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1 Ocak 1994 tarihinde Cumhurbaşkanı'nca onaylanan Hakkı ATUN Başkanlığındaki koalisyon Hükümetinin 7 Ocak 1994 
tarihinde Cumhuriyet Meclisinde okunan; 

  

HÜKÜMET PROGRAMI 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının, özgür iradesini belirleyen 12 Aralık, 1993 seçimlerinin sonucu olarak ortaya çıkan 
Demokrat Parti - Cumhuriyetçi Türk Partisi koalisyon hükümeti olarak huzurlarınızdayız. 

Hepimizin bildiği gibi, hükümetimiz, olağanüstü şartların bir sonucu olarak yaşadığımız 12 Aralık 1993 seçimlerinden sonra 
ortaya çıkan Meclis aritmetiğine dayanan bir uzlaşma hükümetidir. 

12 Aralık 1993 erken genel seçimlerine Kıbrıs Türk demokrasisinin çeşitli noktalarda tıkanmış olması neden olmuştur. 
Karşınızda, bu tıkanıkığı aşabilmiş olmanın onuru ve gururuyla bulunmaktayız. 

Halkımızın hür iradesiyle ortaya çıkardığı Meclis aritmetiğine dayalı olarak biraraya gelen Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi 
Türk Partisi'nin oluşturduğu hükümetimiz, her iki partinin halkımıza verdiği sözleri azami ölçülerde yerine getirmek 
kararlığındadır. Yüce Meclis'ten güvenoyu isteminde bulunan hükümetimiz, bu kararlılıkla en iyi hizmeti vermek için 
çalışacaktır. 

Hükümetimiz, demokrasi bunalımının neden olduğu 12 Aralık 1993 Erken Genel Seçimi sonuçlarına dayalı olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle hükümetimizin öncelikli amacı, demokrasiyi geri dönülmez bir yaşam biçimi olarak toplum yaşamına 
yerleştirmek, kökleştirmek ve 12 Aralık 1993 öncesinde yaşadığımız olumsuzlukların bir kez tekrar yaşanmasını önlemek 
olacaktır. 

Kıbrıs Türk Toplumu demokratik bir yönetime ve bunun yansıması olarak demokratik toplumsal yaşama susamış 
durumdadır. 

Hükümetimiz, siyasal bunalımın nedenlerinden biri olan Seçim ve Halkoylaması Yasası'nı demokratikleştirecek ve tüm 
siyasal partilerimizin uzlaşabileceği bir yasa hazırlanması için çalışmalara hemen başlayacaktır. Bu çalışmalarda, 1976 
Seçim ve Halkoylaması Yasası baz olarak alınacaktır. 

Basın özgürlüğünün sağlanması için gerekli önlemler alınacak, gazete yayıncılığının kolaylaşması için yayıncılığı teşvik 
edecek önlemler alınacak, basın organlarının devlet olanaklarından eşit bir şekilde yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Yasası ve yönetim yapısı ile demokratikleştirilecek, demokratikleşmeyi geri dönülmez 
kılmak için BRT'nin Yasasına uygun olarak fiilen özerkliği sağlanacaktır. 

Özel radyo ve televizyon kanallarının açılmasına olanak verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Kamu görevlilerinin siyasal yaşama sağlıklı ve geniş biçimde katılımını sağlamak için gerekli düzenlemeler yapılacak; 
şekilsel tarafsızlığın yerini gerçek anlamda bir tarafsızlığa bırakması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Hükümetimiz 
sendikaların, kooperatiflerin, meslek kuruluşları ve derneklerin toplum yaşamında daha etkili bir rol oynamasını sağlayacak 
yasal önlemleri alacak, toplumun örgütlenmesini teşvik edecektir. Hükümetimiz, icraatları sırasında ilgili kuruluşların 
görüşlerini almaya, katılımlarını sağlamaya özen gösterecektir. 

Hükümetimiz, İçişleri Bakanlığının kolluk kuvvetleriyle donatılması için, Polis Genel Müdürlüğünün İçişleri Bakanlığı'na 



bağlanması yönünde gerekli düzenleme ve girişimleri yapacaktır. 

Demokratik yaşamın ekonomik olarak da yaygınlaşması için ekonomi ile ilgili bilgiler sürekli olarak kamuoyunun bilgisine 
getirilecek, ihale sistemi açıklık kazanacak, haksız rekabeti önleyecek önlemler alınacaktır. Açıklık ilkesine bağlı olarak 
güvenlikle ilgili konular dışında basının, rahat ve sağlıklı bilgi sağlaması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Demokratik kurallara bağlı, demokrasiye yönelik tehditlere karşı duyarlı bir gençlik yetiştirilmesi için eğitim kurumlarında 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, Kıbrıs Türk Toplumu olarak içinde yaşadığımız ortamın bilincindedir. Yıllardan beri sürüp giden Kıbrıs Sorunu, 
dünyanın ve bölgemizin yaşamakta olduğu dinamik süreç, çevremizi saran uluslararası boyuttaki olaylar, bizi de yakından 
etkilemektedir. 

Hükümet icraatlarını topluma yararlı olacak bir şekilde sürdürebilmek için, bu gelişmeleri yakından izlemek, bu gelişmeler 
karşısında gerekli önlemleri almak kaçınılmazdır. Hükümetimiz, KKTC'nin ve halkımızın çıkarlarını ön planda tutan kişilikli b ir 
dıţ politika izleyecektir. 

Hükümetimiz, Anavatan Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmek kararlığındadır. Türkiye ile ilişkilere özel bir yer, önem ve 
öncelik verilecek, KKTC ve TC arasında her alanda işbirliği ve dayanışmanın gelişebilmesi için her olanaktan yararlanılacak, 
her fırsat değerlendirilecektir. 

Kıbrıs sorununun karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaştırılabilmesi için kendimize düşeni yapacağız. 

Hükümetimiz, adil ve kalıcı bir barış için Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde, eşit siyasa l 
statü ile yapılacak toplumlararası görüşmeleri destekleyecektir. Hükümetimiz, görüşmelerin iki taraf arasında serbest ve eşit 
koşullarda sürdürülmesi gerektiğine inanıyor. 

Görüşmeler, 1977 ve 1979 üst düzey anlaşmaları ve iki toplum liderliklerince karşılıklı kabul edilen esaslar çerçevesinde 
yürütülecektir. Görüşmelerin Kıbrıs'ta yapılmasının daha uygun ve yararlı olacağına inanmaktayız. 

Toplumlararası görüşmelerle varılacak çözümün, halkoylaması yolu ile iki toplumun özgür istencine sunulması ve iki 
toplumca ayrı ayrı onaylanması durumunda yaşama geçirilmesi esastır. 

Varılacak çözüm, Kıbrıs'ta Türk ve Rum Toplumlarının 1974 öncesi koşullara dönmeden barış ve huzur içinde yan yana 
yaşamalarını amaçlayacaktır. 

Toprak ayarlamasında önemli olan 1977 Anlaşmasında öngörülen kriterler çerçevesinde, Kıbrıs Türk Halkı için yeterli olarak 
kabul edilebilecek bir toprak alanının elinde bulunmasıdır. İnsanımızı yer değiştirmeye zorlayacak yaklaşımları kabul 
etmeyeceğiz. 

Varılacak anlaşma, iki halkın eşit siyasi statüsüne ve iki eşit halktan kaynaklanacak ortak egemenliğe dayanacaktır. İki ayrı 
yönetimin elindeki artık yetkiler İsviçre örneğine benzer biçimde egemenliğe dayalı olacaktır. 

İki toplumlu ve iki kesimli yapı Anavatan Türkiye tarafından etkili ve fiili olarak garanti edilmeye devam edilecektir. 

Bu yapı içinde bir toplumun diğeri üzerinde herhangi bir egemenlik, yönetme vesaire gibi tasarruf hakkı olmayacaktır. 

Ortak yönetimde iki tarafın eşitliği esastır. 

Ortak yönetimde kararların konsensus ile alınması esas olacaktır. 

Ortak yönetimin her kademesinde. dönüşümlü başkanlık dahil, iki toplumluluk karakteristliğinin yansıtılması üzerinde 
durulacaktır. 

Hükümetimiz, iki toplum liderinin toplumlararası görüşmeler süreci içinde toplumlararası yakınlaşma ve güveni artırmak 



yönünde temaslar yapmalarını yararlı görür. 

Toplumlararası ilişki ve temaslarda eşitlik ve karşılıklı saygı esastır. 

Hükümetimiz, Kıbrıs Sorununun çözümü sürecinde Cumhurbaşkanının görüşmecilik görevini sürdürmesinin yanı sıra, KKTC 
Hükümetini temsilen toplumlararası görüşmelere Dışişleri Bakanı ile birlikte Başbakan Yardımcısının da katılmasına ve 
süreçle ilgili olarak KKTC Meclisinin devamlı surette bilgilendirilmesine özel önem verecektir. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Yıllardan beri devam eden ağır partizanlık koşulları, kamu yönetimini etkili olmaktan uzaklaştırmış, hantal, iş göremez bir 
duruma düşürmüştür. Hükümetimiz, kamu yönetimini etkinleştirmek ve bir "yük" olmaktan kurtarıp; yurttaşa hizmetin aracı 
haline getirmek için gerekli önlemleri alacaktır. 

Kamu yönetiminin partizanlıktan arınması ve tüm yurttaşların kamu yönetiminden eşit olarak yararlanabilmesi için, kamu 
yönetimi yeniden yapılandırılacak, Kamu Hizmeti Komisyonu ile ilgili yasalar Anayasa'nın öngördüğü "bağımsızlık" ilkesini 
pekiştirecek şekilde yeniden düzenlenecektir. Üst kademe yöneticileri ile ilgili yasal düzenlemeler gözden geçirilip bu 
düzeydeki personelin partizanlık aracı olmasını önleyecek önlemler alınacaktır. 

Hükümetimiz, Kamu yönetimine şeffaflık getirecektir. Yurttaşlar, devlet hizmetlerinden eşit şekilde yarlanacak, bürokraside 
bilgi, ehliyet, liyakat ve halka hizmet heyecanı ön plana çıkarılacak, kamu yönetimine ve kamu görevlisine saygınlık 
kazandırılacaktır. 

Yıllardan beri işletilmeyen ve partizanlık aracı haline getirilen terfi mekanizması çalıştırılarak kamu görevlilerinin göreve 
bağlanması sağlanacak, yurttaşların bakan kapılarında bekletilmesine son vermek ve işlerini rahatça takip edebilmelerini 
sağlamak için yetki devri mekanizması çalıştırılarak kamu görevlilerinin yasal yetkileri çerçevesinde etkin görev yapmaları 
sağlanacaktır. 

Teşkilat Yasaları ve barem tablosu revize edilerek, hizmetin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Hükümetimiz, gelişme ve kalkınma yolundaki engelleri aşmak için, kamu yönetimindeki aksaklıkları, eksiklikleri bertaraf 
etmek için, yozlaşan, bozulan, dağılan ve hizmet üretemez duruma gelen idareye işlerlik kazandırmak için kamu 
yönetiminde ve KKTC'nin yönetsel bölümlerinde yeni düzenlemeye ve yapılanmaya gidecektir. 

Bu çerçevede, hizmetlerde bölgelerarası dengesiz uygulamalara yol açan, KKTC'nin yönetsel bölümleri, yeni ilçe, bucak ve 
belediye düzenlemelerinin yeniden şekillendirilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır. 

Bundan amaç, mülki idarenin ve merkez yönetimin taşra kuruluş ve hizmetlerinin KKTC'nin her bölgesine, dengeli, verimli ve 
etkili biçimde yansımasını sağlamaktır. Devlet hizmetini vatandaşın ayağına taşımak için Mülki Yönetim ve Bölümleri 
Yasası'na işlerlik kazandırılacaktır. 

Hükümetimiz yürürlükte olan, 55/1989 sayılı İmar Yasası'nda belirtilen fiziki planların hazırlanması için gerekli önlemleri 
alacaktır. 

Şehir Planlama Dairesi'nce çalışmaları sürdürülen Lefkoşa İmar Planı tamamlanacak, ayrıca Gazi Mağusa İmar Planı'na 
başlanıp sonuçlandırılacaktır. 

Tüm KKTC bölgesini kapsayacak, Ülkesel Fizik Plan bitirilecek öncelikli sektörler ve bölgeler dikkate alınarak daha alt ölçek li 
İmar Planı, öncelikli Alan ve Çevre planları hazırlanacaktır. Yatırımları yönlendiren sektörel master planlar ve konut 
yatırımları ve (hazırlanacak olan) fiziki planlar; ilke ve hedefler, Kalkınma Planları ile uyumlu ve birbirini tamamlayacak 
şekilde olacaktır. 

Fiziki planlamada, kaynak kullanım kapasiteleri ve çevre koruma ilkeleri esas alınacaktır. 

Planlamada, halkın katılımını öngören şeffaf, demokratik bir süreç uygulanacaktır. 

Şehircilik planlarının hazırlanması yanında planların uygulanması; yapılaşma ve inşaatların denetimi etkinlikle yapılacaktır.  



Bu yöndeki imar kontrol işlevlerinde, merkezi ve yerel yönetim birimleri arasında eşgüdüm sağlanacaktır. İmar Yasası 
çerçevesinde Planlama Onayı ve Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası çerçeveindeki İnşaat izinleri ile şehircilik planlarının 
öngöreceği kentsel ve kırsal yapılaşma ve gelişmeler yönlendirilecek ve denetlenecektir. 

Yukarıda belirtilen ve İmar Yasası'nde öngörülen planlama ile ilgili görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi gereği olarak, 
Şehir Planlama Dairesi'nin Kuruluş Yasası ve şemaları gözden geçirilerek yeterli bir düzeye getirilecek, gerekli donanım 
sağlanacaktır. 

Planların yapılması için İmar Yasası yasal çerçeveyi oluşturmuştur. Hükümetimiz, hazırlanacak şehircilik planlarını 
hedeflerine ulaştıracak ve uygulamayı kolaylaştıracak destekleyici ve özendirici yasal ve parasal önlemleri de alacaktır. 

Halk yaşamını doğrudan etkileyen belediye hizmetlerinin en üst düzeyde ve etkili biçimde halka ulaşmasını sağlamak, 
Hükümetimizin Belediyecilik anlayışının temelini oluşturacaktır. 

Belediyelerimiz bu anlayış doğrultusunda yeni düzenlemelere kavuşturulacaktır. 

Devletin yönlendirici ve belediyelere kaynak yaratıcı gücü, halkımızın ayık olduğu hizmetlere ulaşmasını sağlayacaktır. 

Köy idarelerinin uymak ve uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat karmaşası, tek bir yasa altında yeniden düzenlenecektir. 

Aynı bölgede bulunan köy idareleri ve belediyelere, bölgelerine ve halka daha etkili hizmet için, aralarında dayanışma ve 
birlik oluşturma olanağı sağlanacaktır. 

Köy hizmetleri öncelikle ve gereken önemle ele alınacaktır. 

Tapu ve Kadastro Dairesi'nin bilgisayar sistemine geçişine gerekli destek verilerek kadastral planların yenilenmesi için 
arazinin bilgisayar destekli aletlerle ölçümü ve yapılan ölçümlerin yine bilgisayar aletleri ile çizimi ve tapu kayıtlarının 
otomasyona geçirilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizde yeni ve temiz bir siyasi düzen, sağlam, güvenli ve verimli bir kamu yönetimi kurmak amacı ile kamu yönetimini 
çürüten yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve partizanlıkların soruşturulup yargı önüne sevk edilmesi için gereken hasasiyet ve 
ciddiyetle konunun üzerine gidilecek, bu konuda hükümet, ilgili devlet kuruluşları ve Meclisin gereken koordinasyonla 
çalışmasını sağlayacaktır. 

İnsanımızı tam bir huzur ve güven ortamında yaşatmak hükümetimizin ana görevidir. Bu görevi yerine getirebilmek ve iç 
güvenlikten sorumlu polislerin halka en iyi seviyede hizmet vermesini sağlamak için her türlü önlem alınacaktır.  

Yurda giriş-çıkışlarda gerekli kontroller, çağdaş yöntemlerle ve etkin olarak gerçekleştirilecek; KKTC'ye kimlik kartı ile giriş-
çıkışlarla ilgili mevzuat yeniden değerlendirilecektir. 

Yollarımızda meydana gelen trafik kazalarının minimuma indirilmesi için gerekli önlemleri almak hükümetimizin öncelikli 
görevi olacaktır. 

Yurt dışında yaşamakta olan Kıbrıslı Türklerin sorunlarını, özellikle kesin dönüş yapanların karşılaştıkları bürokratik sorunları 
çözebilmek ve onların yurda bağlanmasına olanak sağlamak için Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, Yurt Dışında Yaşayan 
Kıbrıslı Türklerle ilgili yasal statüde bir birimin kurulması ivedilikle sağlanacaktır. 

İskan sorununun kısa süre içinde ve adil olarak çözümlenebilmesine olanak sağlamak için İskan Dairesi yeniden 
yapılandırılacak ve insanımızın malına sahip çıkabilmesi için anayasanın öngördüğü şekilde eşdeğer ve tahsisten hak sahibi 
olanların tapu sorununun, hak sahibini mağdur etmeden ivedilikle sonuçlandırılması yönünde kapsamlı çalışmalar 
yapılacaktır. Eşdeğer için zamanında başvuru yapmayanlara başvuru hakkı tanınacaktır. 

Devlet yönetiminin yolsuzluk, usulsüzlük, suistimal ve ihmallerden arındırılması için etkili bir denetim mekanizması 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. 

Devlet mekanizmasının idari yönlerden denetlenmesi için Ombudsman Yasası çıkarılıp yürürlüğe konacak; Ombudsman 
kurumu halkın şikayetlerini takip edebilecek etkin bir mekanizma olarak kurumlaştırılacaktır. 



Devlet organlarının mali denetimini yapmakta olan Sayıştay'ın etkinliğini artıracak yasal ve idari önlenler alınacaktır. 

Haksızlığa uğradığına inanan yurttaşların en son başvurdukları yer olan yargı sisteminin etkinlik kazanması için gerekli 
önlemler alınacaktır. Yargı organlarımız, personel ve teknik techizat ile takviye edilerek yargılamadaki gecikmelerin önüne 
geçilecektir. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

12 Aralık erken genel seçimlerinin önemli nedenlerinden biri de ekonomik yaşamdaki tıkanıklıktı. Ekonomik tıkanıklık, 
demokrasimizin gelişmesini önlerken, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesine de zarar vermektedir. Onurlu bir barış 
istiyorsak, ekonomik alanda hızlı bir gelişmeye öncelik vermeliyiz. 

Gençlerimizin yurtdışına göçünü ve toplumsal erimeyi tersine çevirmek istiyorsak, ekonomik kalkınmayı hızlandırmalıyız. 

Hükümetimiz, ekonominin canlanmasını sağlayacak altyapı yatırımlarının acilen tamamlanması için gerekli önlemleri 
alacaktır. 

Özel sektörün üretken ve verimli alanlara yatırım yapmasını yönlendirici politikalar izlenecektir. Toplumsal yararlar açısından 
gereklilik arzeden, riski yüksek alanlara devlet, özel sektörle birlikte veya yalnız başına gerekli yatırımları yapacaktır.  

Ekonominin sağlıklı çalışması için "Haksız rekabet", "Anti damping" ve "Anti tekel" yasaları hayata geçirilecektir. 

Yurt içi ve yurt dışı tasarrıufların yatırıma dönüşebilmesi için teşvik tedbirleri alınacaktır. Devlet eli ile proje bazında 
yönlendirici çalışmalar yapılacaktır. TC yatırımlarının ekonomiye katkısının artırılması için gerekli girişimler yapılacaktır.  

Ekonomiyi, enflasyonun etkisinden ve pahalılıktan korumak için devlet, gelir ve giderlerinin stabil bir değere endeksli sisteme 
göre uygulaması çalışmaları yapılacaktır. 

Hükümetimiz, mevcut vergi yasalarını düzenleyecek, basit, pratik ve adil hale getirecektir. Vergi kayıplarının asgariye 
indirilmesi için gerekli önlemler alınacak, caydırıcılık arttırılacaktır. Böylelikle vergide adalet sağlanırken vergi tahsilatına da 
sürat kazandırılacaktır. 

Vergi taban matrahı yükseltilip, vergi dilimleri genişletilerek dar gelirlilerin yaşam standardı yükseltilecektir. Ekonomik 
yaşamın enflasyondan etkilenmesini önleyecek kalıcı önlemler alınana kadar, enflasyona endeksli muhasebe sistemi ile ilgili 
gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. Vergi yasaları yatırımları ve sermayeyi teşvik edici yönde, sermaye piyasasının 
oluşturacak güven ortamını yaratacak tarzda tadil edilecektir. 

Vergi sistemini çağdaşlaştıracak vergi adaleti sağlamayı kolaylaştıracak ve vergi tahsilatını hızlandıracak bir sistem olarak 
tüketim vergisinin uygulanmaya konması için önlemler alınırken, uygulamadan dar gelirlilerin etkilenmemesi için vergi 
yasaları bir bütün olarak gözden geçirilecek ve yeniden düzenlenecektir. 

Hükümetimiz, kamu harcamalarında israfı önleyecek ve kamu finanasmanındaki zorlukların aşılmasını sağlayacak gereki 
tedbirleri alacaktır. 

Mevcut kaynaklar verimli bir şekilde kullanılacak, devlet harcamaları rasyonelleştirilecek ve devlet hesabına ölçüsüz 
harcamalar yapılmasına son verilecektir. 

Kit'ler, kurulacak ihtisas komisyonunca tek tek incelemeye alınacak, Kit çalışanlarının mağdur olmaması gözetilerek Kit'ler 
kamuya yük olmaktan çıkarılacaktır. Kit'lerin hisse kompozisyonları yeniden gözden geçirilecektir. 

Kit'ler ve kurumların özerkliğe kavuşturulmaları ve uzman kadrolarca yönetilmeleri sağlanacaktır. 

Merkez Bankası Yasası gözden geçirilecek ve özerk yapısı güçlendirilecektir. Bankalar Birliğine yasayla belirlenecek özel bir  
statü verilerek Birlik, Merkez Bankası'na karşı sorumlu olacak ve merkez Bankası yönetiminde temsil edilecektir. 

Merkez Bankası, ülkedeki genel kredi sisteminin düzgün çalışmasında, bankaların aldığı komisyonluk ve diğer harçların 
belirlenip, uygulanmasında etkin konuma getirilecektir. 



Merkez bankası İcar-satış ve kredi şirketlerinin denetiminde daha etkin bir konuma getirilecek ve bu şirketlerin işlemleri ve 
işlevleri ile ilgili yasal düzenleme yapılacaktır. 

Bankacılık sisteminin, Bankalar Birliği ve ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde ekonomiye daha yararlı hale getirilmesi 
sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, turizm sektörünün, kalkınmada öncelikli ve sürükleyici sektör olarak muhafaza edilmesinden yanadır. Turizm 
sektörüne verdiğimiz önem nedeniyle bu sektörde daha kalıcı ve katılımcı politikalar izlenmesini sağlayacak önlemler 
alacağız.  

Özerk Yasası ile bir turizm örgütü kurulacak, Turizm Master Planı hazırlanacak ve turizm sektöründe tanıtma ve pazarlama 
konularına özel bir önem verilecektir. 

Uluslararası turizm fuarlarına ciddi bir temsiliyetle katılınacak, hedef pazar ülkeler belirlenip turizm büroları açılacaktır. 

Turizmde hizmet eden personelin eğitimine önem verilecek, verimliliği esas alan bir istihdam politikası izlenecektir. 

Turizmin pazarlamasına ve master planına uygun yatırımlara teşvik uygulanacak, ulaşım sorunlarının aşılması için gereken 
önlemler alınacaktır. 

Turizm yapılaşmasında doğal çevrenin korunmasına özel bir önem verilecektir. 

Tarımda dengeli bir gelişmenin sağlanması için, mevcut kaynak ve varlıklar korunarak, iyileştirme ve verimliliğin arttırılması 
öncelikle ele alınacaktır. 

Tarım sektörü master planı hazırlanacak ve buna bağlı olarak tarımsal üretim planlanacak ve üretim, iç tüketim ihtiyacı, 
ihracat ve turizm hedeflerine göre yeniden yapılandırılacaktır. 

Tarımda kooperatifçiliğin yeniden organizasyonu sağlanacak ve tüm kooperatiflerin ve Kooperatif Merkez Bankası'nın üyeleri 
tarafından yönetilmesi için demokratik kooperatifçilik mutlaka hayata geçirilecektir. 

Tarım teşkilatı yeniden yapılandırılacak, bilimsel araştırma birimleri oluşturulacaktır. 

Üretim planlarına ve öngörülen ihracat hedeflerine ulaşmak için maliyet düşürücü önlemler alınacak ve teşvik sistemleri 
geliţtirilecektir. 

Bitmemiş, kapatılmış veya amacı dışında kullanılan tarımsal nitelikli sanayi işletmeleri çağdaş teknolojinin getirilmesi ile 
verimli hale getirilecektir. 

Yeraltı ve yerüstü su potansiyeli ile, su kullanımı bir plan çerçevesinde denetim altına alınacak ve modern sulama sistemleri 
yaygınlaştırılarak hayata geçirilecektir. 

Su kaynaklarının korunup geliştirilmesini amaçlayan gölet yapımına devam edilecek, göletlerden azami yararı sağlamak için 
gerekli olan yatırımlar ve mevzuat düzenlemeleri gerçekleţtirilecektir. 

Narenciye bölgesinde yeraltı sularının tuzlanmasına karşı gerekli önlemler alınacaktır. Yerleşim yerlerinin temiz içme suyu 
ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan projeler geliştirilip hayata geçirilecektir. 

Proje bazında ve projenin niteliğine göre üreticiye düşük faizle, uzun vadeli kredi verilerek üretim hedeflerine ulaşılacaktır. 

Tarımsal ürünlerin pazarlama sorunları ivedilikle ele alınacak ve ihracat akışı sürekli kılınacaktır. Ulaşım sorunları aşılacak, 
devlet dış pazar araştırmasında ilgili kuruluşlarla birlikte gerekeni yapacaktır. 

Mevcut narenciye bahçelerinin verimli hale getirilmesi ve ürünlerin çeşitlendirilmesi için bir plan hazırlanacak ve süratle 



hayata geçirilecektir. Sektörün Bakanlık bünyesinde ayrı bir birimle gelişmesi sağlanacaktır. 

Bitkisel üretim; hayvancılık, tavukçuluk ve balıkçılık; bitki ve hayvan hastalıkları ve zararlılarla mücadele; sertifikalı 
tohumculuğun geliştirilmesi projelendirilerek bitkisel ve hayvansal üretim arttırılacaktır. 

Tarımsal ürün tesliminden, ürün bedellerinin alacaklıya ödenmesine kadar geçen sürenin neden olduğu mağduriyeti giderici 
önlemler alınacaktır.  

Tarımsal giderlerin maliyet fiyatlarının düşürülmesi ve tarım ilaçlarının analiz laboratuvarının kurulması için gerekli çalışmalar 
yapılacaktır. 

Yerleşim merkezleri içerisinde bulunan hayvancılık işletmelerinin bu merkezler dışında inşa edilecek modern barınaklara, alt 
yapıları hazırlanarak aktarılması çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Mevcut meraların ıslahı, hayvan yemlerinin geliştirilmesi için gerekli çabalar harcanacaktır. 

Zeytin ve harup üretiminin devam etmesi ve ürünün değer bulması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Et Kombinasının bütün üniteleri ile toplum hizmetine girmesi sağlanacaktır. 

Mevcut orman sahalarını korumak, geliştirmek, bozuk koru alanlarını ağaçlandırmak, verimli hale getirmek ve bu örtü 
sayesinde ülkenin toprak, iklim ve su rejimi arasındaki doğal dengenin korunması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Tarım sigortasında hayvancılığı da içerecek şekilde gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Tarım sigortası kapsam ve 
nitelik yönünden organize edilecek ve üreticiye karşı fonksiyonlarını tam olarak yerine getirecek bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Sanayimiz uzun vadeli ve istikrarlı bir master plan çerçevesinde yönlendirilecek ve desteklenecektir. Proje aşamasından 
pazarlama bitinceye kadar Devlet, sanayicimizin yanında ve hizmetinde olacaktır. 

Turizm sektörünün gereksinim duyduğu ürünleri üretebilen sanayi özendirilecektir. 

Geleneksel tarım ürünlerini değerlendirecek sanayi tesislerinin kurulması ve mevcutların güncel teknoloji ile daha verimli 
ekonomik hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Ülkede mevcut diğer sanayi tesislerinden ekonomik olanların çalışmalarını verimli olarak yürütmeleri için gerekli ortam 
sağlanacaktır. 

Teşviklerin, yeni teknolojilerin transferlerini kolaylaştırıcı, ihracat kapasitesini, ürün çeşitlemesini artırıcı olmasına ve üretim 
öncesi ile üretim sürecini kapsayacak şekilde düzenlenmesine özen gösterilecek ve sürekliliği sağlanacaktır. 

Kıbrıs Türk sanayisini dış rekabete hazırlamak ve AT standartlarına yaklaştırmak için gerekli idari ve yasal düzenlemeler 
yapılacak ve sanayimizin bu çerçevede gelişmesi sağlanacaktır. 

Ülkede rekabet esasına dayanan pazar yapısı devam edecek, ancak yerel üretimin korunmasına daha çok önem 
verilecektir. 

Şirketler Yasası günün koşullarına uyarlanacaktır. 

Yerel ürünlerimizin ticaretine ve ihracatına öncelik sağlamak için gereken önlemler alınacaktır. 

Ülkemizi, çevre ülkeler ile kolay rekabet edebilen bir pazar haline getirebilmek için yerel sanayimizi zora sokmayacak 
önlemler alınacaktır. 

Tüketici haklarını koruyacak, haksız rekabeti ortadan kaldıracak, dayanıklı tüketim mallarının yedek parça ve servis 
hizmetlerini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 



Hava ulaşımındaki bugünkü kapasite geliştirilecek, ülke ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek düzeye getirilecektir. 

Kapasite artırımını ve sürati sağlamak için kargo uçakları devreye sokulacaktır. 

Hava limanlarının yatırım gereksinimlerin karşılanacak, yer hizmetleri çağdaş bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Limanların yönetimi yeniden organize edilecektir. Limanlardaki teknik donanım modernleştirilerek maliyet düşürülecektir. 

Gemi taşımacılığında kapasiteyi artırmak için teşvikler uygulanacaktır. 

Karayolu ulaşımı bütün yerleşim birimlerini de içine alacak şekilde genişletilecek ve iyileştirilecektir. 

Telekomünikasyon alanında başlatılmış olan altyapı çalışmaları süratle tamamlanacak, tüm bölgelerimizin ve 
yurttaşlarımızın telefon hizmetlerinden ayrımsız ve çağdaş düzeyde yararlanması sağlanacaktır. 

Toplumun artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla, Teknecik Elektrik Santralının süratle tamamlanması için gerekli 
girişimler yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır. 

Mevcut elektrik şebekesinin çağdaş ölçülere uygun olarak yenilenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak, eletrik  
malzemelerinde standardizasyonu sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

Esnaf ve Zanaatkar Yasası ile Çıraklık Yasası yeniden gözden geçirilecek ve kredi olanakları günün koşullarına göre 
düzenlenecektir. El emeği, göz nuru ve teşebbüs gücüyle, kendi yağında kavrulan esnaf ve zanaatkarlar, ülkemizdeki 
ekonomik hareketin önemli dinamiği haline getirilecektir. Bu amaçla hükümetimiz tüm orta işletmelerin ekonomik gelişme 
içinde yerlerini almaları için plan ve program çerçevesinde her türlü teşvik tedbirlerini alacaktır. 

Hükümetimiz, diğer sorunların tesbitinde ve çözümünde olduğu gibi, çalışma yaşamında var olan büyük sorunları da tesbit 
edip ele alarak çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine, mevcut dengesizliklerin giderilmesine, çalışanların ekonomik ve 
demokratik haklarının geliştirilmesine yönelik önlemleri alacaktır. 

İnsanımızı her şeyin temeli sayıyoruz. Ekonomik kalkınmada günümüzde insan faktörünün önemi artmıştır. Verimli ve adil 
bir çalışma yaşamı açısından çalışanlara ve emeğe gerekli değer verilecektir. Ekonominin büyümesi ve büyüyen bu 
ekonomik değerin adil bölüşümü esastır. Üretken, verimli yarından endişe duymayan bir çalışma ortamının çalışanlara 
sağlanması koalisyon hükümetinin temel amacıdır. 

Bu amaçlara varabilmek için, mevcut sosyal güvenlik sistemleri gözden geçirilerek, dengesizlikleri ortadan kaldıracak ve 
mevcut hakları geliştirecek "Tek Tip Sosyal Güvenlik Sistemi"ne geçilecektir. Kurulacak bu sistemde sosyal devlet ilkesi 
hayata geçirilerek, çalışanların, işverenlerin ve devletin, üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeleri sağlanacaktır. Bu 
konuda devlet bugüne kadar yerine getirmediği mükellefiyetini sosyal devlet ilkesinden hareket ederek yerine getirecektir. 

Sosyal Sigortalı çalışanların emeklilik hakları hesaplanırken kamu görevlilerine tanındığı gibi müccahitlik yıllarının 2 ile 
çarpılarak emeklilik yıllarına eklenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Sosyal yardım alan insanlarımızın, çağdaş ve onurlu bir yaşam sürdürmeleri için gerekli önlemler alınacaktır. 

Askere alınan gençlerin askerlik yılları, kazanımlar bakımından sigortalılık süresinden sayılacaktır.  

Tek Tip Sosyal Güvenlik uygulamasına geçildiğinde, mevcut fonlar bir merkezde toplanacak, yönetimi demokratik bir şekilde 
oluşturulacak ve fonların amaç dışı kullanımının önüne geçilecektir. 

Asgari ücret günün koşullarına göre, çalışanın ve ailesinin insanca yaşayabileceği bir seviyeye getirilecek, asgari ücretin 
tesbitinde demokratik katılımcılık sağlanacaktır. Stabil bir değere endekslenmesine kadar, asgari ücretin yılda 3 kez 
saptanması Hükümetimizin hedefleri arasında yer alacaktır. 

Mevcut İş Yasası gözden geçirilerek uygulanır hale getirilecektir. 



Çalışma Dairesi amacına uygun olarak yeniden düzenlenerek, fonksiyonlarını yerine getirici bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Kaçak işçi olayına son vermek amacıyla gerekli tedbirler alınacak, işgücü açığının karşılanması için T.C. Hükümetleriyle 
yapılan protokoller de uygulanır hale getirilecektir. 

Çalışma yaşamına ilişkin İLO konvansiyonları ve tavsiye kararları ülkemizde de uygulanır hale getirilecektir. 

Buna bağlı olarak Anayasada ilgili maddelerin ruhuna uygun sendikalaşma hakkının önündeki engelleri ortadan kaldıracak 
demokratik bir "Sendikalar Yasası" çıkarılacaktır. 

Çalışma yaşamında demokratikleşmenin önemli bir unsuru olan "Toplu Sözleşme ve Grev Yasası" uluslararası normlara 
uygun olacak şekilde çıkarılacak, yetki uyuşmazlıklarında yetkinin belirlenmesinde çalışanların özgür iradesini ortaya 
çıkaracak "referandum" kurumu yasallaştırılacaktır. 

Hükümetimiz sendikal hakları, serbest pazarlık ve toplu sözleşme düzenini geliştirecek bir tutum izleyecektir. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanında sorunların tesbiti ve çözümü yönünde katkıda bulunmak maksadıyla "Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi" demokratik ve güncel bir yapıya kavuşturulacak ve işlerlik kazandırılacaktır. 

Sosyal Güvenlik fonları birikimlerinin öncelikle fon amaçları için kullanılması sağlanacak ve enflasyondan etkilenmemesi için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

Çalışanların, çeşitli sosyal güvenlik sistemlerine bağlı olarak çalıştıkları hizmet sürelerini birleştirmek ve bu farklılıktan doğan 
anomalileri gidermek için gerekli önlemler alınacaktır. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz kişiye, aileye ve topluma yönelik tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlık konusunda da bir değişimi gerekli 
görmekte ve yeniden yapılanmayı hedeflemektedir. 

Sağlık hizmetleri katılımcı bir anlayış ve diyalog yönteminin egemen kılınacağı bir çerçevede değerlendirilip hizmetler 
yürütülecektir. 

Sağlık hizmetlerinin etkili ve yeterli bir şekilde verilebilmesi ve yurttaşlarımızın layık olduğu çağdaş normlara uygun bir 
hizmetten yararlanabilmesi için bütçe payı artırılacaktır. 

Etkili ve yeterli bir sağlık sisteminin kurulmasında, Tek Tip Sosyal Güvenlik Sistemi içinde Genel Sağlık Sigortası 
uygulamasının hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. 

Yurttaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanırken hekim seçme özgürlüğü sağlanacaktır. Bu amaçla, Tek Tip Sosyal Güvenlik 
çatısı altında toplanan çalışanların ve emeklilerin, özel sağlık hizmetlerinden de yararlanabilmesi hedeflenmektedir. 

Kamu sektörünün verdiği sağlık hizmetlerinde verimliliği ve kalitenin artırılması için, çalışanların özlük haklarının korunması 
ve geliştirilmesi için Sağlık Hizmetleri Yasası'nın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Sağlık Hizmetleri Yasası'nın hayata 
geçirilmesinde, katılımcı bir anlayışla, ilgili meslek örgütleri ile diyalog esas alınacaktır. Çalışma sisteminde Full-Time esas 
alınıp özendirilecek şekilde düzenleme yapılacaktır. Part-Time çalışma koşulları yeniden düzenlenecektir. 

Özel sağlık hizmetlerinde standardı sağlamak ve serbest çalışan sağlık personelinin özlük haklarını güvence altına almak 
amacıyla Özel Hastaneler Yasası ve diğer yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

İlaç ve Eczacılık hizmetleri, genel sağlık sigortası kapsamında temel sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak yeniden ele alınıp 
organize edilecektir. Sağlık açısından büyük sakıncalar içeren antibiotik ve hormonlu preparatların reçetesiz satışa dahil 
olmak üzere, diğer ilaçların ehliyetsiz kişilerce satılmasının önüne geçilecektir. 

Tıp laboratuvarlarında, yasal düzenlemeye uygun standardizasyon ve kalite kontrol mekanizması hayata geçirilecektir. 

Sağlıkta acil hizmetlerden ve yapılanma yeniden düzenlenecek, ilk yardım hizmetlerinden başka 24 saat çalışan Acil Servis 



Sistemi geliştirilecektir. 

Kırsal kesimlerdeki hizmet aksamlarından doğabilecek bulaşıcı hastalıklarla ilgili gerekli önlemler, belediye ve köy 
muhtarlıkları ile yapılacak sıkı işbirliği ile alınacaktır. 

Kalp, damar, kanser, beslenme alışkanlıkları, sigara, alkol alışkanlıkları ve şeker hastalığı gibi hastalıklarla savaşım 
çalışmaları sürdürülecek ve bu konularda halkımızın eğitilmesine önem verilecektir. 

Yurt dışına gönderilen hastaların tedavilerini bölgemizde gerçekleştirmek ve sağlık standardımızı yükseltmek amacı ile 
gereken çalışmalar yapılacaktır. 

Yeni Devlet Laboratuvarı'nın inşaatı ile yeni Girne Hastanesi inşaatının tamamlanıp hizmete açılması için gayret 
gösterilecektir. 

Koruyucu hekimlik hizmetleri etkin ve yaygın bir şekilde düzenlenecek, yaş ve cinsiyete göre periyodik tıbbi muayene ve 
tarama sistemi oluşturulacaktır. 

İki toplum arasında yürütülen bi-comunal sağlık çalışmalarında, iki toplumun esşitliğini gözeten ve insancıl amaçları ön 
planda tutan politikalar üretilecektir. 

Korunmaya ve bakıma muhtaç çocuk, kadın, erkek, yaşlı yurttaşlarımızla özürlülerimize gerekli çağdaş yardım ve hizmeti 
vermek, hükümetimizin sosyal hizmet anlayışının esasıdır. 

Özürlülerle ilgili hizmetlerin yeniden kordine edilerek yaygınlaştırılması, aile içinde veya kurulacak merkezlerde bakım, eğitim 
ve rehabilitasyon çalışmalarının etkinleştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Sayın Başkan Sayın Milletvekilleri, 

Atatürk ilkeleri doğrultusunda, laik, çağdaş, insana değer veren, doğayı, çevreyi, yurdunu seven, bilime ve sanata değer 
veren, özgür düşünceli, barışsever insan haklarına ve demokrasiye sahip çıkan, ulusal ve evrensel değerlere önem veren 
nesiller yetiştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Eğitim sistemi, Kıbrıs Türk Toplumuna gereksinme duyduğu iyi eğitilmiş, nitelikli insan gücünü kazandırmak, insanımızı 
dünyada saygın bir biçimde kabul görecek öğrenim, beceri ve yabancı dille donatmak amacıyla topyekün ele alınıp yeniden 
yapılandırılacaktır. 

Bu amaçla devlet bütçesinden eğitime ayrılan pay artırılacak, Okul-Aile Birliklerine çağdaş işlevler kazandıracak 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Yeni okul binalarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, bakım ve onarımı gerçekleştirilirken tüm eğitim kurumlarına çağdaş 
eğitimin gerektirdiği araç, gereç ve donanımın sağlanması için önlemler alınacaktır. 

Eğitimde verimliliği artıracak önlemler alınacak, öğretmenlerin yetiştirilmesine ve hizmet içi eğitimine önem verilecektir. Bu 
çerçevede Türk Öğretmen Koleji, hizmet içi eğitime de cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılacak, gerçek bir 
yükseköğretim kurumu düzeyine getirilecektir. 

Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatı içinde ihtiyaçlara cevap verebilecek düzenlemeler yapılacaktır. 

Okullar, bina, tesis, mefruşat ve donanımlarıyla toplumun sahip olduğu değerlerdir. Bu değerlerden toplumun azami 
derecede yararlanması tasarrufun bir gereğidir. Okulların tam gün boyunca öğrencilere ve halka hizmet verebilecek bir 
duruma getirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 

Öğretmenlerin çalışma koşullarını iyileştirmek için gerekli önlemler alınacaktır. 

Özel eğitime muhtaç olan özürlü yurttaşlarımızınen iyi bir şekilde eğitilmesi, rehabilite edilmesi ve toplumsal yaşama 
katılmasının sağlanması yönünde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş, birim ve bu alandaki örgütlerle 
işbirliği içinde çalışacaktır. Bakanlık bünyesinde bir özel eğitim birimi oluşturulacaktır. 



Anasınıfların ilkokul bünyesinden ayrılması yönünde çalışmalar geliştirilecektir. 

Küçük köy okullarının merkezileşmesi yönünde çalışmalar geliştirilecektir. 

İlköğretimdeki branş öğretmeni eksikliği giderilmeye çalışılacak, "Branş Öğretmenleri Tüzüğü" çıkarılacaktır.  

Eğitim Bakanlığı bünyesinde bir "Ders Araçları Yapım Merkezi" oluşturulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Sınıflardaki öğrenci sayısı çağdaş eğitimin gerektirdiği seviyeye indirilecektir. 

Bütün öğretim kademelerinde müfredat programları, diploma denkliği korunarak çağdaşlaştırılacak, toplumun ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden düzenlenecek, yerelliğe gereken önem verilecek, çevre, sağlık, turizm, trafik ve cinsel eğitim 
konuları müfredat programlarına alınacaktır. 

Toplumun gereksinme duyduğu ara elemanları yetiştirmek amacıyla mesleki teknik eğitime gereken önem verilecek bu 
kurumlar gerekli araç gereçle donatılacaktır. 

Kolejlerin durumu ve kolejlere giriş koşulları yeniden ele alınacaktır. 

Yüksek öğrenim, lisans ve lisan üstü burs sistemi yeniden düzenlenecek, Türkiye'de Kıbrıslı öğrencilerin yoğun olduğu 
şehirlerde öğrenci yurtları açılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Ülke eğitimine, ekonomisine ve ülkemizin yurt dışında saygın bir yer edinmesine katkıları da gözönünde bulundurularak 
Üniversitelerin devamlılığı ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli olan tüm teşvikler ve devlet desteği sağlanırken 
Üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliği özenle korunacaktır. Devlet, Üniversitelere aktardığı kaynakların kullanımını 
denetleyecek ve Üniversitelerin standardının yükseltilmesini gözetecektir. Kıbrıslı öğrencilerin üniversitelerden daha geniş 
bir şekide yararlanması için gerekli teşvik tedbirleri alınacaktır. 

Üniversitelerin, toplum sorunlarının aşılmasına katkıda bulunacak bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmesi için yardımcı 
olunacaktır. 

Kültür ve sanat yaşamında özgür, özendirici ve destekleyici politikalar uygulanacaktır. 

Sanatçılarımızın eserlerini yurt içi ve yurt dışında sunmaları devlet tarafından desteklenecek, başarılı sanatçılar 
ödüllendirilecek, yerel sanatçıların ve eserlerinin korunması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Kültür ve sanat çalışmaları sürdüren grup ve dernekler teşvik edilecek, devlet tarafından desteklenecektir. Küçük el sanatları 
üretimi teşvik edilecektir. 

Tarihi miras ve antik değerlerin en iyi şekilde korunması, bakımı ve değerlendirilmesi yoluyla gelecek nesillere aktarılması 
sağlanacaktır. 

Milli arţivin her türlü çağdaş teknik donanıma kavuşması ve araştırmacıların kullanımına açılması için gerekli önlemler 
alınacaktır. 

Kütüphane kaynaklarının çoğaltılması, çağdaş kaynaklarla zenginleştirilerek halkımızın kütüphanelerden daha geniş çaplı 
yararlanmasının sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

TC ile KKTC arasındaki eğitim, bilim, kültür ve sanat alanlarındaki ilişkilerin sağlıklı bir temele dayandırılmasına ve bu 
ilişkilerin karşılıklı yarara göre düzenlemesi ve geliştirilmesine özen gösterilecektir. 

Gençlerimizin, bilgili, seviyeli, ülkenin bütünlüğünü koruyacak birlik ve beraberlik duygularını geliştirecek düşüncelere sahip, 
yurt sevgisi güçlü bir kitle olarak yetiştirilmelerini gerçekleştirmek için eldeki tüm imkanlar kullanılacaktır. 

Kendi dallarında uzmanlık eğitimi görmüş gençlerimizin, ekonomimize katkıda bulunmalarını temin etmek ve eldeki bu 
değerlerin, belirlenecek hedefler doğrultusunda istihdamlarının en uygun bir şekilde gerçekleştirilmesiyle genç neslin beyin 



göçünün önlenmesi ana hedeflerimizden birisi olacaktır. 

Dünya standartları içerisinde 12-24 yaş olarak kabul edilip anılan yaş gurubunun ülke nüfusumuzun önemli bir bölümünü 
teşkil ettiği esasından yola çıkılarak, elde mevcut bu potansiyelin Türkiye ve üçüncü ülkelerdeki çağdaşları ile her türlü 
sosyal, kültürel ve sportif ilişkiye girmeleri sağlanacaktır. Bu amaçla gereksinim duyulan örgütsel yapının yaygın ve etkin bir 
şekilde hayata geçirilmesi öncelikli hedeflerimizden olacaktır. 

Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyetinde mevcut Gençlik Merkezlerinin durumları gözden geçirilip, çağdaş bir düzeye getirilmeleri 
ve ihtiyaç duyulan yerleşim bölgelerine, yeni merkezler açılması hususunda çalışmalar yapılacaktır. Bunun yanında KKTC 
sınırları dışında ikamet etmekte olan gençlerimizin ülke ile olan ilgilerinin kesilmesini önlemek, KKTC ile olan bağlarını 
güçlendirmek ve bulundukları ülkelerde bireysel veya örgütlü bir şekilde yapacakları faaliyetlerle, ülke tanıtımına katkılarını 
sağlamak amacı ile Bakanlık olarak gerekli önlemler alınacaktır. 

Ülkemizde mevcut genç potansiyelin büyük bir oranda aktif olarak uğraş verdiği halk dansları dalında birlikteliği ve 
bütünselliği sağlamak için halk dansları Federasyonunun kurulup hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

KKTC'de mevcut okul içi, okul dışı ve özürlü gençlerimizin ayırım gözetilmeksizin her türlü sosyal, kültürel, eğitsel ve mesleki 
beceri kazanmalarının sağlanması ve geliştirilmesi doğrultusunda yaygın programlar düzenlenecektir. 

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen ve gençlerimize yönelik bu hizmetlerin programlama ve uygulama aşamasında, gençlerin 
de fikirleri ve istemleri doğrultusunda katılımcı ve üretken olmalarını sağlayıcı hedefler ve sistemler tesbit edilip uygulamaya 
konulacaktır. 

Gençlik ve Spor Şuralarında alınan tavsiye kararlarının hayata geçirilmesi için girişimler yapılacaktır. 

Spor alt yapı ve tesislerinin çağdaş düzeyde gençliğimize yeterli ve yaygın bir hizmet verebilecek şekilde çok amaçlı olarak 
inşaatları sağlanacaktır. 

Federasyonlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda Spor Dairesi Müdürlüğü bünyesinde bir Eğitim Birimi ve Sporcu Sağlık 
Merkezi hayata geçirilecektir. Bu amaçla gerekli personel yetiştirilecektir. 

Gençlerimizin TC ve üçüncü ülkelerle ikili temasların yanı sıra ülkemizde ve yabancı ülkelerde düzenlenecek Uluslararası 
Şampiyonalara katılmaları için girişimler yapılacaktır. 

Özürlü vatandaşlarımızın mental ve fiziksel kapasiteleri oranında spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla Sağlık, Eğitim ve 
Spor Bakanlıkları ile özürlüler federasyonunun işbirliği sağlanacaktır. 

Yukarıdaki amaç ve hedeflere varılabilmesi için Beden Eğitimi ve Spor Dairesi Kuruluş Yasaları günün şartlarına uygun 
olarak yeniden düzenlenecektir. 

İnsan sağlığını ve doğal çevreyi koruyacak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde doğal kaynakların 
rasyonel kullanımının sağlanması ve gelecek nesillere, insana yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakılması 
hükümetimizin önemli hedeflerinden biri olacaktır. 

Bu politikalar bütünü içinde, insan sağlığını ve doğal dengeyi korumak suretiyle, doğal kaynakların sürekli bir ekonomik 
kalkınmaya imkan verecek şekilde kullanımı sağlanacaktır. Çevre faktörü, her sektöre ilişkin politika, karar ve uygulamada 
daima dikkate alınacak unsurlardan biri olacak ve potansiyel çevre sorunları, daha yaratılmadan önlenecektir. 

En büyük doğa zenginlerimizden olan zeytin, harup ve hurma ağaçlarının korunması için etkin önlemler alınacaktır. 

Ülkemize milli parklar kazandırılması için gerekli çalışmalar başlatılacak, avcılıkla ilgili yasalar günün koşullarına uygun hale 
getirilecek, kaçak avlanma önlenecektir. 

Kıyıların kamu yararına kullanılması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Tarım ve gıda sektöründe kullanılan ilaçlar ve kimyasal katkı maddeleri denetim altına alınacaktır. 



Çöp ve kanalizasyon sistemleri uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir. 

Kadın sorunları ile ilgili toplumsal ve uluslararası çalışmalara ilgi göstermek hükümetimizin görevleri arasında olacaktır. 

Kadınlarımızın bazı yasalar karşısındaki eşitsizliğini sona erdirmek, kadınların toplum içindeki konumlarını iyileştirmek, kadın 
sorunlarını saptayıp çözüm yolları bulmak için bu amaçla oluşturulan örgütlerde diyalog ve işbirliği içinde çaba 
harcanacaktır. 

Kıbrıs Türk Kadınlarının 1994 Uluslararası Aile Yılı etkinliklerine katılabilmeleri, toplumun bu konuda bilgilendirilmesi, kadın 
hakları ile ilgili uluslararası konvansiyonların toplumun bilgisine getirilmesi, gerekli olanların yasalaştırılması veya mevzuatın 
bu konvansiyonlara uygun hale getirilmesi için çaba harcanacaktır. 

Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha etkin bir şekilde katılabilmeleri için kreş ve çocuk bakım evlerinin yaygınlaştırılmasını 
ve hizmetlerinin etkinleştirilmesini sağlayacak teşvik edici önlemler alınacaktır. 

Hükümetimiz, her aileyi konut sahibi yapmak için sosyal konut inşaatlarını yaygınlaştırarak sürdürecek, sosyal konut 
maliyetlerinin düşürülebilmesi için gerekli yatırımların yapılmasını sağlayacaktır. 

İhtiyaçlı olan kırsal yöre insanımıza kendi konutunu yapma olanağı sağlanacaktır. Bu amaçla, ihtiyaç bölgelerinde alt yapısı 
tamamlanmış konut alanları ve uzun vadeli ucuz kredi imkanları yaratılacaktır. 

Vakıfların kuruluş amaçlarına, ulusal ve yasal ihtiyaçlara uygun biçimde çalışması ve vakıf kaynaklarının mali gücünün 
artırılması sağlanacak, aydın din adamı ihtiyacının karşılanması için gereken çalışmalar yapılacaktır. 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Kıbrıs Türkünün mutlu bir yaşama kavuşturulması hükümetimizin temel amacıdır. Çalışmalarımızın tümü bu amacı 
gerçekleştirmeye dönük olacaktır. Koalisyon hükümetimizin temelini oluşturan Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Türk Partisi, 
bu amaca ulaşmak için işbirliği yapmak, birbirlerine yardımcı olmak kararlılığındadırlar. 

Bugün sizlere sunmuş olduğumuz programda yer alan tüm çalışmaları bu amaca uygun olarak gerçekleştirmeye çalışacak, 
bugün için gündemimizde yer almayan ama günü geldiğinde ihtiyaç duyulacak çalışmaları bu amaca uygun olarak 
gerçekleştireceğiz. 

Zor bir görevi devraldığımızın bilinci içerisindeyiz. Bu zor görevi başarıyla yerine getirebilmek için Yüce Meclisimize ve 
halkımıza güveniyoruz. Sizlerin ve halkımızın desteğini, demokratik mekanizmaları çalıştırarak, farklı görüşlere saygılı olarak 
ve bu görüşlerden azami ölçülerde yararlanıp toplumun birlik ve bütünlüğünü koruyarak sağlayabileceğimize inanıyoruz. Ve 
yine inanıyoruz ki Anavatan Türkiye'nin artan desteği bizimle birlikte olacaktır. Birlik ve bütünlüğümüzü koruduğumuz sürece, 
uluslararası topluluktan da saygı göreceğiz. 

Bu anlayışla Yüce Meclis'ten destek bekliyoruz. Güvenoyunuza mazhar olduğumuz takdirde, halkımızın mutluluğu ve refahı 
için çalışacağımızın sözünü veriyoruz. 

Görevimiz boyunca muhalefete saygı ve muhalefetle diyaloğa özen göstereceğimizi, getirilecek yapıcı eleştiri ve uyarıları 
saygı ile karşılayıp mutlaka değerlendirip yararlanacağımızı belirtir, şahsım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri adına hepinizi saygı  
ile selamlarım. 

  

 


