut ormanlar en iyi 
şekilde korunacaktır. Ayrıca bozuk orman alanları projelendirilerek 
süratle ağaçlandırılacaktır.  
 
Ormancılık vasfını kaybeden arazilerde orman – tarım 
kombinasyonunun oluşturulması amacıyla gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 
 
Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele sağlanması amacıyla 
Orman Dairesi araç-gereç yönüyle geliştirilecektir.  
 
Orman hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi amacıyla çevreyi 
koruyan bilimsel yöntemlerin kullanılmasına önem verilecektir. 
 
Su temini, dağıtımı ve kullanımı ile ilgili kuruluşların yürürlükteki 
yasalar çerçevesinde koordinasyonu sağlanarak su yönetimiyle mevcut 
kapasitelerin verimli kullanımı sağlanacaktır. Bu amaçla “Su 
Koordinasyon Kurulu” kurulacaktır. 
 
Mevcut taşocakları çevre sorunu yaratmayacak şekilde yeniden 
yapılandırılacaktır. Bu amaçla mevcut ocakların dıştan görülmeyecek 
yörelere kaydırılması sağlanacaktır. Kullanım dışı bırakılacak olan 
taşocaklarının yarattığı görsel ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması 
için Çevre işlerinden sorumlu Bakanlık ile Tarım ve Doğal Kaynaklar 
Bakanlığı işbirliği içinde çalışmalar başlatacaklardır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz, KKTC'yi AB standartlarında bir alt yapıya 
kavuşturmakta kararlıdır. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Halkı'nın yaşam 
kalitesini yukarılara çekmek için bayındırlık ve ulaştırma alanlarına 
büyük önem verilecektir. 
 
- Ülkenin fiziki altyapı ve yatırım (imar) planları hazırlandıktan sonra 
karayollarının  yeniden tanımlanması yapılacaktır. 
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- 2000 Yılında revize edilen 2000-2010 KARAYOLLARI MASTER 
PLANI  ilgililerle yeniden gözden geçirilecektir. 

 
- 2005 yılında Türkiye Devlet Bakanı ve Bayındırlık Bakanı 
tarafından imzalanan Protokolle, ihaleler yapılmış ve bu protokole 
göre 2006 yılında ihalesi tamamlanan, sözleşmesi yapılan ve 2008 
yılında bitirilmesi planlanan, ancak projesi ve yapımı duran 11 km. 
uzunluğundaki GİRNE ÇEVRE YOLU Projesi yeniden gözden 
geçirilecek ve yapımı tamamlanacaktır. 
 
- Aynı şekilde 2006 yılında ihalesi tamamlanan, sözleşmesi yapılan ve 
2008 yılında bitirilmesi planlanan ancak projesi ve yapımı duran 70 
km. uzunluğundaki KUZEY SAHİL YOLU projesi yeniden ele 
alınacaktır. 
 
- 2010 yılında tamamlanması programlanan, fakat son yıllarda yapımı 
yavaşlayan 300 km. uzunluğundaki 3. sınıf yolların (Köy bağlantı 
yolları) yapımına devam edilecektir. 
 
- Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun iki gidiş-iki dönüş şeklinde yeniden 
yapılması çalışmaları en kısa sürede tamamlanmaya çalışılacaktır 
 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Trafik güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için FARKLI 
SEVİYELİ KAVŞAKLARIN yapımına gidilecektir. 
 
- Trafik Güvenliği Projeleri olan kavşaklar, levhalar, yol çizgileri, 
reflektörler, oto korkuluklar, sinyalizasyonlar ve aydınlatma ile ilgili 
çalışmalara hız verilecektir. 
 
- Trafik ve ulaştırma hizmetlerinde kabul edilen Avrupa Birliği 
normlarına göre TRAFİK LEVHALARI’nın standartlara uygun 
şekilde yenilenmesine gidilecektir. 
 
- Kavşakların daha güvenli ve rahat çalışması için 3.çevre yolunun, 
yani HASPOLAT – HAMİTKÖY – GÖNYELİ – KANLIKÖY ,   
yolu, Girne’de GİRNE YOLU AYRIMI – OZANKÖY – 
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ÇATALKÖY yolu projelendirilerek yapım çalışmalarına 
başlatılacaktır. 
 
-Lefkoşa – Güzelyurt trafiğinin  rahatlatılması için yarım kalan 
GÖNYELİ ÇIKIŞI – ORTAKÖY KERMİYA yolu 
sonuçlandırılacaktır. 

 
 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz,  denizcilik faaliyetlerine gerekli desteği vererek Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisini geliştirmeye ayrı bir önem 
atfetmektedir.  
 
Bu çerçevede: 
 
- Deniz Ulaştırması ve Limancılık ile ilgili kurumlar, idari, yasal ve 
teknik alt yapıları ile ilgili eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden 
düzenlenecektir. 
 
- Limanlarımızda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin 
süratlendirilmesi amacıyla her türlü araç gereç ve teçhizat 
ihtiyaçlarının tamamlanması yönünde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
 
- Limanlarımızda, transit ticaret ve transit taşımacılığın 
geliştirilmesine önem verilecek, özellikle başta Türkiye olmak üzere, 
çevre ülkelere yönelik konteyner aktarma faaliyetleri desteklenecektir. 
 
- Yerel girişimcilere ait deniz ticaret filosunun geliştirilmesi ve 
gençleştirilmesi için, gerekli girişim ve düzenlemeler yapılacaktır. 
 
- Acil ihtiyaç haline gelen, liman ve balıkçı barınaklarının taranması, 
daha önce yapıldığı gibi, TC. Ulaştırma Bakanlığı’ndan temin 
edilecek tarama araçları ile bu yıl içinde gerçekleştirilmeye 
çalışılacaktır. 
 
- Balıkçı barınaklarının fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve gerekli 
olan yeni barınakların inşa edilmesine önem verilecektir.  
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- Yat turizminin gelişmesine yönelik olarak, marinalar ile yat uğrak 
limanlarının inşa edilmesi özendirilecek, ayrıca gerekli olan idari ve 
yasal düzenlemeler yapılacaktır. Benzer şekilde, kruvaziye turizminin 
geliştirilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır.         
 
- Tersaneciliğin geliştirilmesi için gerekli destek sağlanacaktır. 
 
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan, denizcilikle 
ilgili Uluslararası Sözleşmelerin güncelleştirilmesi ve 
uygulanabilirliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 
 
- Avrupa Birliği mevzuat uyumu çerçevesinde, denizcilik mevzuatının 
AB’ye uyumlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir.   
 
- Deniz çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için, 
yerel ve uluslararası tedbirlerin alınmasına önem verilecektir. 
 
- Denizde Arama ve Kurtarma imkân ve kabiliyetleri geliştirilecek, bu 
yönde Anavatan Türkiye ile var olan işbirliği artırılacaktır.  
 
- Denizcilik eğitimi özendirilecek, denizcilik konusunda eğitim veren 
Üniversiteler desteklenecektir. 
 
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti denizcilik ve limancılığının 
geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalarda, Anavatan Türkiye 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı, ‘Denizcilik Müsteşarlığı’ ile işbirliğinin 
artırılması sağlanacaktır. 
 
- Deniz Ulaştırması, limancılık ve denizcilik alt sektörlerinin 
geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız “İkinci 
Denizcilik Şurası’nın” gerçekleştirilmesi için sektör teşvik edilecek ve 
gerekli destek verilecektir. 
 
- Denizcilik sektörünün örgütlenerek gelişmesinin sağlanması için, 
“Kıbrıs Türk Deniz Ticaret Odası’nın” kurulması yönünde gerekli 
yasal düzenlemeler yapılacaktır.  
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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Uuluslararası standartlar çerçevesinde büyütülerek ve yenilenerek 
2004 yılında yeniden işletmeye açılan Ercan Havaalanı'nın mevcut 
durumu gelişen ve değişen sivil havacılık şartlarına göre gözden 
geçirilecek ihtiyaç duyulan alanlarda yatırımlara ve düzenlemelere 
gidilecektir. 

 
Havaalanlarında terminal binaları ile pist, “apron ve taxiwaylerde” 
teknik gelişmeler takip edilip, günün koşullarına göre yeniden 
incelenerek gerekli projeler gerçekleştirilecektir. 
 
Geçitkale Havaalanı'nın ülkemiz ekonomisine en uygun koşullarda 
kazandırılmasına çalışılacaktır. 
 
Kıbrıs Türkü'nün önemli bir kuruluşu olan Kıbrıs Türk Hava Yolları 
yeniden yapılandırılacak ve ayakta durabilmesi, sektörlerimize ve 
halkımıza gereken hizmetleri verebilmesi için gereken tüm kararlar 
cesaretle alınacaktır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Meteoroloji Dairesi’nin  idari ve teknik çalışmaları,hizmetleri 
günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak uluslararası standartlara 
uygunluğu ile birlikte reorganize edilerek sürdürülecektir. 
 
- Mekanik ve Otomatik Meteoroloji İstasyon Şebekesinin uluslararası 
standart ve  teknik tamimlere uygun bir şekilde ülke fiziki şartları da 
dikkate alınarak  konuşlandırılması, çalıştırılması ve de geliştirilmesi 
çalışmaları yapılacaktır. 
 
- Ercan Hava ulaşım hizmetlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde 
yapılmasında   büyük önemi haiz olan meteorolojik uçuş desteğinin 
verilmesi geliştirilerek sürdürülecektir. 
 
Ercan Meydan Meteoroloji İstasyonu’nda gerek Gözlem Biriminin 
gerekse Ulaşım Hava Tahmin Biriminin daha sağlıklı bir ortamda 
çalışma ve hizmet verme olanakları sağlanacaktır. 
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Ercan Meydan Meteoroloji İstasyonunun uluslararası standartlar 
düzeyinde eksiksiz çalışan bir konuma ulaşması hususunda gerekli 
çağdaş teknolojik donanım ile geliştirilmesi sağlanacaktır. 
 
- Deniz Meteoroloji İstasyonlarının fiziki  durumları ve teknik 
donanım   eksiklikleri ve yetersizlikleri   giderilerek uluslararası 
çağdaş düzeyde çalışma ve hizmet verme konumları sağlanacaktır. 
 
- Meteorolojik Gözlem ve Ölçüm çalışmalarının uluslararası  standart 
ve teknik tamimlere uygunluk içerisinde yapılması ve yürütülmesi 
sağlanacaktır. 
 
Hava Öngörü çalışmalarının uygun teknik yapı ve programlarla 
ekonomik tüm şartlar dikkate alınarak sürdürülmesi sağlanacaktır. 
 
- Tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarının meteorolojik bilgi 
ihtiyaçları en seri bir şekilde karşılanacaktır. 
 
İlgili tüm sektörlerle gerekli işbirliği yapılacağı gibi bilimsel 
çalışmalar hususunda üniversitelerle yakın ilişki ve işbirliği diyaloğu 
sağlanacaktır. 
 
Mesleki eğitimlerle  meteorolojik çalışmaların ve hizmetlerin 
kalitesinin geliştirilmesi   sağlanacaktır. 
 
Meteorolojik Haberleşme sisteminin uydu bağlantılı geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecektir. 
 
Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan  
protokol çerçevesinde işbirliği ve karşılıklı teknik yardımlaşma en üst 
düzeyde sürdürülecektir. Ayrıca,üçüncü ülkelerle  mesleki işbirliği ve 
teknik temaslar kurulması  girişimleri yapılacaktır. 
  
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
 - Deprem İstasyon şebekesinin geliştirilmesi ve tamamının uydu 
bağlantılı şekle dönüştürülmesi çalışmaları sürdürülecektir. 
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- Deprem Bölümünün idari ve teknik reorganizasyonu yeniden 
değerlendirilerek  önemine binaen yapılandırılması sağlanacaktır. 
 
- Teknik alet ve cihaz bakımından bölümün çağdaş bir düzeye 
ulaştırılması sağlanacaktır. 
 
- Deprem Bölümü çalışmalarının fiziki olarak daha sağlıklı bir 
ortamda yürütülmesi imkanları sağlanacaktır.  
 
- İstanbul – Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem 
Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol çerçevesinde işbirliği ve 
teknik yardımlaşma çalışmaları en üst düzeyde yürütülecektir 
 
- Uluslararası Sismoloji Merkezi (EMSC) ile olan ilişkilerin 
geliştirilerek yürütülmesi çalışmaları sürdürülecektir. 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deprem kuşağı içerisinde olması 
nedeniyle depreme karşı dayanıklı binaların inşa edilmesi için Afet 
Yönetmeliği’ne göre hesaplanarak yapılacak, zemin ve malzeme 
özellikleri ile beton kalitesinin yüksek olmasına dikkat edilecektir.  
 
İnşaat sektöründe kullanılacak malzemelerde, TSE ve Avrupa Standart 
belgelerinin ISO kalitesi, gerek yerli üretimde gerekse ithal ürünlerde 
aranacaktır.  Bu konuda Mühendis ve Mimar odaları ile devamlı 
istişare edilecektir. 
 
- İnşaat sektöründe altyapı ve üstyapı işlerinin kayıtlı ve yasal 
müteahhitler tarafından yapılması sağlanacak ve kaçak müteahhit ve 
kaçak taşeronlar tarafından yapılan sağlıksız ve kalitesiz işlerin önüne 
geçmek maksadıyla Müteahhitler Birliği ile devamlı temas halinde 
olunacaktır. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Bilgi toplumuna erişim sürecinde oldukça önemli olan iletişim 
sektörlerine gerekli yatırımlar süratle yapılacaktır.  
 
Bu bağlamda;  
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- KKTC genelinde her yerleşim birimine ve haneye telekomünikasyon 
hizmeti kaliteli ve kesintisiz olarak götürülecek, Telekomünikasyon 
Dairesi yeniden yapılandırılarak daha üretken hale getirilecektir. 
 
- Telekomünikasyon ve teknoloji alanında dünyada, Avrupa 
Birliği’nde ve Türkiye’de gerçekleşen önemli gelişmeler takip 
edilecektir. 
 
-Çağdaş, rekabet edebilen ve teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı 
bir sektör yaratılacaktır.   
 
- Çıkarılan Elektronik Haberleşme Yasası ve AB düzenlemeleri 
çerçevesinde mevcut yasalardaki gerekli değişiklikler yapılarak, 
altyapıya dayalı rekabetin zeminini sağlamak üzere alternatif 
altyapıların devreye girmesi sağlanacaktır. 
 
- Telekomünikasyon alanındaki özelleştirme hızlandırılacak, bu sektör 
hizmetlerindeki vergi yükü bütçe olanakları ölçüsünde makul seviyeye 
çekilecektir. 
 
- Teknopark Projeleri desteklenerek bilişim sektörünün gelişmesi 
sağlanacaktır. 
 
- Hızlı ve kaliteli internet erişim omurgasının oluşması için yatırımlar 
yapılacak, mevcutlar elden geçirilerek, internet kullanımını 
yaygınlaştırmak ve uygun ödeme koşullarında ülkenin her köşesinde 
geniş bant internet erişimi sağlamak amacıyla altyapı yatırımları 
hayata geçirilecektir. 
 
- Vatandaşın ucuz, kaliteli ve hızlı internet kullanımı önündeki 
engeller kaldırılarak kullanıcı sayısı hızla artırılacaktır. Kaliteli, 
güvenilir ve süratli bir haberleşme için fiber altyapı olan evlere fiber 
(FTTH) uygulamalarına geçişin önü açılacaktır. 
 
- Posta hizmetlerindeki eksiklikler giderilecek, yurtdışından gelen ve 
yurt içinde postalanan posta, koli ve diğer posta gönderilerinin süratli 
olarak alıcılarına ulaştırılması sağlanacaktır.   
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- Posta hizmetleriyle ilgili yeniden yapılanma ve serbestleşme 
sürecinin başlatılması, denetleyici ve düzenleyici kurum oluşturulması 
çalışmalarına hız verilecektir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Gelişen dünyada ülkemiz insanının Bilgi Toplumu olma yolunda, 
toplumsal ilerlemesi sağlanacak,  E-devlet hizmetleri 
yaygınlaştırılacak, hazır olmayan kamu kurumlarının her yönüyle h 
azır olabilmesi için E-Kurum olgusu yaratılacak, ve E-Dönüşüme 
ivme kazandırılacaktır. 
Hükümetimiz, Bilgi Edinme Hakkı, Kişisel Verilerin Korunması ve 
Elektronik İmza Yasaları’nın uygulanmasında yaşanan sorunları 
aşmak üzere gereken çalışmaları ivedilikle yaparak yaşanan sorunları 
çözmek için çaba sarf edecektir. 
 
Bunun yanı sıra hükümetimiz E-Dönüşüm için gerekli olan yasaları 
tamamlayarak, Bilgi Toplumu Strateji Planlaması’nı koordine etmek 
ve uygulamada daha etkin çalışma ve denetim yapabilme yetkileri ile 
birlikte KamuNet’i yeniden yapılandıracaktır.  
 
Sayın Başkan değerli milletvekilleri, 
Ülke ekonomisinin geleceğinde büyük önemi bulunan KKTC Turizmi, 
Devlet politikası haline getirilecektir. 
 
- Turizm Gelişim Planı Yasa Tasarısı’nın en kısa sürede yasallaşması 
sağlanacaktır.  
 
- Turizmle ilgili mevcut ve ihtiyaç duyulan yasa  ile tüzükler günün 
koşullarına, uluslararası standartlara ve AB normlarına uygun olarak 
düzenlenecektir. 
 
- Turizm Örgütü oluşturma çalışmalara etkin bir şekilde devam 
edilecektir. 
 
- Turizm Stratejik Planı önümüzdeki 5 yıllık dönem için yeniden 
planlanarak, eylem planları ile birlikte uygulamaya konacaktır. 



 50 

 
- Ülkemiz turizmi açısından özel değere sahip alanlar ilgili birimlerle 
istişare edilerek belirlenip, Korunmaya Muhtaç Turizm Bölgeleri 
olarak ilan edilerek, planlaması yapılacaktır. 
 
- Ülkemizde mevcut turizm alanlarında kitle turizmi, sürdürülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde sınırlı bir şekilde geliştirilerek, alternatif 
turizmde yörenin sahip olduğu değerlerin korunacağı ve ön plana 
çıkarılacağı birer çekim noktası oluşturularak,  turizm çeşitliliği 
sağlanacaktır. 
 

- Ülke turizminin 12 aya yayılmasını hedefleyen alternatif turizm 
türleri arasında yer alan Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Butik ve 
Özel Belgeli Otelcilik konusunda adımlar atılacaktır. 

 
- Ülkemizde eko ve agro turizm faaliyetlerinin AB fonları da 
dikkate alınarak geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 
- Ülkemiz turizminin altyapı sorunlarının giderilmesi yönüne 
gidilecektir. 

 
- Turizmde girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde çalışmalar 
yapılacaktır.  

 
- Turizmde toplam kalite yönetimi bir yaşam şekline 
dönüştürülecektir. 

 
- Kültürümüze sahip çıkarak tarihi ve kültürel değeri bulunan 
yapılar korunarak, restore edilip turizme kazandırılması 
sağlanacaktır.  

 
- Tanıtma ve pazarlama alanında turistik ürün envanteri 
doğrultusunda ürün odaklı pazarlama yapılması sağlanacaktır. 

 
- Türkiye dahil tüm hedef pazarlarda da profesyonel tanıtım 
çalışmalarına devam edilecektir.  
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- Anavatan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ada turizmini 
geliştirmek için işbirliğine devam edilecektir. 

 
- Toplam turizm ürününün dengeli pazarlama stratejileri 
çerçevesinde pazarlanması ve turizmde bir marka yaratılması 
sağlanacaktır. 

 
- Seyahat acentelerin turizmde gelişen koşullara paralel olarak 
yeniden yapılandırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

 
- Deniz ve hava ulaşımının kalitesinin artırılması sağlanacaktır. 
Ayrıca denizyolu ulaşımı da turistlerin tercih edeceği bir ulaşım 
şekli haline getirilecektir. 

 
- İç turizmin geliştirilmesi ve canlandırılması sağlanacaktır.  

 
- Turizm sektöründe yaşanan ara eleman sıkıntısının giderilmesi 
için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

 
- Turizm alanında toplum bilincini geliştirmek ve sektördeki temel 
turizm eğitimi ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapılacaktır. 

 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Dünyaya açılmada anahtar rol üstlenen kültür ve sanatın 
gelişiminin devamı sağlanacaktır. 

 
- Kültürel varlıklarımızın korunması ve bu yönde toplum bilincinin 
artırılması amacıyla projeler geliştirilerek kültürümüzün 
sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

 
- Ülkemizde bir kültür sanat merkezi oluşturulacaktır. 

 
- Ülkemiz  sanatçılarına özgün eserler yaratabilmeleri için destek 
verilmesi hususunda gerekli yasal çalışmalar yapılacaktır. 

 
- Kültür ve tarihimizi diğer kuşaklara aktaracak yazın, sanat, arşiv, 
eski  eser ve bilimsel araştırmalara özel önem verilerek, teşvik 
edilecektir.  
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- Kültür sanat arşivciliğinin gelişimi sağlanacak, fotoğraf ve çağdaş 
plastik sanatlar müzesi oluşturulacaktır. 

 
- Kültür ve sanat ürünlerimizin uluslararası alanda tanıtılması için 
gerekli destek sağlanacaktır. 

 
- Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yansıtan etkinliklerin 
devamını sağlamak için gerekli destek sağlanacaktır. 

 

- Kütüphane binalarının restorasyon faaliyetlerine devam edilerek 
kütüphanelerin hizmet olanakları artırılacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Tarihi mirasın tahribatı ve kötü kullanımı engellenerek, SİT 
bölgelerinin oluşturulup açık hava müzeleri haline getirilmesi 
sağlanacaktır. 
 
- Ülkenin tarihi, kültürel, sanatsal, folklorik, etnik, doğa, arkeoloji ve 
şehir çeşitlemelerini ön plana çıkaran, değişik konulardaki müzeler 
açılacaktır. 
 
- Yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının müze ve ören yerleri ile 
ilgili çalışmalara aktif katılımı sağlanacaktır. 

- Ülke genelinde tarihi ve sanatsal değeri olan tüm yapıların 
restorasyon projelerinin hazırlanıp, restorasyonlarının yapılması için 
gerekli çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

- Müze ve ören yerlerini tanıtıcı broşürlerde dil çeşitliliği artırılacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Ülkemiz koşullarına uygun sürdürülebilir kalkınma ve gelişme 
çerçevesinde, doğal, kültürel miras değerleri ve doğal kaynakları 
koruyup gelecek nesillere aktarmak hükümetimizin ana hedeflerinden 
biri olacaktır.  
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21/97 sayılı Çevre Yasasını, AB Çevre mevzuatına uyumlaştırmak 
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. AB mevzuatına göre 
uyumlaştırılacak olan Çevre Yasası paralelinde diğer ilgili yasaların 
da uyumlaştırılması sağlanacaktır.  
 
Turizm, tarım, sağlık, sanayi ve enerji gibi sektörlerle işbirliği 
yapılarak çevrenin korunması amacıyla ortak kararlar alınacaktır. 
 
Ülkesel  Fiziki Planın tüm ilgili Dairelerin işbirliği ile hazırlanması 
için gereken destek verilecektir. 
 
Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde devamının 
sağlaması  için , Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Tarım ve Doğal 
Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı iş biriliği ile yönetim planları 
hazırlanacak ve etkin bir şekilde uygulanabilirliği ise bölgedeki tüm 
paydaşlarla ve kurumlarla işbirliği içinde, yerinde  ve bölgesel halkla 
ortaklaşa sağlanacaktır. 
 
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde, yönetim planlarına uygun olarak, 
eko-turizm, agro-turizm, inanç turizmi, v.b. gelişmeler 
desteklenecektir. 
 
AB standartlarına ve kurallarına uygun olarak, uluslararası önemli 
doğal varlıkları, önemli kuş türlerini barındıran sulak alanları, önemli 
bitki alanlarının koruma, kullanma prensibine bağlı olarak 
hazırlanacak yönetim planları çerçevesinde sürdürülebilirlik ilkelerine 
bağlı eylem planları hazırlanarak uygulamaya konacaktır. 
 
Ülkemizde en önemli çevre sorunu katı atık sorunudur. Yerel 
yönetimlerle işbirliği yapılarak sorunun giderilmesi sağlanacaktır. 
Toprak, su ve hava kirliliği ile ilgili mevzuatlar gözden geçirilerek; 
boşluklar, kurumlar arası yetki karmaşası gibi sorunlar tespit 
edilecektir.   
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Kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluklar tespit edilecektir.  
 
Ülke genelinde hava kalitesi ölçüm çalışmaları sadece kurşun 
emisyonu değil, karbon emisyonları dahil edilecek şekilde, AB  ve 
dünya standartlarına  uygun  olarak yapılacak ve haritalara 
işlenecektir. Bu kapsamda hava kirliliğini önleyici eylem planları 
hazırlanıp uygulamaya konacaktır. 
 
Deniz ve kıyı kirliliğini önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır. 
 
Sağlık Bakanlığı ile işbirliği yapılarak çevresel standartların 
kontrolünü sağlanacaktır. 
 
Çevrenin Korunmasında en önemli faktör olan eğitim ve eğitimin 
öncelikle ana okullardan başlatılması hedefi doğrultusunda, Eğitim 
Bakanlığı ile ortak çalışılarak hazırlanacak programlar uygulamaya 
konulacaktır. 
Çevrenin korunmasında önemli etken olan bilinç artırma ve 
sürdürülebilir bir çevre yaratma çalışmalarında tüm paydaşlarla ,yerel 
yönetimlerle, özellikle sivil toplum örgütleri ve üniversitelerimizle 
koordineli ve ortak aktiviteler düzenlenecektir. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Hükümetimiz, çalışma hayatı ile ilgili gerçekleştireceği icraatlarda ve 
özellikle yasal düzenlemelerde ilgili tüm tarafların katılımı ile 
oluşturulacak “ sosyal diyalog ” mekanizmalarını harekete geçirerek 
azami toplumsal mutabakatı  sağlama kararlılığındadır.  
 
Bildiğiniz gibi Sosyal diyalog olgusu gelişmiş tüm ülkelerde ve 
Avrupa Birliği Ülkelerinde birçok konuda ve özellikle çalışma hayatı 
ile ilgili kararların alınmasında temel hareket noktası olmaktadır. 
Çalışma yaşamı ile ilgili temel prensibimiz, istihdamın artırılması, en 
azından içinde bulunduğumuz kriz döneminde azalmaması, çalışma 
hayatını oluşturan taraflar arasındaki çalışma barışının sağlanıp devam 
ettirilmesidir.  
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Ülkemiz ve çalışma hayatımızın en büyük sorunlarından birisi olan 
kayıt dışı işçilikle daha sıkı bir şekilde mücadele edilecektir. Kayıt 
dışı işçilik hem çalışanlar hem de vergi ve sosyal güvenlik fonları ile 
sosyal yaşam açısından birçok olumsuzlukları beraberinde 
getirmektedir.  
 
Ön izin uygulaması tüm boyutları ile değerlendirilerek daha planlı ve 
programlı bir şekilde geliştirilerek devam ettirilecektir.  
 
Ülkemizde çalışan nüfusun kayıt altına alınma oranı arttıkça vergi 
gelirleri, sosyal güvenlik fonları ve önemli bir husus olan çalışanların 
sosyal güvencelerinde de olumlu gelişmeler sağlanacaktır.  
 
Bu çalışmalar gerçekleştirilirken Anavatan Türkiye ile KKTC 
arasında mevcut olan İşgücü Anlaşması, Anavatandaki ilgili taraflarla 
istişare ve işbirliği içerisinde tekrar düzenlenerek günümüz 
koşullarına ve ortaya koyduğumuz hedeflere uyumlu bir yapıya 
kavuşturulacaktır.  
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı dairelerde yürürlükteki 
mevzuatın uygulanması amacıyla gerçekleştirilen iş ve işyeri teftişleri 
belirlenecek bir program çerçevesinde planlı bir şekilde 
yürütülecektir. 
 
Hükümetimiz, AB mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve 1 Mart 
2009 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren “ İş  Sağlığı ve Güvenliği 
Yasası’nın tam manasıyla uygulanabilmesi için gerekli altyapı 
çalışmalarını tekrar gözden geçirip hızla tamamlayacak ve Yasa’nın 
sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi sağlanacaktır.  
 
İhtiyat Sandığı Fonunda birikimi olan çalışanlara yönelik uygulamada 
olan avans ödemelerine devam edilecektir. Ancak yapılan avans 
ödemelerinin öngörülen amaca uygun olması için gerekli yasal 
değişiklikler İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulunda bulunan sosyal 
tarafların temsilcileri ile mutabakat halinde gerçekleştirilecektir.     
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Hükümetimiz, ülkede yaşanan ekonomik kriz neticesinde ortaya çıkan 
sosyal güvenlik primlerini ödeme zorluklarının aşılabilmesi için 
gerekli yasal düzenlememeleri yapacaktır. 
 
Bunu yanında 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik 
Yasası ile Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası ve diğer emeklilik 
yasalarının uygulama açısından zaman içerisinde yakınlaştırılması için 
çalışmalar başlatılacaktır. Sosyal güvenliğin temel ilkelerinden birisi 
olan ‘eşit nimet- eşit külfet’ ilkesi dikkate alınarak ortaya konulacak 
düzenlemelerin, ilgili sosyal taraflarla tam bir mutabakat içerisinde 
gerçekleştirilmesi için azami çaba harcanacaktır. 
 
Özürlüleri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası uygulamalarına 
devam edilecek ve bu yasa çerçevesinde özürlülerimize sağlanan hak 
ve menfaatlerin artırılması için çaba harcanacaktır. Mevcut imkanlar 
nispetinde özürlü istihdamlarının hem devlet hem de özel sektörde 
yapılabilmesi için gerekli önlemler alınacak ve teşvik sistemleri 
oluşturulacaktır. 
 
Özürlülerimizin kuruluşlarına yurtdışı örgütsel temaslarında gerekli 
hükümet desteği olanaklar ölçüsünde sağlanacaktır.  
 
Hükümetimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı 
Çalışma Dairesi’nin temel görevlerinden birisi olan iş ve işçi bulma 
fonksiyonunun artırılması ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemeleri 
hızlı bir şekilde gerçekleştirecektir.  
 
Bu çerçevede ortaya konulacak düzenlemelerle Çalışma Dairesi 
bünyesindeki iş ve işçi bulma servisleri aracılığı ile yerli işgücünün 
istihdamı, oluşturulacak teşvik mekanizmaları sayesinde artırılacaktır. 
 
Hükümetimiz, sosyal hizmetlerle ilgili yürütülmekte olan faaliyet ve 
icraatların Sosyal Devlet olma gerçeğinden hareket edilerek titizlikle 
geliştirilerek devam ettirilmesini sağlayacaktır. Bu bakış açısı ile, yaşlı 
ve korumaya muhtaç insanlarımıza hayata bağlanmaları ve topluma 
uyum sağlamaları için gerekli her türlü maddi ve manevi destek 
verilecektir.  
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Bunun yanında çocuk ve aile refahının oluşturulması ile çocuk ve 
genç suçluların topluma rehabilitesinin sağlanmasına yönelik 
çalışmalara özel önem verilecektir. Şehit ve hadise kurbanı aileleri ile 
malul ve malul gazilere maddi ve manevi her türlü desteğin 
verilmesine devam edilecektir. Öngörülen hedeflere ulaşabilmek için 
Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı kuruluşlarımızın nicelik ve nitelik 
yönünden artırılıp geliştirilmesi sağlanacaktır. 
 
 
 
Bu konuda, toplumdaki kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri ile 
sıkı bir işbirliği gerçekleştirilecektir. Bunun yanında genellikle 
bakımevleri şeklinde hizmet veren özel sektör kuruluşlarının da 
çağdaş yaşam ve Avrupa Birliği standartları çerçevesinde faaliyetlerini 
yürütebilmeleri için gerekli teşvik edici ve yol gösterici çalışmalar 
yapılacaktır.     
 
Hükümetimiz, ülkemizdeki mevcut işsizliğin azaltılması, ekonominin 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elamanların yetiştirilmesi ve bunların meslek 
sahibi olabilmeleri amacıyla gerekli mesleki eğitim çalışmalarını 
gerçekleştirecektir. Öncelikle yerli işgücünün çalışmayı tercih ettiği 
işkolları dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili sektör temsilcileri 
arasında koordinasyon sağlanarak ortaya konulacak eğitim ve meslek 
edindirme çalışmaları bu çerçevede yürütülecektir. Bununla birlikte 
Anavatan Türkiye’deki bu konu ile ilgili kuruluşlarla da işbirliğine 
gidilecektir. Özellikle büyük eksikliğini hissettiğimiz ara eleman 
yetiştirilmesine özel önem verilecektir.  Bu konu, daha önce belirtmiş 
olduğumuz yerli istihdamın desteklenmesi ile ilgili yapılan ve 
yapılacak olan düzenlemelerle birlikte değerlendirilecek ve çeşitli 
yönlerden desteklenecektir.  
 
Hükümetimiz, çağdaş ve günümüz koşullarına uygun bir Sendikalar 
Yasası’nın oluşturulması için temel prensibimiz olan sosyal diyalog 
çerçevesinde ilgili tüm sendikalarla istişare ve  işbirliği içerisinde 
gerekli çalışmaları başlatacaktır.  
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Özellikle yazım dili açısından değiştirilmeye muhtaç olan Sendikalar 
Yasası’nın yenisi hazırlanırken Avrupa Birliği mevzuatı, İLO 
sözleşmeleri ve uygulamada ortaya çıkan sorun ve eksiklikler de 
dikkate alınacaktır. Bununla birlikte endüstriyel ilişkileri düzenleyen 
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nda da uygulamada 
ortaya çıkan aksaklıklar ve eksiklikler de dikkate alınarak sendikalar 
ve işveren kuruluşları ile istişare içerisinde gerekli düzenleme de 
gerçekleştirilecektir.     
 
 
Hükümetimiz, uygulamada çalışma hayatındaki tüm kesim temsilcileri 
tarafından sürekli eleştiri konusu yapılan asgari ücret uygulamaları ile 
ilgili, günümüz koşullarına uygun ve çağdaş yeni bir Asgari Ücretler 
Yasası hazırlanması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
bünyesinde ilgili sosyal taraflarla birlikte başlatılan çalışmalar 
hızlandırılacaktır.  
 
Bu çerçevede yürütülecek çalışmalar neticesinde ilgili sosyal taraflarla 
azami mutabakat sağlanarak çağdaş bir Asgari Ücretler Yasası 
hazırlanacaktır. 
 
Hükümetimiz, kadın örgütlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda 
Kadın Çalışmaları Dairesinin yeniden organizasyonunu 
gerçekleştirecek ve hedeflenen amaca uygun bir yapıya ulaşılmasını 
sağlayacaktır. 
 
Hükümetimiz, çalışma hayatı ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatına 
uyum amacıyla başlatılan çalışmaların kesintisiz bir şekilde öngörülen 
ve planlanan programlara uygun olarak devam ettirilmesi amacıyla 
gerekli tüm kararlılığı gösterecektir. Bu amaçla AB kurumları ile 
işbirliği içerisinde başlatılan tüm çalışmalara devam edilecektir.  
 
Çalışma hayatı ile ilgili işlerin tek bir çatı altında yürütülebilmesi ve 
vatandaşların daha kolay hizmet alabilmesinin sağlanabilmesi 
amacıyla hazırlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet 
binası projesinin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar 
başlatılacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Birey ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde birinci derecede etkin 
olan kadınlarımızın ortaya çıkan her türlü sorunlarıyla ilgilenilmesi, 
hükümetimizin ağırlık vereceği konulardan biridir. 
 
Hükümetimiz aileyi halkımızın temel taşlarından biri olarak kabul 
etmektedir. 
 
 
 
Ulusal bütünlüğümüzün ve dayanışmanın sağlanmasında ve 
pekiştirilmesinde, ulusal değerlerimizin korunmasında ve 
geliştirilmesinde önemli yeri olan ailenin ve onun bireylerinin 
birlikteliğini sağlayan kadının yaşamımızdaki yeri yadsınamaz bir 
gerçektir. 
 
Kadınların kamusal yaşama katılımının daha da artırılması için gerekli 
tüm önlemler alınacaktır.  
 
Kadınla ilgili dernek, vakıf ve sivil toplum örgütlerine destek 
sağlanacak; kadınları ilgilendiren yasal düzenlemeler yapılırken bu 
örgütlerle işbirliğine gidilecektir. 
 
Hükümetimizin kadına yönelik politikaları şunlardır; 
 
- Kadınlarımız ile ilgili hakların savunulmasında öncü olmayı 
sürdürecek ve çağdaş aile yapısını güçlendirmek hedefi ile bölgesel 
aile danışmanlığı birimleri oluşturacaktır. 
 
- Kadınların hakları korunarak geliştirilecek ve kadınların sosyal, 
kültürel, ekonomik ve siyasal yaşamdaki katılımları ve konumları 
güçlendirilecektir. 
 
- Kadının var olan sağlık, sosyal ve hukuki güvenliği AB normları 
çerçevesinde daha da geliştirilecek ve toplumsal yaşamda yer almaları 
ve kalkınma sürecine etkin katılımları sağlanacaktır. 
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- Mevcut mevzuatta, kadınların aleyhine olan düzenlemeler tespit 
edilerek cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıracak şekilde yeniden 
yasal düzenlemeler yapılacaktır. 
 
- Ev hanımlarının ülke aile ekonomisine katkılarını artırmak amacı ile 
yöresel özellikleri taşıyan üretim yapmaları sağlanacak, bu amaçla 
uygun koşullarla kredilendirilmeleri için olanak yaratılmaya 
çalışılacaktır. 
 
- Aile planlaması ve ana ile ilgili alanda uzmanlaşmış kişiler 
tarafından bölgesel eğitim seminerleri düzenlenecektir. 
 
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 
Hükümetimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin  dış politikasını 
halkımızın çıkarları doğrultusunda, Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” özdeyişine uygun bir anlayışla 
ve tarihsel süreç içerisinde geliştirdiği politikalar çerçevesinde 
yürütecektir.  
 
Yeni dönemde, KKTC’nin Uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla 
olduğu kadar, üçüncü ülkelerle ilişkilerini geliştirmeyi 
hedeflemekteyiz.  
 
Anavatan Türkiye’yle olan tarihi, stratejik, ekonomik, sosyal, siyasal 
ve kültürel bağlarımız yaşamsaldır.  
 
Hükümetimiz, ulusal bir dava olan Kıbrıs konusunda Anavatan 
Türkiye ile birlikte uyum içerisinde hareket edecek ve Kıbrıs Türk 
Halkı’nın egemenliğini, siyasi eşitliğini, mutlak güvenliğini içeren bir 
anlaşma için tüm çabaları ortaya koyacaktır.  

 
Hükümetimiz, Kıbrıs Türk Halkı ve Devletimizin uluslararası alanda 
hak ettiği yeri alabilmesi yönünde çalışma ve girişimleri 
yoğunlaştıracaktır.  
 
Bu çerçevede, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerle ilişkilerin 
güçlendirilmesi önem arz etmektedir.  
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İslam Konferansı Örgütü ile mevcut ilişkilerimizin daha da ileriye 
götürülmesi hedeflerimiz arasında olup, nihai amacımız asli 
üyeliğimizdir.  
 
 
Hiç şüphesiz üye ülkelerle ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi bu 
hedefimize ulaşmamızda önemli katkıda bulunacaktır.  
 
 
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA), Kıbrıs Tük 
Halkının haklı davasının anlatılması için önemli bir zemin 
oluşturmaktadır.  
 
Bu kuruluşa gerekli önemin verilmesi dışa açılım politikamızın ana 
hedeflerinden biri olacaktır. Konseyin Ada’daki gerçeklere uygun 
davranmasını teminen, Avrupa Konseyi’nin tüm kurum ve 
birimleriyle ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla çalışmalarımızı 
yoğunlaştıracağız.  
 
Hükümetimiz başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere bize müzahir 
ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında 
ilişkilerimizin güçlendirilmesini ve yeni ilişkiler tesis edilmesini dış 
politika önceliklerimiz arasında görmektedir.  
 
KKTC’nin her alanda maruz bırakıldığı insanlık dışı izolasyonun bir 
an önce sona erdirilmesi ve halkımızın dünyayla bütünleşme arzusuna 
karşılık verilmesi uluslararası toplumun yükümlülüğüdür. Bu 
izolasyonun kaldırılması yönünde gereken her türlü çabayı Anavatan 
Türkiye’nin de desteğiyle ortaya koyacağız.  
 
Yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde Kıbrıs Türkünün 
temsilcisi ve davamızın savunucusu durumunda olan 
vatandaşlarımızın Devletimizle olan bağlarının güçlendirilmesine 
büyük önem verilecek, sorunlarının çözümlenmesi için elden gelen 
her türlü çaba gösterilecektir.  
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Ülkemizde ikamet eden üçüncü ülke uyrukluların karşılaştığı 
sorunların çözümlenmesi amacıyla gerekli koordinasyonu teminen 
çalışmalar yapılacaktır.  

 
Sürdürülmekte olan müzakerelerin hedefi sulandırılmamış iki 
kesimlilik, Kurucu Devletlerin siyasi eşit statüsüne dayalı yeni bir 
ortaklık ve Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamının 
sağlandığı adil, yaşayabilir ve kalıcı bir anlaşmaya varmaktır.  
 
Bu bağlamda, toprak konusu ancak bütünlüklü bir çözümün parçası 
olarak tüm konularda uzlaşma sağlandıktan sonra ele alınıp 
halledilmesi gereken bir konudur.  
 
Bu konu ele alınırken, Ada’daki gerçeklerden yola çıkılmalı, iki 
kesimlilik prensibiyle güvenlik ve yaşayabilirlik kriterleri mutlaka 
gözetilmelidir.  
 
Mülkiyet konusu ise salt bir hukuk veya insan hakları meselesi olarak 
görülemez.  
 
Kapsamı ve boyutu nedeniyle bu konunun çözüm yeri uluslararası 
mahkemeler değil, görüşme masasıdır.   
 
Olası bir anlaşmanın AB mahkemelerinde veya uluslararası hukuk 
kuruluşlarında dava konusu yapılmaması için, anlaşma AB’nin birincil 
hukuku olmalıdır.  
 
Olası bir anlaşma sonrasında iki tarafta eş zamanlı olarak referanduma 
gidilmeli, iki taraftan biri veya her ikisinin “hayır” demesi halinde ne 
olacağı referandum öncesinde açık bir şekilde ortaya konulmalı ve 
gerek müzakereler esnasında gerekse sonrasında alternatifsiz 
olmadığımız vurgulanmalıdır.   
 
Tüm bu hedefleri layıkıyla yerine getirebilmek için Dışişleri 
Bakanlığımızın kurumsal açıdan güçlendirilmesi, gerek fiziki altyapı 
gerekse yeni Temsilciliklerin açılması ve mevcut Temsilciliklerin 
daha etkin çalışabilir bir hale getirilmesi için kadrolarının artırılması 
gerekmektedir.  
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Bu çerçevede Dışişleri kadrolarının gerekli bilgi ve beceri ile 
donanımı için yurtiçi ve yurtdışı eğitim olanaklarının yaratılmasına 
azami önem verilecektir. 
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti 
Büyükelçiliği ile etkin koordinasyon, her zaman olduğu gibi, dış 
politikamızın belirlenmesinde temel unsurlardan biri olmaya devam 
edecektir.  
 
Sayın Başkan değerli milletvekilleri, 
Sunumumun sonuna yaklaşırken şu noktaların altını çizmek istiyorum: 
 
Hepimiz aynı geminin yolcularıyız. Bu geminin istediğimiz refah, 
huzur, güven ve barış limanına ulaşması hepimizin ortak arzusudur. 
 
Bizi eleştiriniz. Hem de kıyasıya eleştiriniz. Bizi denetleyiniz. Hem de 
en sıkı şekilde denetleyiniz.  
 
Tüm iyi niyetli eleştirilerden yararlanacağımızı yüce Meclis 
kürsüsünden ifade ediyorum. Yasal tüm denetimlere açık olacağımızı 
vurgulamakta da yarar görüyorum. 
 
Ama lütfen gemiye zarar vermeyelim. 
 
Bu gemi geleceğe doğru emin adımlarla ilerlesin ve bizden sonraki 
nesiller de bu güzel ülkede egemen, özgür, onurlu bir yaşam sürsünler. 
 
Halkımıza ulaşan hizmetlerin kalitesini artırmakta kararlıyız. 
 
Devletimizi yüceltmek, haklarımızı korumak, gerçekler temelinde 
sağlam, adil ve kalıcı bir anlaşma yolu ile çözüme ulaşılması şaşmaz 
hedefimizdir.  
 
Avrupa Birliği standartlarını yakalamak için her türlü çabayı 
göstereceğiz. 
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Geliniz kısır çekişmeleri bir yana bırakalım ve halkımıza daha güzel 
hizmetler verebilmek için projelerimizi, vizyonlarımızı, planlarımızı 
yarıştıralım. 
 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
Beni dinlediğiniz için teşekkür eder saygılarımı sunarım. 
 
 
 


	Tüm politikalarda olduğu gibi Ekonomik politikalarda da ‘’şeffaflık’’, ‘’süreklilik’’ , ’’tutarlılık’’ , ’’öngörülebilirlik’’ ve ‘’hesap verilebilirlik’’ esas olacaktır.

