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                            HÜKÜMET PROGRAMI 

 

 

Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Meclisimizin çok değerli milletvekilleri, 

 

Öncelikle sizleri şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına saygıyla 

selamlıyorum. 

 

11 Mayıs 2009 tarihinde kurulmuş olan Ulusal Birlik Partisi 

Hükümeti, Genel Başkan ve Başbakan Dr. Derviş Eroğlu’nun 18 

Nisan 2010 tarihinde yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı 

seçilmesinden dolayı istifa etmiş ve anayasal sürecin çalışması ile yeni 

hükümeti kurma görevi 10 Mayıs 2010 tarihinde Cumhurbaşkanımız 

tarafından şahsıma verilmiştir. Hepinizce bilindiği üzere  

oluşturduğum kabine Cumhurbaşkanımız tarafından 17 Mayıs 

tarihinde onaylanmış ve bugün Anayasamızın 109. maddesi uyarınca 

“Hükümet Programı’nı” sunmak üzere yüce Meclis’in huzurunda 

bulunuyorum. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  

 

Yaklaşık bir yıl önce bu Meclis’te okunmuş olan Ulusal Birlik Partisi 

Hükümeti Programı, çok zor şartlar altında görev yüklenmiş bir 

hükümetin programıydı. Bugün  dinleyeceğiniz hükümet programı da 

o gün görev yüklenen ve zor koşullar altında bir yıl hükümet eden 

Ulusal Birlik Partisi Hükümeti’nin bir devamı niteliğindedir. 

Devralınan koşullar, varılması gereken hedefler, yapılması gerekenler 

ve yapılmış olanlar bellidir. Yapılacak olanlar da bellidir. 

 

Ulusal Birlik Partisi bir yıl önce, seçimlere girerken bir vizyon ortaya 

koymuştu. Bu vizyon halkımızca onaylanmış ve partimiz tek başına 

iktidara gelmişti. Bir yıllık icraattan sonra hükümetin istifa edip 

yeniden kurulmuş olması vizyonumuzu terkettiğimiz anlamına 

gelmez. Bir önceki hükümet bu vizyon çerçevesinde programını 

hazırlayıp icraatlarına başlamıştı, elbette ki bugünkü hükümetçe de 

icraatlar kaldığı yerden devam ettirilecektir.   
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Hatırlanacağı üzere geçen hükümet dönemimizde bozulan ekonomik 

dengelerin düzeltilmesini, istikrarlı kalkınma ve büyümenin 

sağlanmasını, “yapanın yanına kalır” zihniyetinden uzaklaşılarak CTP 

hükümetleri döneminde yapılmış olan kimi yanlış icraatların hesabının 

sorulmasını vizyonumuzun ana unsurları olarak belirlemiştik. 

 

Vizyonumuzu terketmemiz kesinlikle söz konusu değildir. Ancak 

koşulların gerektirmesi halinde elbette ki gereken güncellemeler 

yapılabilir. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  

 

Öncelikle Başbakanlık bünyesinde yapılmış ve yapılacak çalışmaları 

ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

 

Önceki hükümet döneminde oluşturulmuş olan “Ekonomik 

Koordinasyon Kurulu” ülkenin ve dünyanın içinde bulunduğu 

ekonomik koşulları da dikkate alarak çalışmalarını daha etkin ve 

yoğun bir şekilde sürdürecektir. 

 

“Başbakanlık Denetleme Kurulu Yasası” Yüce Meclis’ten geçirilmiş 

olup süratle çalışmalarına başlayacaktır. 

 

Kamu yönetiminden kaynaklanan şikayetlerin giderilmesi ve kamuda 

daha etkin hizmet verilebilmesi için Başbakanlık bünyesinde 

oluşturulan “Bürokrasinin Azaltılması Birimi” ile “Vatandaşın 

Hakkını Koruma Birimi” faaliyetlerine devam edecektir. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Avrupa Birliği müktesebatına yasal ve idari uyum çalışmaları, iç 

ekonomik-sosyal dengeler ve mali politikalar da gözetilerek, 

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nin eşgüdümünde ve Avrupa 

Birliği Kurumları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam 

edecektir.   
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Halkımızın refah seviyesinin artırılmasına yönelik Avrupa Birliği’nin 

uyguladığı başarılı örnekleri dikkate alarak hazırlanmakta olan tüm 

uyum yasalarına hız verilecektir. 

 

Bu çerçevede, özel statüsünde çalışmalarını etkin bir şekilde 

sürdürmekte olan Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nin 

güçlendirilmesi yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemeler 

gerçekleştirilecektir. 

 

Bir önceki Hükümet döneminde olduğu gibi, bu dönemde de kamu 

reformu çalışmalarına özel önem atfedilecektir. Başlatılmış olan 

“Kamu Reformu” çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecektir. 

  

Siyasi, toplumsal ve sosyal yaşamdan birçok kesimin işbirliği ve 

uzlaşısını gerektirir nitelikte olan kamu reformu çalışmalarının, geniş 

katılımcı bir yapı içerisinde sürdürülmesi ve ilgili tüm paydaşların 

katkısının alınması hedeflenmektedir. 

 

Bu bilinçten hareketle, Temmuz 2009’da kamu reformu çalışmalarının 

yoğunlaşması gereken yapısal alanlar tespit edilerek bir önceki 

Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış;  çalışmaları yönetip 

yönlendirmekle de Kamu Yönetimi Geliştirme Kurulu 

görevlendirilmiştir.  

 

Tespit edilen bu alanlar kapsamında başlatılan çalışmalar ayni ivmeyle 

devam ettirilecektir. Bu çerçevede, 

 

Bakanlıkların ve onlara bağlı dairelerin görevleri, çalışma esasları ve 

teşkilat yapıları gözden geçirilerek, işgücü mobilitesini artıracak ve 

AB uyum yasalarının daha etkin uygulanmasını sağlayacak yapıya 

kavuşturulacaktır.  

 

Kamu Görevlileri Yasası, AB ülkeleri arasında kabul edilen temel 

esaslar ve modern yönetim ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden 

geçirilecek ve günün ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmesi yönünde 

gerekli değişiklikler yapılacaktır. 
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Hükümet programı başta olmak üzere, yıllık ve/veya uzun vadeli plan 

ve programlarda belirtilen hedeflerin hayata geçirilmesinde 

bakanlıklar arası işbirliği ile genel politika koordinasyonunu 

kurumsallaştırmak yönünde gerekli önlemler alınacaktır. 

 

Kamu harcamaları sistemi gözden geçirilecek ve harcama yapısı 

ekonomik hedeflere ulaşılmasını kolaylaştıracak şekilde revize 

edilecektir.  

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Dünyamız hızla gelişen bir yüksek teknoloji ve iletişim devrimi 

yaşamaktadır. Hükümetimiz hem medyanın gücünün, hem de  

iletişimin öneminin bilinci içerisindedir. 

Medyaya yapılan yatırımlar stratejiktir ve sadece haber, eğitim, kültür  

eğlence ihtiyaçlarımızın giderilmesinde değil stratejik çıkarlarımızın 

savunulmasında ve ileriye götürülmesinde de büyük etkiye sahiptir. 

  

Medya demokrasimizin daha da gelişmesine, sosyal, siyasal, 

ekonomik sorunlarımızın giderilmesine katılımcılık, şeffaflık, hesap 

verebilirlik anlayışı çerçevesinde ciddi katkı sağlayabilen bir olgudur. 

UBP hükümetleri öteden beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

medyasının güçlenerek gelişmesine büyük önem vermiştir. 

 

19 Nisan 2009 seçimleri sonrasında kurulan 16.ncı hükümet 

programında medya ile ilgili olarak yazılanların gerçekleştirilmesi için  

çok büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 

 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun televizyon yayınları 

güçlendirilecek ve çağdaş anlayışla yayınlarını sürdürecektir.  

 

Hedefimiz TAK’ın  hizmet süresini uzatmak ve çeşitlendirmektir. Bu 

bağlamda TAK’ın görüntülü hizmet üretir duruma gelmesi için 
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gereken adımlar mutlaka atılacaktır. Bunun yapılması ile birlikte 

KKTC televizyonlarının önemli bir rahatlama içine girecekleri açıktır. 

 

TAK’ın bina sorununun aşılması için de hükümetimiz azami gayreti 

gösterecektir. 

 

Yayın Yüksek Kurulu’nun işlevi güçlendirilerek yasal yapıya 

kavuşturulacaktır.  

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını yürütmekte olan Yatırım 

Geliştirme Ajansı (YAGA), ülkemiz ekonomisinin ihtiyacı olan 

projelerin hayata geçmesi için gayretlerini sürdürecektir. Bu bağlamda 

özel sektör yatırımlarına ivme kazandırılması sağlanacaktır. 

 

Yatırım iklimi konusunda çalışmalar, yatırımların tanıtımı ile ilgili dış 

temaslar ve danışmanlık hizmetleri YAGA’nın misyonuna ve 

hedeflerine katkı koyucu faaliyetler olarak sürdürülmeye devam 

edecektir. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Vakıflar İdaresi’nin yapısının güçlendirilmesi için gereken çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

Politik, ekonomik ve sosyal kalkınmada, küçük üreticilerin 

dayanışmasında ve tüketicilerin korunmasında önemli bir görevi 

bulunan kooperatifler desteklenecektir. 

 

Devletin elektronikleşmesinde bilgi ve iletişim teknolojileri birer 

araçtır. Temel hedef bilgi işleme kapasitesi artırılmış, acil karar 

alabilen ve ihtiyaçlara hızla cevap verebilen etkin bir devlet yapısını 

oluşturmaktır. Bu amaçla tüm daire ve kurumları tek tek elektronik 

ortama geçirerek e-kurum yapmak ve daha sonra da tüm bu kurum ve 

daireleri Kamunet aracılığı ile birbirine bağlamak temel hedefimizdir. 

Bu noktadan itibaren, Teknopark projeleri ile birlikte AR-GE 

çalışmaları desteklenerek bilişim sektörünün gelişmesi sağlanacaktır. 



 6 

 

Hükümetimiz Bilgi Edinme Hakkı, Kişisel Verilerin Korunması ve 

Elektronik İmza Yasaları’nın uygulanmasında yaşanan sorunları 

aşmak üzere gereken çalışmaları ivedilikle yapacaktır. Bunun yanısıra 

hükümetimiz Kamunet’i de yeniden yapılandırarak, bilgi toplumu 

olma yolunda gerekli tüm yasa, tüzük, kurul ve organların hayata  

geçirilmesi için gereken çalışmaları yapacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

tarafından geçerli bir iç hukuk yolu olarak kabul edilmesi ile elde 

edilen avantajın sürdürülmesi için bu kuruma yapılacak başvuruların 

teşvik edilmesine devam edilecektir. 

 

Adli ve idari kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde çalışmalara hız 

verecek olan hükümetimiz, tebliğ ve icra müesseselerinin etkin 

konuma getirilmesi ve adaletin tecellisinin süratle sağlanması 

amacıyla gerekli yasal değişiklikleri ve açılımları, özelleştirme dahil, 

ivedilikle yapacaktır. 

 

Avukatlarımız ve onların bağlı bulunduğu Baro Kurumu’nun daha 

verimli çalışmasına olanak sağlanacaktır. Hükümetimiz hukuku, ceza 

ve korkutma nitelikli olarak değerlendirmemektedir. Adaletin 

sağlanmasında bir araç olarak görmektedir. Bu nedenle Ceza, Ceza 

Usul ve İnfaz Hukuku’nda düzenleme yapılarak çağdaş normlara 

uygun hale getirilecektir.  

 

Polis Örgütü’müzün Başbakanlığa bağlanması için ilgili makamlarla 

gereken istişareler başlatılacak ve bu konu uzlaşı içinde karara 

bağlanması arayışı içerisinde olacağız. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Hükümetimiz tüm bu çalışmaları yürütürken demokratik yapımızın da 

güçlendirilmesi için üzerine düşeni yapacaktır. Şeffaflık ve 

katılımcılık prensipleri çerçevesinde Meclis’te temsil edilen tüm siyasi 

partilerle  diyalog, işbirliği ve konsensüs arayışları sürdürülecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  

 

Hükümetimiz küreselleşen ekonomide, rekabete dayalı serbest piyasa 

ekonomisinin ülkemizin refah düzeyini azami seviyeye taşımaya 

yönelik en uygun ekonomik sistem olduğuna inanmaktadır.  

  

Vatandaşlarımızın refah düzeyinin artırılması, ekonomide kalıcı 

büyüme sağlanması, kıt kaynakların en verimli ve etkin şekilde 

kullanımı hükümetimizin öncelikli hedefleri arasındadır.  

  

Ekonomimizi düzenleyecek olan yasalar Avrupa Birliği müktesebatına 

uyum gözetilerek hazırlanacak ve sürece ekonomik sivil toplum 

örgütlerinin dahil edilmesine önem verilecektir.  

  

Reel sektörün güçlendirilmesi ve ekonomi içerisindeki genel payının 

artırılması yönündeki çalışmalara devam edilecektir.  

  

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. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut ekonomik sistemi etkin 

ve verimlilik odaklı olarak yeniden yapılandırılacaktır.  

  

Ekonomik kalkınmaya ilişkin, yukarıda belirtilen makro ve mikro 

ekonomi politikaları hedefleri ışığında  hazırlanan 3 yıllık “Kamunun 

Etkinliğinin ve Özel Sektörün Rekabet Güçünün Artırılması 

Programı” uygulanmaya devam edecektir. 

  

Ekonomik büyüme hedefi doğrultusunda, Kredi Garanti Fonu vasıtası 

ile işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve finansman 

maliyetinin düşürülmesi çalışmalarına devam edilecektir.  

 

Rekabet Yasası ve ilgili Tüzükler ve İthalatta Haksız Rekabetin 

Önlenmesi Yasası’nın yürürlüğe konması ile birlikte, Serbest Piyasa 

Ekonomisi’ndeki rekabetçi ortamın oluşması teşvik edilecektir. 

Rekabet Yasası’nın çalıştırılabilmesi için Rekabet Kurulu 

oluşturulacaktır.  
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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.  

  

Hükümetimizin temel ekonomik hedefi, istikrarlı ve sürdürülebilir bir 

büyümeyi yakalamak ve büyüyen ekonomiden farklı ekonomik ve 

sosyal grupların adaletli bir şekilde faydalanmasını sağlamak 

olacaktır.  

  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin dar ölçekte bulunması 

nedeni ile mal ve hizmet üretiminin daha büyük ve alım gücü yüksek 

dış pazarlara erişim hedeflenerek yapılandırılması çalışmalarına 

devam edilecektir. Bunun yanında, mal ve hizmet üretiminde 

mukayese avantajı olan sektörlerin de desteklenmesine ve teşvik 

edilmesine devam edilecektir.  

  

Yatırımlara ilişkin olarak,  

 Katma değeri yüksek projeler desteklenerek, ekonomimizdeki 

sermaye stokunun artırılmasına yönelik çalışmalara devam 

edilecektir. Yatırımların cazip hale gelmesi için, finansmana 

erişimi ve finansman maliyetlerinin çağdaş uygulamalar vasıtası 

ile kolaylaştırılması  çalışmalarına devam edilecektir.   

 Yabancı sermaye girişini kolaylaştırmak için verilecek olan 

teşviklerde, yerel girdi ve üretim unsurlarının azami derecede 

kullanılarak ekonomiye en üst katma değeri sağlayacak projelere 

öncelik verilmesine devam edilecektir.  

  

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.  
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Öncelikli sektörlere sağlanmakta olan yatırım finansmanı ile işletme 

kredilerine yeterli kaynak temin edilmesine ve Küçük ve Orta Boy 

İşletmeler’in (KOBİ) ihtiyacı olan finansman kaynaklarının 

çeşitlendirilmesine devam edilecek, eğitim ve hibe programları ile 

destekleneceklerdir. 

  

Kalkınma Bankası’nın yaklaşık 16 yıllık süreçte kullandırmış olduğu 

kredilerin geri dönüşünde zorluk bulunanlarla ilgili yapılan çalışmalar 

doğrultusunda mevcut uygulamalara devam edilerek geri dönüşlerin 

makul bir sürede gerçekleşmesi  sağlanacaktır.  

  

Hükümetimiz önümüzdeki icraat döneminde mevcut sektörleri 

destekleme yanında DÖRT 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 Modelinin hayata geçebilmesi için bir önceki hükümet 

döneminde hazırlanan Serbest Bölge Yasa Tasarısı’nın yasalaşması 

sağlanacaktır.  

 

2- Hükümetimiz, hane halkı ve tüm ekonomik sektörlerin ihtiyacı 

olan, maliyeti düşük, kesintisiz ve kaliteli enerji sağlamak için,  

Anavatan’dan elektrik enerjisi ve doğal gazın da ülkemize getirilmesi 

amacıyla her türlü çabayı gösterecektir.  

 

3- Hükümetimiz Teknoloji tabanlı üretim ve hizmet projelerini de 

destekleme çalışmalarına devam edilecektir. 

 

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,  

  



 10 

Esnaf ve Zanaatkârların mali yapılarının güçlendirilmesi ve rekabet 

edebilir hale gelebilmeleri için bir önceki hükümet zamanında 

başlatılan çalışmalara devam edilecektir.  

 

Bu bağlamda Anavatan Türkiye’deki Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile KOBİ 

gelişim ve destek projelerinin hayata geçirilmesi için bir önceki 

hükümet tarafından başlatılan işbirliği çalışmalarına devam 

edilecektir.   

  

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. 

- Proje destekli hibe programları uygulanacaktır.                              

- İstihdam endeksli sıfır faizli kredi verilmesine devam edilecektir. 

 - Tüm esnafa yönelik düşük faizli işletme kredisi uygulaması devam 

edecek ve çeşitlendirilecektir. 

 

 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 

bağlamda, Yeşil Hat Tüzüğü’nün daha etkin hale getirilmesi amacı ile 

kapsam ve içeriğinin genişletilmesi için gerek iç düzenlemeler gerekse 

AB kurumları nezdinde yapılmakta olan çalışmalara devam 

edilecektir.  

 

 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri,  
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Ülke kalkınmasında büyük önemi olan sanayi sektörünün 

gelişmesinde, katma değer derinliği yaratan, sürdürülebilir kalkınmada 

dışa bağımlılığımızı azaltan ve dış piyasalarda mukayeseli avantaja 

sahip olan üretim kollarına destek ve öncelik verilecektir. Sanayi 

envanterinin belirlenmesi de sağlanacaktır 

 

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.  

  

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  

  

Elektirik enerjisi, akaryakıt, doğalgaz, LPG ve diğer enerji 

kaynaklarının verimli kullanılması, alternatif enerji kaynaklarının 

araştırılması ve enerji yatırım alanlarının belirlenmesi, enerjinin 

yasalar çercevesinde denetlenmesi görevi yanında, yenilenebilir enerji, 

enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve arz talep yönetimi poltikalarını 

belirlemek üzere Enerji Dairesi’nin kurulması için bir önceki hükümet 

döneminde hazırlanan yasa tasarısının yasallaşmasını sağlamak ve 

yürürlüğe koymak hedefimiz olacaktır 

 

Hükümetimiz elektrik enerjisini minimum kayıplarla, sürekli, kaliteli 

ve çevreye uyumlu olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına 

sağlamak için gerekli tüm projeleri hazırlayıp uygulamaya koyacaktır.  

  

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.  

  

Uzun bir süredir çalışmaları devam eden ve reaktif yüklerin tüketici 

noktasında önlenmesini sağlayacak kompenzasyon sisteminin hayata 
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geçirilmesi için gerek idari gerekse fiziki tedbirlerin alınması 

sağlanacaktır. Bu bağlamda Enerji Verimliliği Yasası süratle 

yasalaşacaktır. 

 

Ev ve küçük işyeri enerji ihtiyaçlarının temini için ihtiyaç duyulacak 

yenilenebilir enerji kaynaklarının tüketiciler tarafından tesis edilmesi 

ve ihtiyaç fazlası enerjinin KIB-TEK’e satılması konusunda bir önceki 

hükümet döneminde hazırlanan Yenilenebilir Enerji Yasa Tasarısı    

yasalaştırılacak ve yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.  

  

Enerji nakil hatları yapılandırma sistemleri, her bölgeye her an 

elektriği verecek şekilde tesis edilecek, 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.   

  

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 

öngörülmüştü. Alınan tedbirler ve ek katkılarla bu açık 61 milyon TL 
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olarak gerçekleşmiştir.  2010 mali yıl bütçesinde de açık 150 milyon 

TL olarak öngörülmektedir. 

 

Bu tespitten hareketle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet 

Bütçesinde köklü düzenlemelerle istikrarlı maliye politikasının 

öngördüğü harcamalarda alt yapı yatırımlarından vazgeçilmeden 

tasarruf, gelirlerde artış ilkesinden hareketle orta-uzun vadede kamu 

açıklarının asgari seviyeye indirilebilmesi için gerekli önlemler 

alınacaktır. 

 

2010 yılının ilk dört aylık uygulama sonuçlarında bütçe 

hedeflerimizden bir sapma olmadığını söyleyebiliriz. 

 

Yapılacak köklü düzenlemelerle bütçenin harcama yapısı 

değiştirilerek orta uzun vadede denk bütçeyi yakalama yönüne 

gidilecektir. 

 

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 gerekli tedbirler alınacaktır. 

 

Bütçe harcamaları konusunda temel hedef, bütçe disiplininin 

sağlanması, harcama yapısının değiştirilmesi ve harcamaların disiplin 

altına alınarak ekonomide öngörülen hedeflere varılması olacaktır. 

 

Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği uzmanları ile 

birlikte sürdürülmekte olan çalışmaları devam ettirerek bu doğrultuda, 

harcama yapısındaki işlemleri uluslararası standartlara uygun, 

sürdürülebilir denetim yapısının oluşturulmasını hedeflemektedir. 
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Kamu kesiminin yeniden yapılandırılması ve bu çerçevede ekonomik 

alanda rekabete dayalı daha etkin kaynak dağılımı sağlanacak ve 

verimlilik ilkelerine bağlı kalınacaktır. 

 

Bütçe disiplini ve çok yıllı bütçeleme çalışmaları ile performans Bütçe 

uygulamalarını sağlayacak teknik düzenlemelerin gerçekleştirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

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, çalışan ve 

kazanan 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 Dairesi 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 bilgi edinme kaynakları 

artırılacak, güncel vergilendirme işlemlerine olanak sağlanacaktır.  

 

Vergi Dairesi’nin bilgi toplamasına katkıda bulunmak amacıyle, 

bankalar, tapu dairesi, gümrük gibi ilgili birimlerle iletişim kurarak, 

meydana gelen değişiklikleri bilgiye dönüştürebilecek bilgi toplama 

birimi kurulacaktır.  

 

E-Devlet çerçevesinde e-vergi sistemi yaratılacak, vergi ve gümrük 

daireleri otomasyona geçirilecek, işlemler takip ve ödemeler 

kolaylaştırılacaktır. 
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KDV uygulamaları tekrar gözden geçirilecektir. Amaç daha basit, 

daha az  KDV oranları oluşturmaktır. 

 

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 uygulaması 

sadece ısrarla beyanlarını sunmayanlara uygulanacaktır. 

 

Hükümetimizin, vergi politikalarının temel hedefi, adaletsiz dolaylı 

vergilerin azaltılması ve kazanç üzerinden alınan vergilerin 

yaygınlaştırılmasıdır. 

 

Çok kısa bir süreye kadar sadece merkezde yapılan araç devretme 

işlemleri Gazimağusa’da da başlatılmış olup, diğer kazalarda da 

yapılması çalışmaları neticelendirilecektir. 

 

Halkımızın daha kolay ve süratli hizmet alabilmeleri hususunda 

Seyrüsefer Ruhsat Harçları’nın banka ve/veya postahanelerden de 

çıkarılabilmesi çalışmaları başlatılacaktır. 

 

Hükümetimizce, gümrüklerde otomasyon sistemine geçilmesi 

sağlanacaktır. Otomasyon sistemi sayesinde ithalat ve ihracatın daha 

etkin bir şekilde takibi sağlanarak, ekonomideki kayıpların minimize 

edilmesi yönünde bir adım daha atılacaktır. Ayrıca, hızlı, detaylı ve 

güvenilir olarak elde edilecek veriler kullanılarak, ileriye dönük 

gerçekçi tahminler daha bilimsel yapılacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  

  

Yeni Hükümet döneminde de Yerel Yönetimlere büyük önem 

verdiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. 

 

Çağdaş Belediyecilik anlayışı içerisinde ve AB standartlarına uygun 

olarak halkımıza etkin hizmet verilmesi için Hükümet olarak gerekli 

çalışmaları sürdüreceğiz. 
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Bir önceki hükümet döneminde K.K.T.C Meclisi’ne sevk edilerek 

yasallaşan “Belediyeler Personel Yasası”nın gerekleri yerine 

getirilerek, Belediyelerimizde hizmet vermekte olan çalışanların 

intibakları yapılmak süretiyle bu kesime kadro güvencesi 

getirilecektir. 

 

“Belediyeler Yasası” gözden geçirilecek ve Belediyeler Birliği ile 

görüş alış verişi yapmak suretiyle gerekli görülen düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 

Kırsal kesimdeki Belediyelerin alt yapı projelerinin uygulanmasında 

Hükümet olarak mali olanaklar ölçüsünde devlet katkısı sağlanacaktır. 

 

İlçelerde en yüksek mülki amir olan Kaymakamların yetkilerini 

artırmak suretiyle daha etkin ve verimli hale getirilmesi için yasal 

düzenlemeler yapılacaktır. 

 

6/66 sayılı Birlikler ve Dernekler Yasa Tasarısı’nın günün koşullarına 

uygun hale getirilmesi ve mevcut karmaşanın giderilmesi için 

Meclis’e sevkedilen yeni tasarının yasallaşması sağlanacaktır. 

 

Motorlu  Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması(Denetim) Yasası ve bu 

yasa  altında çıkarılan Tüzükler günün koşullarına uygun olarak 

yeniden düzenlenecektir. Bu düzenleme içerisinde ilgili kuruluşlarla 

da işbirliği yapılarak korsan taksicilik önlenecektir . Ayrıca yapılacak 

olan Yasal  düzenleme ile mevcut yolcu ve eşya taşıma izinleri 

yeniden gözden geçirilecektir. 

 

Ülkemizde çok ciddi boyutlara ulaşan trafik sorununa köklü çözümler 

getirilmesi için sürdürülen çalışmalara devam edilecektir. 

Bu amaçla  İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı bünyesinde 

oluşan ilgili fondan; 

(1) Karayollarının iyileştirilmesi projelerine; 

(2) Yeni  ve modern sinyalizasyon projelerine; 

(3) Trafik Eğitim Parkı ve benzeri projelere; 

(4) Trafik levhalarının yenilenmesi projelerine; 

(5) Polis Genel Müdürlüğü’nün trafikle ilgili araç-gereç 

ihtiyaçlarına; 
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Katkıda bulunulmaya devam edilecektir. 

 

Günün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak olan Merkezi Cezaevi 

yerine yeni ve  çağdaş bir cezaevi yapılması için yapılan çalışmalar 

belli bir aşamaya gelmiştir. Yapımına başlanması için azami gayret 

sarfedilecektir. 

 

Doğum-ölüm kayıtları, soyadı kuralı, sakinlerin kaydı yasaları günün 

koşullarına göre ve AB normlarına uygun olarak yeniden 

düzenlenecektir. 

 

İçişleri  ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Kaymakamlıklar arasında 

on-line bağlantı sistemi sonuçlandırılacaktır. 

 

K.K.T.C kimlik kartlarının fonu amblemli hologramlı ve akıllı çipli 

olarak çıkarılması yeni hükümet döneminde sonuçlandırılacaktır.  

 

Pasaport verme ile ilgili Yabancılar ve Muhaceret Yasası (Fasıl 105) 

ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle çıkarılacak yeni bir yasa ile 

hem Yasal boşluklar doldurulacak hem de KKTC pasaportları AB 

standartlarına uygun olarak fonu amblemli, hologramlı ve akıllı cipli 

olarak düzenlenecektir. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri,  

 

Doğal hayatın korunması yanında, halkımızın alışkanlıkları da 

gözönünde bulundurularak avcılık sporuna büyük önem vermekteyiz. 

Avcılık Kulüplerimizin üretimle ilgili çabalarının desteklenmesi 

yanında, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı bünyesinde 

faaliyetlerini sürdüren Merkezi Av Komisyonu’nun çalışmaları teşvik 

edilerek desteklenecek ve ihale aşamasına gelen 30.000 kapasiteli 

Keklik Üretim Tesisi tamamlanacaktır. 

  

Köyden kente göçü önlemek için kırsal kesimde gençlere arsa 

verilmesine devam edilecektir. İhtiyacı olan hak sahibi gençlerin 

alacakları arsalar üzerine konut yapabilmeleri için kendilerine kredi 

sağlanması üzerinde önemle durulacaktır. Kırsal Kesim arsalarının 
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yetersiz kaldığı yerleşim yerlerinde uygun görülecek hali araziler de 

bu amaçla değerlendirilecektir.  

 

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. 

 

Tapu kayıtlarının güncelleştirilmesi ile kadastro yenileme ve 

kayıtların sayısallaştırılması sağlanacaktır. Bu konu ile  ilgili Teknik  

Şartname hazırlanmış olup yakın bir gelecekte sonuçlandırılacaktır. 

 

Tapu devir işlemlerinde sorun olan rayiç bedel saptama işlemleri 

kriterleri belirlenmek sureti ile şeffaflaştırılacak ve doğabilecek 

şaibeler ortadan kaldırılacaktır. 

 

Ülkesel Fiziki Plan hazırlanması için başlatılan ön çalışmalar gerek 

AB gerekse ülkemizin ilgili birim ve kurumlarıyle müştereken erken 

zamanda sonuçlandırılacaktır. 

 

Şehir Planlama Dairesi’nin bürokratik icraatlarının hızlandırılması ve 

vatandaşın beklentilerine kısa sürede cevap verecek şekle getirilmesi 

için  yasal önlemler de dahil olmak üzere gerekli çalışmalara hız 

verilecektir. 

 

Lefkoşa İmar Planı, yerel yönetimlerin ve Sivil Toplum Örgütleri’nin 

katılımı ile yeniden düzenlenecektir. 

  

Ülkemizde yaşanan en önemli çevre sorunu katı atık sorunudur. Yerel 

Yönetimlerle işbirliği yapılarak sorunun giderilmesi yönündeki 

çalışmalar devam edecektir. 

 

Kat Mülkiyet  ve İrtifak Hakkı ile ilgili hazırlanıp KKTC Meclisi’ne 

sunulan Yasa Tasarısı süratle yasalaştırılacaktır.  
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Halen uygulanmakta olan 17/1981 sayılı Kira Denetim Yasası, günün 

koşullarına uyarlanmak  ve mal sahibi ile kiracı arasında yaşanan 

sorunlara dengeli çözüm bulunması amacıyle yeniden düzenlenip 

KKTC Meclisi’ne sevk edilecektir. 

 

 

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.  

 

Bu amaçla, Psikolojik Danışman ve Rehberlik hizmetlerine önem 

verilecek ve öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerini 

sürdürmeleri için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Öğrenim süresince 

öğrencilerin bilgi ve yeteneklerine göre yönlendirme yapılacaktır.  

 

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.  

 

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 
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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 ülkeleri düzeyine çıkarılarak ve 

her çocuğun okul öncesi eğitim almış olarak, zorunlu eğitime devam 

etmesi sağlanacaktır.  

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Mesleki ve Teknik eğitimde modüler ve esnek sistem daha da 

geliştirilerek diploma yanında sertifikalandırmaya geçiş sağlanacaktır. 

2010-2011 öğretim yılı itibarı ile Atatürk Meslek Lisesi’nde 

Matbaacılık dalı açılacaktır. 

 

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.  

 

Müfredat programları ve ders kitapları Milli Eğitim Yasası’na,  

kültürümüze uygun ve gerçekçi bir şekilde yeniden düzenlenecektir.  

 

Eğitim Sistemi Unsurlarının standartlarının belirlenmesi çalışmaları 

başlatılacaktır. 

 

Eğitim Portalının oluşumu sağlanacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

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 ve Din İşleri 

Dairesi ile işbirliğinde, isteyen velilerin çocuklarına örgün eğitimin 

dışında çağdaş normlarda din eğitimi aldırmalarına imkan 

sağlanacaktır.  
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Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın çağdaş olanaklarla mutlu bir 

ortamda eğitim gereksinmelerinin karşılanmasına özen gösterilecektir.  

 

Üniversitelerimizin ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin standartlarını 

ve eğitim kalitesini yükseltecek imkanlar yaratılacak, devletin bu 

alandaki etkin desteği artırılacaktır. 

  

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.  

 

Ülkemizdeki üniversite öğrencisi sayısının 60 bine çıkarılması 

öncelikli hedeflerimizden biri olacaktır.  

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Gençlerimizin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sağlıklı, 

kültürlü bireyler olarak yetiştirilmesi ana hedefimizdir. 

 

Gençlik bir toplumun geleceği ve en dinamik kesmidir. Gençlerimiz 

geleceğimizin teminatı olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Devleti’nin  de teminatıdır. Bu olgudan hareket ederek gençlerimizin 

en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi Hükümetimizin görevidir. 

 

 Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için; 

 Gençlik Merkezleri açılacak ve geliştirilecektir. 

 Gençlerimize daha fazla söz hakkı verilerek her ortamda ve 

düzeyde temsil edilme imkanları yaratılacaktır. 

 Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılımları Yurt içinde 

ve Yurt dışındaki  yaştaşları ile her alanda etkili bir iletişim 

içerisinde olmaları sağlanacaktır. 

 Gençliği kötü alışkanlıklardan uzak tutacak her türlü 

önlemin alınması sağlanacaktır. 
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 Yeni gençlik kurultayı düzenlenerek gençlerimizin alacağı 

kararları hayata geçirmek Hükümetimizin hedefidir. 

 KKTC’de Gençlik Dairesine bağlı Gençlik Merkezleri  

çeşitlendirilecek, geliştirilecek ve belli bir plan program 

çerçevesinde ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. 

 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. 

Sonuçta kişisel ve toplumsal sorunlara sahip çıkan ve bu sorunların 

çözümlerinde söz sahibi olabilecek güçlü bir Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti gençliği yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Sporun önemi ve özellikleri dikkate alınarak, Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde başta KKTC Milli Olimpiyat Komitesi, 

Federasyonlarımız ve Kulüplerimizin güçlendirilmesini sağlamak, 

sporun daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve benimsetilmesini 

teşvik etmek için Aile, Okul, Kulüp ve Spor Teşkilatı iş birliğini 

geliştirmek, spor tesislerimizin dengeli dağılımı ve verimli kullanımını 

sağlamak Hükümetimizin temel hedefi olacaktır. 

 

 Çok amaçlı Spor alanları yerel yönetimlerle işbirliği 

halinde her bölgede ihtiyaca cevap verecek kapasitede 

düzenlenip vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır. 

 Ülkemizde bedensel engelli vatandaşlarımızın spor 

yapabilmeleri için mevcut Engelliler Spor Federasyonu 

desteklenmeye devam edilecektir. 

 Spor turizminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için 

Turizmden sorumlu bakanlık ile birlikte projeler hazırlanıp 

hayata geçirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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Yeni Hükümetimiz sağlıklı yaşam her insanın temel hakkıdır 

prensibinden hareketle; vatandaşlarımıza güven veren çağdaş, etkin, 

kolay ulaşılabilen, güler yüzlü sağlık hizmeti sunmak ana görevimiz 

olacaktır. Hizmet alanın ve hizmet 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 

ağırlık verilecektir. 

 

Halkımıza yerinde hizmet sunmak ilkemiz olacaktır. Bu amaçla Sağlık 

Ocakları’nın güçlendirilmesine devam edilecektir. Sağlık 

Ocakları’nda bir hekim ile bir diş tabibi muhakkak olacaktır. 

Buralarda rutin tetkikler (EKG-kan-idrar tahlilleri) yapılacaktır. İlk 

basamak hekimliği güçlendirilecek ve hastahanelerde ki 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 Hastahaneleri ikinci 

basamak, Lefkoşa’daki merkez hastahanemiz ise üçüncü basamak 

hekimlik için görevleri, kadroları, idari yapıları bakımından ele 
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alınacak ve reorganize edileceklerdir. Bölge hastahanelerimizde ana 

branşlarda hekim bulunması sağlanacaktır. 

 

Kalp-damar cerrahisi, belli günlerde değil, günün 24 saatinde hizmet 

verir şekilde çağdaş normlarda hizmete devam edecektir. 

 

Ciddi eksikliğimiz olan kanser hastaları konusunda etkin, çalışan, 

ihtiyaçlara cevap veren insanlarımızı başka yerlere gitmeye mahkum 

etmeyen, güvenilebilecek bir servis oluşturulacaktır.  

 

Beyin cerrahisi hizmetlerinin kalıcı ve etkin olabilmesi için her türlü 

altyapı ihtiyacı karşılanıp, düzenli ve uzun süreli hizmet verebilecek 

kadrolarla güçlendirilecektir. 

 

Organ bağışı ve organ naklinin ülkemizde yapılabilmesi için önce 

yasal sonra teknik altyapı hazırlanacaktır. Bu konuda ileriye dönük 

ciddi bir vizyonumuz mevcut olup, çalışmalar devam etmektedir. 

 

Hemşirelik mesleğine önem verilecek ve teşvik edilecektir. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Genetik laboratuvar altyapı, donanım ve kadro olarak güçlendirilecek 

ve bu daldaki tüm ihtiyaçlara cevap verir noktaya getirilecektir. 

Özelikle genetik hastalıkların önlenmesinde laboratuvarın önemli 

görevi olacaktır. Genetik Laboratuvarı, Adli olaylarda da kullanılır 

hale getirilecektir. 

 

Oluşturulacak 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 

-Döner Sermaye Yasası hazırlanacaktır. 

-Özürlüler Yönetmeliği gözden geçirilecek 
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-Psikologlar Yasası’nın yasalaşması için gerekli çalışma yapılacaktır.  

-Gıda yasası ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

-Devlet Kimya Laboratuvarının kapasite ve verimlilik artırma 

çalışmaları devam ettirilmektedir.  

-Radyasyon erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.    

 

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 sağlanması amacıyla ülkemizde tüketilen tarımsal 

ürünlerden iklim şartlarını olanak verdiği türlerin tümünün 

yetiştirilmesi ve ülke tarımının yeniden yapılandırılması 

hedeflenmektedir. 

 

Ülke tarımının sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi amacıyla 

bu yıl tarım çalıştayı yapılacak, başlatılan tarım sayımı çalışmaları 

2010 yılı sonunda tamamlanacaktır. 

 

Gelecek nesillerin tarımsal ürün ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 

tarımsal toprakların korunmasına önem verilecek ve “Toprak Koruma 

Yasası” hazırlanacaktır. 

 

Doğrudan gelir desteği uygulamaları sürdürülebilir tarımsal işletme 

modellerini destekleyerek, kaliteyi ve verimliliği teşvik edecek şekle 

dönüştürülecektir.  

 

Tarımsal üretimde güvenli ve izlenebilir gıda üretiminin artırılması 

amacıyla çalışmalara devam edilecek, sertifikalı üretim modelleri olan  

Organik Tarım ve GLOBALGAP desteklenecektir.  

 

 Tarımsal Araştırma Enstitüsü kuruluş amaçlarına uygun yürüttüğü 

faaliyetlerinin yanında ülkemiz iklim koşullarına dayanıklı ürünlerin 

geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam edecektir. Ayrıca ülke 

ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla hububat üretiminde verim ve 
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kaliteyi artırabilmek için sertifikalı tohum üretimi çalışmalarına 

başlanacaktır.  

 

Devlet Üretme Çiftlikleri’nin kuruluş amaçlarına uygun olarak 

işlevleri genişletilerek kapasitesi artırılacaktır. Çiftliklerde bir önceki 

hükümet döneminde başlatılan modernizasyon ve teknolojiyi 

kullanma çalışmalarına devam edilecektir. Bu sayede ülkemizin 

ihtiyaç duyduğu hububat tohumluğu üretilmesi ve yüksek verimli 

hayvan ırklarıyla damızlık yetiştiriciliğinin artırılması 

hedeflenmektedir. 

 

Tarım teşkilatlarının yapısının iyileştirilerek daha iyi hizmet 

verebilecek şekle dönüştürecek çalışmalara devam edilecektir. 

Tarımsal yayım hizmetleri yaygınlaştırılarak çiftçilerin bilgi düzeyleri 

artırılacaktır. 

 

Karantina servislerinin AB standartlarına getirilmesi için başlatılan 

çalışmalara devam edilecektir. Bu amaçla yasal mevzuatın 

tamamlanmasına hız verilecek ve daha iyi hizmet verebilmek için 

karantina alt yapısının geliştirilmesine çalışılacaktır.  

 

Çiftçilerimizin gelir seviyesini artırılması ve güvenli gıda üretiminin 

sağlanması amacıyla yeni teknolojilerle donatılmış modern seraların 

kurulması desteklenecektir. 

 

Narenciye sektörünün sorunlarının çözümü ve sürdürülebilir bir 

yapıya kavuşturulabilmesi, üreticilerin refah ve gelir seviyesinin 

yükseltilmesi ayrıca sektördeki tüm kesimlerin ayakta kalması 

hedeflenmektedir. Bu amaçla plantasyonların iyileştirilmesi, 

ekonomik ve kaliteli ürün elde edilmesi için kaynakların verimli 

kullanımı ile ilgili çalışmalar devam edecektir.  

  

Sütün sağlıklı ortamda üretilmesi, muhafaza edilmesi ve tüketiciye 

ulaştırılması amacıyla başlatılan soğuk zincir projesinin ülke geneline 

yayılmasını engelleyen sorunların çözümüne yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 
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Mevcut organize hayvancılık bölgeleri iyileştirilerek sorunların 

çözümüne çalışılacaktır. Ayrıca kırsal yörelerde modern çiftliklerin 

kurulması da teşvik edilecektir. 

 

Hayvancılıkta maliyetlerin düşürülmesi, verimli ve kaliteli hayvan 

besiciliğinin yapılması amacıyla yem bitkileri üretimine önem 

verilecektir. 

 

Hayvancılıkta verimliliği artırıcı ıslah çalışmalarına etkin bir şekilde 

devam edilecektir.  Suni tohumlama ve embriyo nakli hizmetlerinin 

yaygınlaştırılabilmesi için devlet denetiminde özelleştirme 

çalışmalarına devam edilecektir.  

 

Hayvansal üretimde gıda güvenliğinin ve izlenebilirliğin sağlanması 

amacıyla yapılan çalışmalara devam edilecektir 

 

Ülkemizde Büyükbaş hayvanların korunup geliştirilmesi, ıslah 

edilmesi çalışmaları çok yönlü şekilde sürdürülecektir.  

 

Balıkçılığın geliştirilmesi ve yaşanmakta olan sorunların çözümü 

amacıyla başlatılan çalışmalara devam edilecektir.  

 

Arıcılığın yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi, sağlıklı ve güvenilir bal 

ve arı ürünlerinin üretilmesi desteklenecektir. 

 

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. Bunun için 5 yıllık 2009-2013 

ağaçlandırma programı hazırlanmıştır. 

 

Orman yangınlarıyla daha etkin mücadele sağlanması amacıyla 

Orman Dairesi araç-gereç yönüyle geliştirilecektir. Termal kameralar 

ile yangınların tespit edilmesi ve orman alanlarının gözetlenmesi 

projesi Haziran 2010 sonu itibariyle faaliyet girecektir.  
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Orman hastalık ve zararlılarıyla mücadele edilmesi amacıyla çevre 

dostu bilimsel metodların kullanılmasına önem verilecektir 

 

Mevcut ve alternatif su kaynaklarının belirlenmesi, temini ve her türlü 

kullanımı ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır. Bu bağlamda 

güncelliğini yitiren mevcut yasaların günün şartlarına ve ülke 

koşullarına uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır. Amaca yönelik 

olarak su kullanımı ile ilgili paydaşların katılımı ile ilgili Etkin Su 

Yönetimi Yasası yürürlüğe konacak ve yeni bir su politikası 

oluşturulacaktır. 

 

Mevcut taş ocaklarındaki iyileştirme çalışmalarına ve patlayıcı madde 

kullanımına yönelik denetleyici  aktivitelere devam edilecektir. Gerek 

halen çalıştırılmakta olan ancak kullanım dışında kalan alanların; 

gerekse terk edilen taş ocaklarına ait rehabilitasyon çalışmaları 

sürdürülecektir.  

 

Amaca yönelik olarak görsel ve çevre kirliliğinin ortadan 

kaldırılmasına yönelik çevre işlerinden sorumlu Bakanlık ve çevre 

işleri ile ilgili aktivitelerde bulunan sivil toplum örgütleriyle birlikte 

çalışmalar  yürütülecektir. 

 

Zeminden kaynaklanan problemlerin giderilmesi amacıyla zemin 

etütleri ve sorunlu zeminlerin belirlenmesine yönelik çalışmalara 

devam edilecek ve harita çalışmaları yapılacaktır. 

 

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. 

 

GİRNE ÇEVRE YOLU Projesi yapım çalışmaları 2009 yılı sonu 

itibarı ile başlamış olup, süratle tamamlanacaktır. 
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70 km. uzunluğundaki KUZEY SAHİL YOLU projesi 2 yıl içerisinde 

tamamlanacaktır. 

 

Aynı kapsamda 10 km’lik Dörtyol-Geçitkale anayolu ile 16 km.’lik 

Gazimağusa-Bahçeler Kavşağı I. Etap Bölünmüş yol çalışmalarına 

2010 yılı içerisinde başlanacaktır. 

 

2010 yılında tamamlanması programlanan, fakat son yıllarda yapımı 

yavaşlayan 300 km. uzunluğundaki 3. sınıf yolların (Köy bağlantı 

yolları) yapımına devam edilecektir. 

 

Ayrıca yapım çalışmaları devam eden I. Sınıf yol kapsamındaki 

Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunun 7.50 km.’lik I. Etabı ile Lefkoşa 

şehiriçi trafiğini rahatlatmaya yönelik Bolu sokak-Şht. Ecvet Yusuf 

caddesi yolu çalışmaları süratle tamamlanacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Trafik güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için FARKLI 

SEVİYELİ KAVŞAKLARIN yapımına gidilecektir. 

 

Kavşakların daha güvenli ve rahat çalışması için 3.çevre yolunun, yani 

HASPOLAT – HAMİTKÖY – GÖNYELİ – KANLIKÖY    yolu 

projelendirilerek yapım çalışmaları 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: 
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Deniz Ulaştırması ve Limancılık ile ilgili kurumlar, idari, yasal ve 

teknik alt yapıları ile ilgili eksiklikleri gözden geçirilerek yeniden 

düzenlenecektir. 

 

Limanlarımızda, transit ticaret ve transit taşımacılığın geliştirilmesine 

önem verilecek, özellikle başta Türkiye olmak üzere, çevre ülkelere 

yönelik konteyner aktarma faaliyetleri desteklenecektir. 

 

Balıkçı barınaklarının fiziksel durumlarının iyileştirilmesi ve gerekli 

olan yeni barınakların inşa edilmesine önem verilecektir.  

 

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.  

 

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. 
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Denizcilik sektörünün örgütlenerek gelişmesinin sağlanması için, 

“Kıbrıs Türk Deniz Ticaret Odası’nın” kurulması yönünde gerekli 

yasal düzenlemeler yapılacaktır.  

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Uluslararası 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. 

 

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın ekonomik olarak faaliyetlerini 

sürdürebilmesi; sermaye yapısını güçlendirmesi ve Milli Hava Yolu 

olarak hizmete devam edebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

 

Meteoroloji hizmetlerinin idari ve teknik çalışmaları, hizmetleri 

günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak uluslararası standartlara 

uygunluğu ile birlikte reorganize edilerek sürdürülecektir. 

 

 Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Deprem Bölümünün idari ve teknik reorganizasyonu yeniden 

değerlendirilerek  önemine binaen yapılandırılması sağlanacaktır. 

 

 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. 

 

Yapı malzemelerine standart getirilmesi, yapı denetim yasasının 

hazırlanması için çalışma yapılacaktır.  

 

KKTC genelinde her yerleşim birimine ve haneye telekomünikasyon 

hizmeti kaliteli ve kesintisiz olarak götürülecek; kablosuz 

telekomünikasyon sistemi devreye alınarak altyapının olmadığı 

yerleşim birimlerine telekomünikasyon hizmetinin erişimi 

sağlanacaktır.  
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Elektronik Haberleşme Yasası ve AB düzenlemeleri çerçevesinde 

mevcut yasalardaki gerekli değişiklikler yapılarak, altyapıya dayalı 

rekabetin zeminini sağlamak üzere alternatif altyapıların devreye 

girmesi sağlanacaktır. 

 

Teknopark Projeleri desteklenerek bilişim sektörünün gelişmesi 

sağlanacaktır. 

 

Türk Telekom ile yapılan anlaşmaya bağlı olarak İskenderun-

Samandağ ile İskele arasına 2. bir denizaltı fiber optik kablosu tesis 

edilecektir. İskele, Lefkoşa ve Girne arasına tesis edilecek karasal 

fiber optik kablo ile haberleşme sağlanacaktır. Girne-Gazimağusa 

arasında KIBTEK’e ait fiber optik kablonun kullanımı sağlanarak 

alternatif bir haberleşme linki oluşturulacaktır. 

 

Posta hizmetlerindeki eksiklikler giderilecek, dağıtım hizmetleri ile 

kayıtlı posta ve otomasyon sistemimiz yaygınlaştırılacaktır. 

 

Gelişen yerleşim birimlerimize posta şubelerinin açılması 

yaygınlaştırılacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Ülke ekonomisinde önemli bir sektör olan turizminin geliştirilmesi 

için gerekli tedbirler alınacaktır. 

 

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. 

 

Yurtiçi ve yurtdışı turizm ofisleri günün koşulları dikkate alınarak  

yeniden yapılandırılacaktır. 

 

Turizm Stratejik Planı önümüzdeki 3 yıllık dönem için yeniden 

planlanarak, eylem planları ile birlikte uygulamaya konacaktır. 
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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 Slow Turizm, Butik ve Özel Belgeli Otelcilik 

konusunda adımlar atılacaktır. 

 

Ülkemizde eko ve agro turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

 

Turizmde girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde çalışmalar 

yapılacaktır.  

 

Kültürümüze sahip çıkarak tarihi ve kültürel değeri bulunan yapılar 

korunarak, restore edilip turizme kazandırılması sağlanacaktır.  

 

Türkiye dahil tüm hedef pazarlarda da profesyonel tanıtım 

çalışmalarına devam edilecektir.  

 

İç turizmin geliştirilmesi ve canlandırılması sağlanacaktır.  

 

Turizm sektöründe yaşanan ara eleman sıkıntısının giderilmesi için 

gerekli çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Turizm alanında toplum bilincini geliştirmek ve sektördeki temel 

turizm eğitimi ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalar yapılacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
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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.  

 

Kültür sanat arşivciliğinin gelişimi sağlanacak, fotoğraf ve çağdaş 

plastik sanatlar müzesi oluşturulacaktır. 

 

Kültür ve sanat ürünlerimizin uluslararası alanda tanıtılması için 

gerekli destek sağlanacaktır.  

 

Kütüphane binalarının restorasyon faaliyetlerine devam edilerek 

kütüphanelerin hizmet olanakları artırılacaktır. 

Tarihi mirasın tahribatı ve kötü kullanımı engellenerek, SİT alanları 

korunacaktır. 

 

Yerel halkın ve sivil toplum kuruluşlarının müze ve ören yerleri ile 

ilgili çalışmalara aktif katılımı sağlanacaktır.. 

Ülkemiz koşullarına uygun sürdürülebilir kalkınma ve gelişme 

çerçevesinde, doğal, kültürel miras değerleri ve doğal kaynakları 

koruyup gelecek nesillere aktarmak hükümetimizin ana hedeflerinden 

biri olacaktır.  

 

21/97 sayılı Çevre Yasasını, AB Çevre mevzuatına uyumlaştırmak 

için gerekli düzenlemeler yapılacaktır 

 

Doğal hayatın korunması ve sürdürülebilir bir şekilde devamının 

sağlaması  için, Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Tarım ve Doğal 
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Kaynaklar Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbiriliğinde yönetim 

planları hazırlanacaktır. Hazırlanan bu planların 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. 

Uluslararası öneme haiz 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. 

Çevrenin korunmasında en önemli faktör olan eğitim ve eğitimin 

öncelikle ana okullardan başlatılması hedefi doğrultusunda, Eğitim 

Bakanlığı ile ortak çalışılarak hazırlanacak programlar uygulamaya 

konulacaktır. 

 

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 mutabakat sağlama kararlılığındadır. Çalışma yaşamı 

ile ilgili temel prensibimiz, istahdamın artırılması, en azından içinde 

bulunduğumuz kriz döneminde azalmaması, çalışma hayatını 

oluşturan taraflar arasındaki çalışma barışının sağlanıp devam 

ettirilmesidir.  

 

Ülkemiz ve çalışma hayatımızın en büyük sorunlarından birisi olan 

kayıt dışı işçilikle başlatmış olduğumuz mücadele kararlı bir şekilde 

sürdürülecektir. Ön izin uygulaması tüm boyutları ile yeniden 

değerlendirilerek daha planlı ve programlı bir şekilde geliştirilerek 

devam ettirilecektir.  

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi 

Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının sağlıklı ve 

uygulanabilir olması için “Risk Analizi Değerlendirmesi” tüzüğünü 
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hayata geçirerek iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi 

amaçlamaktadır. 

  

Ayrıca 2010 yılı sonuna kadar iş sağlığı ve güvenliği alanında 5 yeni 

tüzüğün de hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.  İş  Yasası’nda 7 AB 

direktifi ile uyum çalışması sonlandırılacaktır. 

                                                     

Rasyonel bir Sosyal Güvenlik sistemi oluşturmak amacıyla, Sosyal 

Sigortalar Yasası’nda değişikler yapılarak Sosyal Güvenlik Yasası ve 

diğer emeklilik yasaları ile yakınlaşma ve paralellik sağlanması için 

gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar hayata geçirilirken 

ilgili sosyal taraflarla azmi mutabakat sağlanmasına özen 

gösterilecektir. 

  

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 istihdam servislerinin donanım ve yazılım olarak 

modernizasyonu ve otomasyonu sağlanarak iş ve işçi bulmaya odaklı 

olacak bir “iş bulma merkezi” de Lefkoşa’da pilot uygulama olarak 

hayata geçirilecektir. Özellike yerli istihdamın artırılması amacıyla 

İhtiyat Sandığı Yasası çerçevesinde uygulamaya konulan yerli 

istihdamın desteklenmesine yönelik prim uygulaması hakkında 

çıkarılan Yasa ve ona bağlı olarak Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe 

giren tüzük doğrultusunda Mayıs 2010 tarihinden itibaren kapsama 

giren işverenlere teşvik ödemeleri başlatılacak olup  uygulamanın 

kapsamı fon imkanlarına paralel olarak genişletilerek uygulanmaya 

devam edilecektir.  

 

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 
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ve korumaya muhtaç insanlarımıza hayata bağlanmaları ve topluma 

uyum sağlamaları için gerekli her türlü maddi ve manevi destek 

verilecektir. Bunun yanında çocuk ve aile refahının oluşturulması ile 

çocuk ve genç suçluların topluma rehabilitesinin sağlanmasına yönelik 

çalışmalara özel önem verilmektedir.  

 

Lapta’da temeli atılmış olan yeni huzurevi binasının tamalanması 

hedeflenmektedir. Bunun dışında Çocuk Yuvası binasının üst katının 

tamamlanıp Kız Yurdu olarak hizmet verecek şekilde kullanıma 

sunulması, yine 18 Yaş Üstü Engelli gençlere bulundukları bölgelerde  

hizmet verecek iki rehabilitasyon merkezinin (Mağusa-Güzelyurt) 

açılması için çalışmalar devam edecektir.  

 

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, daha önceki hükümet programlarında da öngörülen 

fakat gerçekleştirilemeyen 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 başlatılacaktır. 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 değişiklikler 

gerçekleştirilecektir.     

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  

 

Hükümetimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikasını 

halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda, Büyük Önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ün “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” özdeyişine uygun bir 

anlayışla ve tarihsel süreç içerisinde geliştirdiği politikalar 

çerçevesinde yürütecektir.  
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Yeni dönemde, KKTC’nin uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla 

olduğu kadar, üçüncü ülkelerle her alanda ilişkilerini daha da 

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.  

 

Bu bağlamda Hükümetimiz, 26 Mayıs 2010 tarihinde yeniden 

başlaması öngörülen müzakerelerde izlenecek tutuma ilişkin olarak 

Cumhurbaşkanımız Sayın Dr. Derviş Eroğlu’nun 23 Nisan 2010 

tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a 

gönderdiği mektupta belirttiği unsurlar ve çerçeveye tam destek 

verecektir.  

 

Hükümetimiz, Kıbrıs Türk Halkı ve Devletimizin uluslararası alanda 

hak ettiği yeri alabilmesi yönünde bir önceki Hükümet döneminde 

başlatılan çalışma ve girişimlere hız vererek  devam edecektir.  

 

Bu çerçevede, Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkelerle ilişkilerin 

güçlendirilmesine  önem verilmeye devam edilecektir. AB üyesi 

ülkelerle ikili ilişkilerimizin daha da ileriye götürülmesi ve AB kurum 

ve kuruluşları nezdinde haklı davamızın doğru anlaşılarak, destek 

görmesine yönelik çalışmalarımız yeni dönemde artırılacaktır. 

 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA), Kıbrıs Türk 

Halkının haklı davasının anlatılması için yoğun bir şekilde 

kullanılması gereken çok önemli bir diğer platformdur.  

 

Bu kuruluşa gerekli önemin verilmesi dışa açılım politikamızın ana 

hedeflerinden biri olmaya devam edecektir. Konseyin Ada’daki 

gerçeklere uygun davranmasını teminen, Avrupa Konseyi’nin tüm 



 39 

kurum ve birimleriyle ilişkilerimizi güçlendirmeye yönelik  

çalışmalarımız yeni dönemde yoğunlaştırılacaktır.  

 

İslam Konferansı Örgütü ile mevcut ilişkilerimizin daha da ileriye 

götürülmesi hedefimiz çerçevesinde başlattığımız çabalar 

Hükümetimiz döneminde devam edecektir. Bu bağlamda nihai 

amacımız olan asli üyeliğimiz konusu İKÖ Dışişleri Bakanları 

nezdinde gündemde tutulacaktır.  

 

Hiç şüphesiz ki hali hazırda başlatılan üye ülkelerle ikili 

ilişkilerimizin geliştirilmesi asli üyelik hedefimize ulaşmamızda 

önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, geçen Hükümetimiz döneminde 

faaliyete geçmiş olan Bahreyn ve Kırgızistan Temsilciliklerimizin 

güçlendirilmesi yanında, İKÖ üyesi ülkeler nezdinde yeni 

Temsilcilikler açılmasına yönelik girişimlerimiz devam edecektir.  

 

Başta Türki Cumhuriyetler olmak üzere bize müzahir ülkelerle siyasi, 

ekonomik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında ilişkilerimizin 

güçlendirilmesi ve yeni ilişkiler tesis edilmesi de Hükümetimizin dış 

politika öncelikleri arasındadır.   

 

KKTC’nin her alanda maruz bırakıldığı insanlık dışı izolasyon ve 

kısıtlamaların bir an önce sona erdirilmesi ve halkımızın dünyayla 

bütünleşme arzusuna karşılık verilmesi konusunda uluslararası toplum 

somut adımlar atmakla yükümlüdür. Hükümetimiz, bu izolasyonun 

kaldırılması yönünde gereken her türlü çabayı Anavatan Türkiye’nin 

de desteğiyle ortaya koymaya devam edecektir.   

 

Yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde Kıbrıs Türkünün 

temsilcisi ve davamızın savunucusu durumunda olan 

vatandaşlarımızın Devletimizle olan bağlarının güçlendirilmesi ve  

sorunlarının çözümlenmesine yönelik olarak hali hazırda başlatılmış 

olan çalışmalar artarak devam edecektir. Bu yönde olumlu sonuçlar 

alınması için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan Dış 

Koordinasyon Müdürlüğü ve mevcut diğer altyapının güçlendirilmesi 

dahil gereken her türlü çaba gösterilecektir.   
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Ayrıca Hükümetimiz, KKTC’nde ikamet eden üçüncü ülke 

uyrukluların karşılaştığı sorunların çözümlenmesi amacıyla gerekli 

koordinasyonu teminen başlatılan çalışmaları bir an önce 

sonuçlandırmak üzere gerekli adımları atacaktır.  

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  

 

26 Mayıs 2010 tarihinde yeniden başlaması öngörülen müzakerelerin 

hedefi  iki kesimlilik,  siyasi eşitlik ve Kurucu Devletlerin eşit 

statüsüne dayalı yeni bir ortaklık çerçevesinde Türkiye’nin etkin ve 

fiili garantörlüğünün devamının sağlandığı adil, yaşayabilir ve kalıcı 

bir anlaşmaya varmak olacaktır. Bu bağlamda Hükümetimiz Sayın 

Cumhurbaşkanımız ve müzakere heyetine gerekli her türlü desteği 

verecek, Dışişleri Bakanlığımız bu süreçte bil fiil yer alacaktır.    

 

Hükümetimiz, özellikle mülkiyet ve toprak konularının Ada’daki 

gerçeklerden yola çıkılarak, sulandırılmamış iki kesimlilik ilkesi, 

güvenlik ve yaşayabilirlik kriterleri gözetilerek sonuçlandırılması 

gerektiğine inanmaktadır.  

 

Olası bir anlaşmanın AB mahkemelerinde veya uluslararası diğer 

hukuki platformlarda dava konusu yapılarak, hayati unsurlarının 

sulandırılmasının engellenmesini teminen, iki tarafın üzerinde 

mutabık kalacağı anlaşma metninin AB birincil hukuku haline gelmesi 

gerekmektedir. 

 

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 yeni dönemde de 

Dışişleri Bakanlığımız,  iç ve dış teşkilatlarıyla gerekli özveri ve 

çabayı sarfederek, halkımız ve devletimize en iyi şekilde hizmet 

vermeye gayret gösterecektir.   
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Bu çerçevede, Dışişleri Bakanlığımızın gerek kurumsal gerekse fiziki 

altyapısının güçlendirilmesi, yeni Temsilciliklerin açılması ve mevcut 

Temsilciliklerin daha etkin çalışabilir hale getirilmesi için kadrolarının 

artırılması çalışmaları devam edecektir.  

 

Dış politikamızın uygulanmasında her zaman olduğu gibi Türkiye 

Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği ve koordinasyon 

devam edecektir.  

 

Sayın Başkan, değerli miletvekilleri, 

 

Sunumumun sonuna yaklaşırken önemli gördüğüm bazı hususların da 

bir kez daha altını çizmekte yarar görüyorum. 

 

Her türlü yapıcı eleştiriye ve öneriye açık olacağız. Hükümet 

icraatlarına katkı koymak isteyen herkese kapımız açık olacak 

herkesle işbirliğine hazır olacağız.  

 

Kısır çekişmelerden uzak duralım, halkımızın mutluluğu ve refahı için 

var gücümüzle çalışalım. 

 

Kıbrıs Türk Halkı bugünlere hiç de kolay gelmemiştir. Geçmişi 

gözönünde bulundurduğumuz zaman bugün sahip olduklarımızın 

değeri daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. 

 

Büyük meşakkatlerle kurduğumuz devletimiz ve demokrasimiz 

hepimizin gözbebeğidir. Onlara dört elle sarılalım. Koruyalım ve 

geliştirelim. 

 

Müzakere masasında adil, kalıcı, hak ve çıkarlarımızı koruyan bir 

anlaşma arayışı samimiyetle sürdürülürken, bugün Anavatan Türkiye 

sayesinde sahip olduğumuz huzur, güven ve özgürlük ortamından asla 

vazgeçmeyeceğimizi hep beraber haykıralım. 

 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 

 

Beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize teşekkür eder, saygılar 

sunarım.  
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