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Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

  

Son birkaç yıl içinde, Kıbrıs Türk halkının, özgür ve demokratik iradesi ile 
gerçekleştirdiğimiz dönüşümler sayesinde, bugün yeni bir politik yapılanma 
ile karşı karşıyayız. 

  

Bugün sizlere programını sunmakta olduğumuz CTP-BG/DP koalisyon 
hükümeti, siyasal yapımızda ortaya çıkan yeni dengelerin üzerinde 
yükselen, Kıbrıs Türk halkının demokratik iradesi ile belirlenmiş olan yeni 
hedeflerini gözetecek olan yeni bir hükümettir. Bu hükümetin başlıca 
amacı, halkın demokratik tercihlerini siyasal yaşama yansıtmak ve siyasal 
süreç içinde üretilecek kararlarla Kıbrıs Türk halkının siyasal, sosyal ve 
ekonomik yaşamını yeniden şekillendirmektir. 

  

Bu nedenle, bu hükümet YENİDEN YAPILANMA HÜKÜMETİ, programı 
ise YENİDEN YAPILANMA PROGRAMI olacaktır. 

  

Gerçekten bugün geldiğimiz durakta, Kıbrıs Türk halkı top yekün bir 
yenilenmeye ihtiyaç duymaktadır. Zaten bu yenilenme, Kıbrıs Türk halkının 
kendi girişim ve eylemleri ile başlatılmış ve bugünkü hükümetin ortaya 
çıkmasına ve bu görevin belirlenmesine neden olmuştur. 

  

Yenilenme arzusu ve hedefinin öncelikle Kıbrıs sorunundaki tutumumuzla 
ilgili olduğunu düşünüyoruz. Kıbrıs adası üzerindeki varoluş mücadelemiz, 
bugün yeni bir aşamadadır. Bugün dünyamızda ve adamızda, Kıbrıs 
sorunun ortaya çıktığı döneme göre çok farklı oluşumlar ve koşullar hüküm 
sürmektedir. Bugün dünyamız, eskiye oranla oldukça küçülmüştür. Siyasi 
ve ekonomik süreçler, adeta iç içe geçmiştir. Bu durum, Kıbrıs sorununu 
dış dünyaya daha bağımlı hale getirmiş görünmektedir. Günlük siyasal 
yaşamamızda da gözlemlediğimiz gibi, dış dünyada alınan ve Kıbrıs sorunu 
ile doğrudan ilgisi olmadığını düşündüğümüz kararlar bile bizi etkilemekte 



ve bu kararların bir süre sonra Kıbrıs sorunu ile çok yakından ilgili 
olduklarını gözlemlemekteyiz. 

  

Bu durumda, Kıbrıs sorununu, dış dünya üzerinde daha etkili olacak 
yöntemlerle ele almak zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle hükümetimizin başlıca hedefi, Kıbrıs sorununun nasıl bir sorun 
olduğunu, Kıbrıslı Türklerin bu sorundan nasıl etkilendiklerini dış dünyaya 
anlatmak ve bu sorunun çözümlenirken Kıbrıslı Türklerin tarihsel ve siyasal 
çıkarlarını korumak için çaba harcamak olacaktır. 

  

Kıbrıs sorunu ile ilgili tutumumuzu oluşturur ve bu doğrultuda mücadele 
ederken, bütün toplumsal güçler ile danışma ve dayanışma içinde olacağız. 
Siyasi gücümüzü, halkımızdan aldığımızı ve halkımızın çeşitli örgütler ve 
yollarla Kıbrıs sorunu ile ilgili tutumumuzun her gün için yeniden 
belirlenmesine katılması gerektiğini daima dikkate alacağız. 

  

Hükümetimiz, bu görevin gerektirdiği önlemleri almak ve yeni yapıları 
kurmak için de hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır. 

  

Yeni hükümetimiz, dünyaya açık olacaktır. Sadece Kıbrıs sorunu ile ilgili 
gelişmeleri değil, sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve ekonomik hayatımızı 
da dünyadaki gelişmeleri izleyerek, bu gelişmelerden çok kısa süre içinde 
etkileneceğimizi bilerek yeniden düzenleyeceğiz. Bu noktada dikkate 
alacağımız diğer bir nokta ise, Kıbrıs sorununu Kıbrıs Türk halkının 
çıkarlarını koruyarak barışçıl bir çözüme ulaştırabilmemiz için, sosyal ve 
ekonomik yaşamımızı güçlendirme gereğidir. 

  

Kıbrıs sorunu gibi, ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif 
yaşamımızın kurumları da, dış dünya ile etkileşimin bugüne oranla çok 
daha sınırlı olduğu bir dönemde şekillenmişlerdir. Bugünün ve yarının 
ihtiyaçlarını, dünün kurumları ve anlayışları ile karşılayabilmemiz mümkün 



değildir. Bu nedenle her alanda yeniden yapılanma, Kıbrıs Türk halkının 
üretkenliğini, verimliliğini ve yaşam kalitesini yükseltme gerekliliği vardır. 
Yeni hükümetimiz, bütün sorunlara, böyle bir reformist anlayışla 
yaklaşacaktır. 

  

Bu reformist anlayışı hayata geçirebilmek için siyasal, sosyal ve ekonomik 
projeler üretme kapasitemizi artırmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bunun 
için sadece kamu yönetiminde yer alan kişi ve kuruluşlardan değil, başta 
üniversitelerimiz ve girişimcilerimiz olmak üzere, halkımızın bütün 
birikimlerinden yararlanmak, gerekli olan noktalarda bu amaçla dış destek 
sağlamak için çalışacak, çok sayıda ve etkili proje üretmek, bunları 
kamuoyu ile paylaşarak yetkinleştirmek için özel önlemler alacağız. 

  

  

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

  

Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasındaki ilişkilerde Anavatan Türkiye kavramı 
ile ifade edilen tarihsel ve manevi ilişkinin bilinci içinde olan hükümetimizin, 
Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki ilişkileri ortak çıkarlar temelinde, 
21‟nci yüzyılın çözüm ve AB üyeliği koşullarının gerektirdiği modern bir ilişki 
biçiminde geliştirmek, temel hedefi olacaktır. Bu anlamda Türkiye hükümeti 
ile Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde işbirliği ve ortak politikaların 
gelişmesi için gerekli bütün çabalar gösterilecektir. 

  

Gerek Kıbrıs sorunu, gerekse diğer sorunlarımızı ele alırken, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti ile tam bir dayanışma ve anlayış birliği içinde hareket 
etme zorunluluğumuz vardır. Hükümetimiz, bu gerekliliğin bilinciyle hareket 
ederken, ilişkilerin yanlış anlamalara neden olacak, Kıbrıs Türk halkının 
demokratik iradesine gölge düşürecek, dış dünya üzerindeki etkinliğimizi 
azaltacak, hükümetimizin dıştan yönlendirildiği intibaını yaratacak 
hareketlerden veya tutumlardan dikkatle kaçınacaktır. Bugüne kadarki 
siyasi deneyimizden biliyoruz ki, Kıbrıslı Türklerin veya onların yönetim 



organlarının oluşturduğu akılcı ve etkili öneriler, Türkiye hükümetleri 
tarafından olumlu karşılanmış ve destek görmüştür. Türkiye Hükümeti ile 
olan ilişkilerimizi sürdürürken, yapıcı ve üretken olmaya özen göstereceğiz. 
Proje üretme kapasitemizi artırmamızın, Türkiye ile olan ilişkilerimize de 
olumlu yansıyacağını biliyoruz. Türkiye Hükümeti ile işbirliği içinde yeni 
projeler hazırlayacak ve elbirliği ile uygulamaya sokacağız. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Bir halkın yaşamında en önemli unsur güvenliktir. Gerek dıştan, gerekse 
içten gelecek tehditlere karşılık, insanlarımızın hak ve çıkarlarını korumak, 
onların birbirleri ile olan ilişkilerini hukuk kurallarına göre düzenlemelerini 
sağlamak için gerekli bütün önlemler titizlikle alınacaktır. 

  

Kıbrıs sorunu ele alınırken, Kıbrıs Türk halkının güvenliği üzerinde özenle 
durulacak, güvenliğimizi tehlikeye atacak bütün unsurlar dikkatle izlenecek 
ve gerekli önlemler alınacaktır. 

  

Kıbrıs Türk halkının daha güvenli bir ortamda yaşaması, ekonomik,  sosyal, 
sanatsal, kültürel ve sportif gelişimini sürdürmesi hükümetimizin başlıca 
hedefleri arasında yer alacaktır. Bu amaçla, gereken her türlü çalışma 
yapılacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  



Küreselleşen ve hızla değişen dünyamızda demokratikleşme en önemli göstergelerden biridir. Hükümetimiz, demokrasimizi 
mükemmelleştirmek ve bir yaşam biçimi olarak bütün toplumsal kesimleri kucaklayacak biçimde yaygınlaştırarak 
kalıcılaştırmak için gerekli her türlü çabayı gösterecektir. 

  

Basın özgürlüğünün geliştirilip, kökleştirilmesi ve yazılı, görsel ve işitsel yayıncılığın kolaylaştırılması için gerekli her  türlü 
desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın, yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde 
yararlanmasına özen gösterecektir. 

  

Devlet radyo ve televizyon kurumu olan “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu”nun demokratikleştirilmesi amacıyla geçtiğimiz 
dönem başlattığımız çalışmalar sürdürülecektir. Bu kurumumuzun yansız ve demokratik biçimde, bütün kesimlerin görüş ve 
düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılacaktır. Daha da önemlisi, 
kurumun hem içerik, hem de teknik bakımdan çağdaş ve uluslararası standartlarda yayın yapabilmesi için gerekli bütün 
çalışmalar yapılacaktır. 

  

Kamu ve özel radyo ve televizyon kanallarının yayınlarının etkinleştirilmesi ve dünya çapında izlenebilirliğinin sağlanması 
için gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır. 

  

Yayın Yüksek Kurulu‟nun bütün yayın kurumlarına eşit davranması ve sansürcü zihniyetle değil, şeffaf, demokratik ve yayın 
kuruluşlarımıza yardımcı olarak yön gösterici olacak  bir anlayışıyla çalışmasının devamına özen gösterilecektir. 

  

Kamu görevlilerinin siyasal yaşama sağlıklı ve geniş biçimde katılımını ve katkısını sağlamak koalisyon hükümetimizin 
amaçlarındandır. Bunun etkin biçimde yaşama geçirilmesi amacıyla, Anayasal ve yasal düzenlemeleri gerçekleştirmek için 
gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

  

CTP-BG/DP koalisyon hükümeti sendikaların, kooperatiflerin, oda, birlik, dernek ve bütün sivil toplum örgütlerinin toplum 
yaşamında etkin bir rol almasının toplumumuzun demokratikleşmesi sürecinde çok önemli katkısı olacağının bilincinde 
olarak, toplumumuzun bu anlamda örgütlenmesini özendirecektir. 

  

Hükümetimiz, polis örgütümüzün etkin ve verimli bir biçimde çalışmasının sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri 
yapacaktır. 

  

Vakıflar ve din işlerinde gereken bütün idari ve yasal değişimler gerçekleştirilecek, bu alanda başlattığımız çalışmalar 
sürdürülecektir. 

  

Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması, bakımı ve değerlendirilmesi 
gerçekleştirilecek ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. 
Arşivleme ve kütüphaneciğin geliştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecek, 



Arşivcilikte belge yönetim sistemi olgusu gerçekleştirilmeye çalışılıp bu 
amaçla belge sayı sistemi uygulamasına geçilecek ve arşivlerin muhafaza, 
satış ve yurt dışına çıkışlarına ilişkin konuları içeren “Milli Arşiv Yasası” 
çalışmalarına yer verilecek ve vatandaşların bütün bu olanaklardan daha 
etkin bir biçimde faydalanmalarına olanak sağlanacaktır. 

  

“Birey Devlet için değil, Devlet birey içindir” ilkesi esas alınacak, özel sektördeki müşteri memnuniyeti gibi Devlette de birey 
memnuniyeti için kaliteli, nitelikli hizmet esas olacaktır.  2004 yılında olduğu gibi bundan sonra da birey memnuniyetine 
yönelik hizmet anlayışı sürdürülecektir. CTP-BG/DP koalisyon hükümeti, kamu yönetimini AB ölçütlerine koşut, idari ve teknik 
bir modernizasyonla yeniden yapılandırarak, hizmetlerin etkinleştirilmesini ve kamu çalışanlarının daha verimli ve huzurlu bir 
ortamda çalışmasına olanak verecek yeniden yapılanmayı gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Kamu yönetimini, şeffaflık, 
katılımcılık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yurttaşa hizmet götürecek bir araç haline dönüştürmek için çalışmalar 
sürdürülecektir. 

Kamu Hizmeti Komisyonu, objektif, adil ve tarafsız bir yapıya 
kavuşturulacak, ilk atama ve yükselmelerde şeffaflık ve objektif kriterlerin 
uygulanması gözetilecektir. 

Yönetimdeki etkinlik ve verimliliği artırmada önemli bir unsur olan yerinden 
yönetim ilkesine genelde önem verilecek ve bu çerçevede Yerel 
Yönetimlerin  güçlendirilmesi  sağlanacaktır. 

Hizmet sunan en büyük kurum olarak devletin, tamamen yeniden 
yapılandırılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmalar sürdürülecektir.  Bu 
çerçevede, hizmet sunulan fiziki ortam ile birlikte teknoloji kullanımı 
yaygınlaştırılacak ve personelin hizmet içi eğitimine büyük önem 
verilecektir. 

  

Kamu kesiminde başlatılmış olan mali ve idari yeniden yapılanma 
çalışmaları tamamlanacaktır. 

  

Kamu kesimi; daha kaliteli, daha hızlı, ancak kaynakları daha verimli 
kullanan ve daha düşük maliyetli hizmet sunabilen bir idari yapıya 
kavuşturulacaktır. 

  



Devlet Bütçesi ile; uluslararası standartlarda, şeffaflık, mukayese 
edilebilirlik, öngörülebilirlik özellikleri ile hayata geçirilen, kurumsal, 
ekonomik ve fonksiyonel tasnifleri esas alan Analitik Bütçe uygulaması, 
yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarında da hayata geçirilecektir. 

  

Devletin, halen bütçe dışında olan bütün kaynakları ile harcamalarının tek 
bir bütçe altında toparlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.  Bu 
çerçevede; sigorta amaçlı fonlar dışındaki fonlar ile depozito hesapları 
bütçeye dahil edilecektir.  Fonlar ve depozito hesaplarının bütçenin 
bütünlüğü, şeffaflığı, hesap verilebilirliği dikkate alınarak yeniden 
yapılandırılmalarına ilişkin yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

  

Ekonominin bütünü üzerinde fon katkılarının geliştirilmesine yönelik çabalar 
ülkemizin içinde bulunduğu yeni koşullarda dikkate alınarak sürdürülecektir. 

  

Ekonomik faaliyetlerin hızlandırılmasını sağlayacak fiziki altyapı 
yatırımlarının ve hukuki üstyapı düzenlemelerinin tamamlanması 
sağlanacak, diğer yandan özel sektörün üretken ve verimli alanlara yatırım 
yapmalarını yönlendirici politikalar izlenecektir. 

  

2004 yılında başlatılan ve reel sektörün rekabetçi ortamdaki gelişimini 
sağlayan politikalar geliştirilerek sürdürülecektir. Turizm işletmeleri, eğitim 
sektörü ve resturant sahiplerine yönelik olarak başlatılan “toplu taşıma 
araçlarının yenilenmesi projesi” çerçevesinde ülkeye yeni araçların 
getirilmesinin teşvik edilmesi ve böylece toplu taşımada kalitenin 
yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

  

Devlet muhasebe sisteminin tahakkuk esaslı olarak tutulması, yıllık 
bütçelerle uyumlu olarak hesap takibinin yapılmasına yönelik çalışmalar 
tamamlanacaktır.  Sonrasında kamu kesiminin bütününe yönelik olarak 
yaygınlaştırılacaktır.  2004 Mali Yılı Bütçe Yasası ile önceki yıllarda 



gerçekleşmiş olan bütçe dışı uygulamaların yasal zemine kavuşturulması 
sağlanmıştır. Ancak bundan sonraki yıllarda bu tür uygulamaların 
engellenmesi için gerekli düzenlemeler süratle yapılacaktır. 

  

Kimlik, pasaport ve ehliyetlerin çağdaş normlara uygun olarak 
çıkartılmasına yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. 

  

Kamunun bütün işlevlerinin elektronik ortamda sürdürüldüğü bir yapı 
oluşturularak “e-devlet” uygulamasına geçilecektir.  “e-devlet” uygulamaları 
ile kamu hizmetinde verimlilik artırılıp, işlemlerin elektronik ortamda 
gerçekleştirilmesi amacı ile, erişim hakları tanımlanmış yetkili kişi ve 
kuruluşlarca ulaşılabilir, bütün vatandaşları kapsayan, her bireyin kendi 
bilgilerine erişebildiği işlevsel ve sağlıklı bir veri tabanının ve bunu sağlayan 
alt yapının oluşturulması sağlanacaktır. Bireysel bilgilerin elektronik 
ortamda tutulması öncesinde bireysel bilgilerin korunmasına yönelik “Veri 
Koruma Yasası” (Data Protection Act) çıkarılacaktır. 

  

Kayıt dışı ekonominin ve özellikle kayıt dışı ve kaçak işgücünün kayıt altına 
alınması yönünde başlatılan çalışmaların sürdürülmesi hükümetimizin 
temel amaçlarından biri olmaya devam edecektir.  Bu amaca ulaşmakta “e-
devlet” uygulamalarından büyük ölçüde yararlanma yoluna gidilecektir. 

  

Kayıt dışı ve kaçak istihdamın önlenmesine yönelik ciddi tedbirler alınarak  
buna yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

  

Ekonominin kayıt altına alınmasında önemli araçlar olan, kredi kartı ve çek 
kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kamu kurumlarının öncülük 
yapacağı düzenlemeler hayata geçirilecektir.  Bu uygulamanın 
gerektireceği yasal düzenlemeler de birlikte düşünülecektir. 

  



Alınan tedbirlerle kayıt altına alınmış bir ekonomide, vergi mevzuatında 
yapılacak düzenlemeler ve uygulamalar ile vergide etkinlik ve adaletin 
sağlanması, vergi tabanının geliştirilmesi, vergi oranlarının makul 
seviyelere çekilmesine yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 

  

Kamu ile bireyin barışmasını sağlayacak ve halen borçlarından dolayı iş 
yapamaz duruma gelen insanların belirli düzeylerde kamuya olan 
mükellefiyetlerini yerine getirmeleri sağlanacaktır. Aynı zamanda da bu 
kişilerin sorunsuzca iş yapabilmelerini ve ekonomiye katkı 
sağlayabilmelerine yönelik olarak, bireylerin kamunun bütün birimlerine 
olan birikmiş borçları yeniden yapılandırılacaktır.  Bu düzenleme ile bir 
yandan tahsil edilemez hale gelen kamu alacaklarının tahsili ve diğer 
yandan muhasebe kayıtlarındaki önemli şişkinlik ve işlem sayısı azaltılacak 
elde edilen kaynaklarla kamu hizmetlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.  
Diğer yandan bireylerin önünün açılması ve ekonomik faaliyetlerini 
sorunsuzca sürdürmeleri sağlanacaktır. 

  

Kamu alacaklarının tahsilinde uygulanmakta olan “Gecikme zamları” yeni 
faiz oranları dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir. 

  

Vergi idaresi, çağdaş bir yapılanmaya kavuşturulacaktır.  Bilgi arşivi 
geliştirilecek ve bu amaçla farklı kurumlarla bilgisayar üzerinden veri 
paylaşımı sağlanacak ve denetimde etkin olarak kullanılacaktır.  Vergi 
yönetim ve denetiminde etkinliğin artırılarak, vergi kayıpları ve vergi 
uyuşmazlıklarının azaltılması, verginin verimliliğini yükselterek, vergi 
adaletinin gerçekleşmesini sağlayacak ve mükellefin idareye olan güvenini 
artıracak tedbirler alınacak ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

  

Vergi mevzuatının bütünü ilgili kesimlerin de katılımları ile ele alınarak, 
AB‟ye uyum ve ekonominin önünü açacak şekilde yeniden düzenlenecektir.  
Bu çerçevede; taslak çalışmaları son aşamaya gelmiş olan Gelir Vergisi 
Yasası ile birlikte Kurumlar Vergisi Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası, 
Vergi Usul Yasası‟na yönelik olarak ilgili kesimlerin de görüşleri alınarak 



uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacaktır.  Vergi uygulamalarında, 
verginin, kamu hizmetlerini sunabilmek için gerekli ana kaynak olduğunu 
göz ardı etmeden, ekonomi üzerinde gelişmeyi engelleyici ve yatırımları 
zorlaştırıcı olarak değil, ekonominin önünü açıcı, üretimi teşvik edici bir 
araç olarak kullanılması sağlanacaktır. 

  

Turizm sektörünün dolayısı ile de ticaret hacminin gelişmesine olanak 
sağlayacak yapılanmaları hayata geçirebilmek amacıyla, ülkeye sermaye 
ile çağdaş teknolojinin girişini sağlamak için özel ekonomik alan 
yaratılmasına yönelik olarak; vergi indirimi, vergi muafiyeti ve vergi iadesi 
konularında düzenlemeler yapılacaktır. 

  

Halen ülkemizde çok sayıda yerleşim birimine belediye hizmeti 
götürülememekte, diğer yandan da birçok belediyede kaynakların çok 
sayıda yere dağılması ile kaynak israfına neden olunmaktadır.  
Belediyelerin birleştirilmesi ve “Bölge Belediyeleri”nin geliştirilmesi ile 
hizmet ağlarının en geniş kitlelere götürülebilmesi sağlanacaktır. Böylece 
kaynakların daha verimli olarak kullanılması konusunda gerekli 
düzenlemeler yapılacak ve ülkemizde bütün yerleşim birimlerine AB norm 
ve standartlarında hizmet götürülecektir. 

  

Muhasip ve murakıpların meslek yasaları ve Şirketler Yasası‟ndaki ilgili 
düzenleme çalışmalarının hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

  

Sigortalara yönelik yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. 

  

Daha çok “mikro” ve “küçük boy”  işletmelerin geliştirilmelerini sağlayacak 
kredilendirme ve diğer açılımlara yönelik düzenlemeler yapılacaktır.  
Yapılacak düzenlemeler ile işletmelerin istihdam ve üretim olanakları 
artacak ve öz kaynaklarının geliştirilerek günümüz koşullarda rekabet 
edebilecek ölçeğe ulaşmaları sağlanacaktır. 



  

Ülkemizin önemli sorunlarından biri olan sosyal güvenlikteki adaletsizlik ile 
ekonomideki verimsizliği gidermek için “Tek Tip Sosyal Güvenlik 
Sistemi”nin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Böylece kamu kadrolarına 
yönelik talepler de azalacaktır.  Bu düzenleme ile emeklilik yaşı ve 
menfaatler gibi ayırım ve sorunlara nokta konulabilecektir.  Sosyal güvenlik 
fonlarının daha verimli şekilde kullanılmalarına yönelik düzenlemeler 
yapılacaktır. 

  

Kamu kurumlarının yeniden yapılandırılarak, daha verimli olarak faaliyet 
göstermeleri ve ekonomiye yük değil katkı  koymaları sağlanacaktır. 

  

DPÖ, yeniden organize edilecek ve halen sürdürmekte olduğu görevlere 
ilaveten Avrupa Birliği‟ne uyum ve proje üretim merkezi haline getirilecektir. 

  

DPÖ‟nün ülkesel istatistiki veri tabanının yeterli, güvenilir ve ulaşılabilir 
olması sağlanacak, bu verilerin ekonomi yönetiminde, yatırım kararlarının 
alınmasında yaygın olarak kullanılması sağlanacaktır.  Veri tabanına 
yönelik çalışmalarda bütünlük sağlayabilmek amacıyla, DPÖ ile veri 
iletişiminde olan diğer kurumların da  yeniden yapılanması sağlanacaktır. 

  

DPÖ, ekonominin bütününe yönelik yaygın politika üretim merkezi haline 
getirilmesi sağlanacak ve bu politikaların yansıtılacağı 2006-2008 dönemini 
kapsayan üç yıllık plan 2005 yılı sonuna kadar hazırlanacaktır. 

  

Kooperatiflerin demokratik katılım ve paylaşım temelleri çerçevesinde özerk 
bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır. 

  



Koalisyon hükümeti olarak hedeflemiş olduğumuz kurumsal altyapı ile 
serbest piyasa ekonomisine işlerlik kazandıracak ve bu yönde ekonomiyi 
genişletmeye yönelik yasalar ilgili sektörlerin görüşleri de alınarak hayata 
geçirilecektir. Rekabet, antitekel, tahkim vb. yasalar bu çerçevede ele 
alınacaktır. 

  

Sigortacılık sektörü ile ilgili mevzuat AB standartlarına uygun olarak 
yeniden düzenlenecektir. 

  

Öncü sektör olarak belirlenen turizm sektörünün serbest rekabet ortamında 
verimli faaliyet gösterebilmesini sağlayacak düzenlemeler hayata 
geçirilecektir. 

  

Gazinolar ve Gece Kulüpleri ile ilgili yasalar yeniden düzenlenerek, etkin 
denetimleri sağlanacaktır. 

  

Turizm Master Planı ilgili kesimlerin de katılımı ile gözden geçirilecek ve 
günümüz koşullarına uyarlanacaktır. 

  

Turistik faaliyetlerin yılın 12 ayına yayılmasına olanak verecek turizm 
çeşitlendirilmesi ile; istihdamın ve gelirlerin geliştirilmesi ve toplumun çeşitli 
kesimlerine yayılması ile hizmet veren kuruluşların devamlılığı 
sağlanacaktır. 

  

Turizm Örgütü‟nün oluşturulmasına yönelik yasal düzenlemeler 
gerçekleştirilecektir. 

  

  



Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi, yeni dönemde de köylerimize özel önem 
verecek olan hükümetimiz, genel sağlık ve çevre temizliği açısından 
çağdaş, yaşanabilir köyler yaratmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede 
organize hayvancılık bölgeleri oluşturmak için Komisyon oluşturulmuştur. 
K.K.T.C. genelinde önümüzdeki dönemde çalışmalar sonlandırılacak ve alt 
yapıların tamamlanması için gerekli adımlar atılacaktır. 

  

Günümüz koşullarına göre yapılacak düzenlemelerle Muhtarların etkin 
görev yapabilmeleri sağlanacaktır. 

  

Hükümetimiz ilgili Bakanlığın her yıl köylümüzün tarım faaliyetlerini daha 
kolay yerine getirmesi için ova yolları bakım ve onarımını, sağlanacak araç 
ve donanımla “kalıcı ova yolları” şeklinde tamamlanmasını hedeflemektedir. 

  

Bakanlık-Kaymakamlıklar ve bağlı dairelerle On-Line Bilgisayar sisteminin 
kurulması sağlanacaktır. Bu çerçevede Kaymakamlıklara bağlı faaliyette 
olmayan Bucaklar‟ın devreye konması sağlanacaktır. 

  

Geçtiğimiz dönem başlattığımız K.K.T.C. genelindeki köylerimizde eski-
yıkık-harap ve tehlike yaratan yapıların ortadan kaldırılıp, temizlenmesi 
işlemi tamamlanacaktır. 

  

Ülkemizde zaman zaman meydana gelen ve meydana gelmesi muhtemel 
“doğal afet” diye nitelendirilen sel baskını, deprem, fırtına, yangın vb. gibi 
olaylarda yurttaşlarımızın uğradığı zarar-ziyanların karşılanabilmesi için 
eksikliği hissedilen “Doğal Afet Yasası” hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. 



  

CTP-BG ile DP Hükümeti olarak karayolu trafiğinin iyileştirilmesi ile ilgili 
hedefimiz “trafik kazalarının ve bu nedenle hayatını kaybeden ve ağır 
yaralanan kişilerin sayısının sürekli olarak azaltılması" dır. 

Bu hedefe ulaşmada eğitim, denetim, mühendislik, acil yardım ve diğer 
güvenlik unsurlarını kapsayacak bir projenin hazırlanması ve uygulamaya 
konması temel hedeflerimizdendir. 

  

Trafik eğitiminin ana okullardan başlayarak ilk, orta ve lise müfredatlarında 
yer alması ve bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı‟nın gerekli 
girişimleri yapması sağlanacaktır. 

  

Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, yerel ve merkezi yönetimlerin, halkımıza 
trafik konusunda sürücü davranışlarını düzenleyici ve geliştirici kurs, 
seminer vb. eğitici olanaklar sunarak, trafik eğitimine katkıda bulunmaları 
desteklenecek ve teşvik edilecektir. Medya aracılığı ile uzman denetiminde 
yapılacak kampanyalar teşvik edilecektir. 

  

Şoför okulları kurs müfredatı ve eğitmen yönetmenlikleri AB normlarına 
uygun olarak yeniden düzenlenecektir. 

  

Trafik denetimlerinin; sabit ve mobil radarlar, alkol metreler bütün 
karayolları sathında yeni kurulacak kamera sistemleri ve benzeri modern 
elektronik araç-gereç ve sistemler ile yapılması için geçtiğimiz dönem 
alınan kararlar uygulanacaktır. 

  

Araç muayene konusunda uzman personel yetiştirilmesi ve tam donanımlı 
muayene merkezlerinin kısa vadede uygulamaya konması 
hedeflenmektedir. Bu sayede ülkede bulunan ve ülkeye girecek olan 



araçların güvensiz sürüşe sebep olabilecek aksaklıklarının tespitinin AB 
normlarına uygun yapılması sağlanacaktır. Araç muayenelerinin daha 
verimli olabilmesi için özel servislere yetki verilmesi irdelenecektir. 

  

Trafik kavramı ve planlaması, yaya trafiği ve taşıt trafiği şeklinde ayrı ayrı 
ama bütüncül bir yaklaşımla ele alınacaktır. Bu bağlamda yayalar için 
gerekli düzenlemeler dünya standartlarına göre düzenlenecektir. 

  

Yolların planlanmasında çevrenin insan psikolojisi ve sosyolojisine uygun 
hale getirilmesi için yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarına önem 
verilecek, yapılması planlanan yollar için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) 
raporunun alınması için gerekli adımlar atılacaktır. 

  

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 112 acil servisinin ve ambulans 
sisteminin yeniden yapılandırılması için aldığı önlemler ve bu konuda 
başlattığı başarılı çalışmaların daha da geliştirilmesi için gerekli bütün 
adımlar atılacaktır. 

  

İçişleri Bakanlığı Trafik Hizmetleri Birimi tarafından çalışmaları başlatılmış 
bulunan Yol Güvenliği Projesi kısa vadede sonuçlandırılacak. Bunun için 
gerekli personel ve tahsisat desteği  sağlanacaktır. 

  

Öğrenci taşımacılığı ihaleleri, araçların özellikleri, yaşı, donanımı, içermesi 
gereken konfor ve taşıtın güvenliği çağdaş bir hale getirilecek "Zorunlu 
Taşımacılık Tüzüğü"ne uygun olarak yapılacaktır. 

  

Ehliyet alma şartları yeni bir değerlendirmeye tabi tutularak aksayan 
hususlarda düzenlemeler yapılacaktır. 



  

Trafikle ilgili verilerin tek bir merkezde toplanarak bir veri bankasının 
oluşturulması ve verilerin trafikle ilgili çalışmalar yapan kuruluşlara açık 
olması sağlanacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Hükümetimiz “Demokratik, Çağdaş, Özerk Yerel Yönetim” anlayışı ile 
ülkemizin mevcut bütün belediyeleri ile var olan işbirliğini ve 
yardımlaşmasını sürdürecektir. 

  

Ayrıca bu temel anlayış içerisinde hükümetimiz, Belediyelerimizin 51/1995 
sayılı Yasa ile kazanmış oldukları idari özerklik yanında, mali özerkliklerini 
de sağlayacak ve halkımıza ekonomik, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif 
alanlarda vermekte oldukları hizmetlerini çağdaş bir anlayış ve demokratik 
bir tutum içerisinde daha etkin ve verimli bir şekilde yapmalarını 
kolaylaştıracak olanakların kendilerine sunulmasında her fırsatı kararlılıkla 
değerlendirecektir. 

  

Bu amaçla Belediyelerin yerel gelirlerden nüfusları oranında aldıkları katkı 
yerel yönetimlerin verecekleri hizmetlere paralel olarak yeniden ele 
alınacak ve düzenlenecektir. 

  

Bunun yanında, K.K.T.C. sathında azami düzeyde bütün yerleşim 
birimlerine Belediye hizmetlerinin götürülebilmesi için bütün yerel 
yönetimler ile işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar başlatılacaktır. 

  



Bu arada, 1995 yılından günümüze kadar geçen sürede Belediye personeli 
açısından doğan yasal boşluğu doldurmak ve uygulamada ortaya çıkan 
olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla, belediyelerin de görüşleri 
alınarak hazırlanan “Belediye Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” yeniden ele 
alınarak değerlendirilecek ve süratle yasallaştırılacaktır. 

  

Kaymakamlıklarla on-line bağlantılı olan Nüfus Kayıt Dairesi Otomasyon 
Projesi tamamlanarak, devreye sokulacak, çağdaş ve etkin bir biçimde 
halka hizmet verilmesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır. 

  

Genelde her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı 2006 yılında 
gerçekleştirilecektir. Nüfus sayımı öncesinde de elektronik kayıt sisteminin 
hayata geçirilmesi ile önümüzdeki yıllarda bu ihtiyaç ortadan kaldırılacaktır.  

  

Polisin daha etkin ve çağdaş ülkelerdeki gibi görev yapabilmesi için gerekli 
yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

  

Yeni düzenlenen muhaceret yasası ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 
protokol ile çalışma hayatı düzenlenecek ve kayıt dışı çalışmaya ve kaçak 
işçiliğe son verilecektir. 

  

Muhaceret Dairesi otomasyon projesi hayata geçirilecek ve yurttaşa 
başvurduğu gün pasaport verilmesi dahil olmak üzere her konuda çağdaş 
ve güvenilir hizmet sunulacaktır. Bu çerçevede hazırlanacak  “Pasaport 
Yasası” Meclis‟ten geçirilerek yasallaştırılacaktır. 

  

Cezaevinde tam bir disiplin ve düzenin sağlanması için Cezaevine ait yasa 
ve tüzüklerin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemenin 
yapılması sağlanacaktır. 



  

Cezaevi konusunda eğitim amaçlı kurslar için her yıl bir program 
çerçevesinde belirlenecek personelin eğitim amacıyla yurt dışına 
gönderilmesi için gerekli girişimler yapılacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri; 

  

Hükümetimiz bir ada ülkesi olmamız ve yeterli su kaynaklarına sahip 
olmamamız nedeniyle, var olan kaynaklarımızın doğru kullanımına büyük 
önem verecektir. 

  

Yerel su kaynaklarının hidrojeolojik yönden araştırılması, modelleme 
çalışmalarının yapılması, rezervlerinin hesaplanması ve maksimum 
düzeyde su elde edilip en verimli şekilde halkın yararına sunulması 
sağlanacaktır. 

  

Buna ilaveten “kimyasal/mikrobiyolojik”   nedenlerle   kullanılamayan   su 
kaynaklarının alternatif yöntemlerle kullanılabilir hale getirilecektir. 

  

Atık su ve denizden su temini gibi modern işletme yöntemlerinin 
geliştirilmesi çalışmalarımız sonuçlandırılacaktır. 

  

Kuzey   Kıbrıs'ın   jeolojik,   su   kirliliği,   hidrojeolojik   yönlerden 
değerlendirilerek haritalarının hazırlanması,    sayısallaştırılması ve 
“Coğrafi Bilgi Sistemi” (G.I.S) ortamında değerlendirilmesi amacıyla 
başlattığımız çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 



  

Taş ocaklarında başlatılan iyileştirme çalışmalarının tamamlanması ve 
çevreye uyumlu işletmelerin oluşturulması için geçen dönem attığımız 
adımlar sürdürülecektir. 

  

Kuzey Kıbrıs'ın depremsellik çalışmasının yapılabilmesi için neotektonik 
ve zemin parametreleri yönünden incelenmesi ve inşaat yapılacak 
alanlarda önceden zemin analizlerinin yapılması için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

  

Bu çerçevede hazırladığımız projeler aşağıdaki gibidir: 

  

A) İçme ve Sulama Suyu Kapasitesini Artırmak Amacıyla Hazırlanan 
Projeler: 

  

1-    Türkiye'den Boru İle Su Getirme Projesi: 

  

Proje çalışmalarına başlandı. Başlamış olan projelendirme       çalışmaları 2 
yıl sürdürülecek, çalışmalar sonucunda bu projenin uygulanıp 
uygulanamayacağına karar verilecektir. 

Projenin uygulanabilmesi halinde Türkiye‟den KKTC‟ye bağlanacak su 

hattı ile senede 75 milyon metreküp içme ve sulama suyu sağlanacaktır. 

  

  

2- Kumköy-Serhatköy-Lefkoşa-Gazi Mağusa Pompaj Hattı Projesi: 



Kumköy Tesislerinde içme suyu kaynaklarımız yeterli olması halinde bile 
Lefkoşa ve Gazimağusa kentlerine günde 18,000 m3 su 
pompalanabilmektedir. 2005 yılında ihale edilecek Projenin ilk etabı olan 
“Kumköy- Serhatköy İsale Hattı Projesi” ile Lefkoşa ve Mağusa kentlerine 
günde 26,000 m3 su pompalanacaktır. 

  

3-  Çamlıköy Barajı - Cengizköy Depolaması - Lefke Regülatörü: 

Çamlıköy Çamlıdere üzerine 8 milyon m3 kapasiteli baraj yapılacak. 
Lefke regülatörünün yapılması ile Lefke deresinin 5 milyon m3 suyu uygun 
yerde inşa edilecek olan 10 milyon m3 kapasiteli Cengizköy 
depolamasında toplanacaktır. Bu su Kumköy tesislerine ulaştırılacak ve 
arıtılan su Kumköy'deki pompa tesisleri ile Lefkoşa ve Gazimağusa 
kentlerine aktarılacaktır. 

  

4-  Yeşilırmak Göleti - Kırkmil Depolaması Projesi: 

Yeşilırmak deresi üzerine 2 milyon m3, Kırkmil Bölgesine 6 milyon m3 
kapasiteli baraj inşa edilecek ve bu barajlardan Kumköy İçme Suyu 
Tesislerine 6 milyon m3 su aktarılacaktır. 

B) Şebeke ve İsale Hatları Projeleri: 

  

1-Şebeke Yenileme Projeleri: 

2005 Yılında 14 köyün şebeke yenilemesi gerçekleştirilecek. Bu 
durumda bütün KKTC köylerinin şebekeleri yenilenmiş olacak. 2005 
Yılında Alayköy ve Esentepe Belediyelerinin şebekelerinin bütünü 
yenilenecek. 2005 Yılında Büyük Kent Belediyelerinin şebeke yenileme 
proje çalışmaları yapılıp 2006 Yılından itibaren kısım kısım uygulamaya 
konulacaktır. 

  

2-İsale Hatları Projeleri: 



2005-2010 Yılında köy ve kasaba depolarına içme suyu ileten hatların 
yenilenmesine devam edilecektir. Güzelyurt bölgesinde içme suyuna 
verilen her kuyuya karşılık barajlardan köy sulamalarına takviye su 
verilecektir. 

C) Sulama Projeleri: 

  

Lefke Sulama Projesi 

  

Cengizköy Sulama Projesi 

  

Alsancak-Lapta Sulama Projesi : 

Alsancak, Lapta pınar sulamaları damlama sulamaya çevrilecek. Artan su 
ile içme sularını takviye edecek Gemikonağı Göleti‟nden bölge köylerine 
damlama sulama projeleri gerçekleştirilecektir. 

  

D) Pınar Islah Projeleri: 

Boşa akan ve ihtiyaç hissedilen bütün pınarlar boru içerisine alınarak 
kaliteye göre hayvancılığa, tarıma veya içme suyuna verilecektir. 

  

E ) Gölet Yapımı ve Bakım Onarımları: 

Girne bölgesinde 32 adet küçük sızdırma göletinin temizlenmesi 
gerçekleştirilerek yeraltı sularının beslenmesi sağlanacaktır. Ayrıca Karpaz 
bölgesinde gölet yapma etütleri tamamlanarak, depolama veya yeraltı 
suyunu besleme göletleri inşa edilecektir. 

  

F) Dere Islah ve Yeraltı Suları Besleme Yapıları: 



Dere temizlikleri periyodik yapılacak, dereler üzerine yapılacak uygun 
yapılarla yeraltı suyu beslenmesi gerçekleştirilecektir. 

G) Su Arıtma Projeleri: 

Karpaz, Girne kıyı, Gazimağusa Boğazı bölgelerindeki turistik tesislerin 
içme suları deniz suyu arıtımı ile sağlanması teşvik edilecektir. 

H) Su Yönetimi: 

Projelerin uygulanması ve adil su dağıtımının sağlanması için etkin bir 
su denetimi ve yönetimi, konu ile ilgili bütün devlet birimleri ile koordineli 
çalışması ile gerçekleştirilecektir. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Hükümetimiz  İçişleri Bakanlığı‟mızın uhdesinde bulunan iskan, tapu,  şehir 
planlama ve harita daireleri ile sosyal konut biriminin geçmiş dönemde 
başlattığı çalışmalarını daha etkin biçimde sürdürmesi amacıyla gerekli 
bütün çalışmaları yapacaktır. 

  

Bu çerçevede; 

  

        Kırsal Bölgelerde yaşayan gençlerimizin kendi köylerinde kalmalarını 
özendirmek için dağıtımı yapılacak veya dağıtımı yapılan kırsal 
bölgelerdeki arsaların plansız programsız değil, alt yapıları tamamlanmış 
ve köy gençlerini özendirecek kredilerin de verilerek konut yapmalarına 
olanak sağlanacaktır. 

  



        Özellikle Güzelyurt bölgesinde yaşayan gençlerimizin konut sorunlarının 
çözüme kavuşturulması amacıyla yeni projeler hazırlanacaktır. 

  

        Şehit ve Hadise kurbanı çocuklara dağıtılan arsaların alt yapıları 
tamamlanarak koçanları verilecektir. Bugüne kadar arsa alamayan şehit 
çocuklarına yeni kaynaklar yaratılarak arsaları verilecektir. 

  

        Geçtiğimiz dönem ihalesi tamamlanmış olan “Tapu Dairesinin 
Otomasyon Projesi” kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların koçanları, 
haritaları ve her türlü tapu kayıt bilgileri anında verilecektir. 

  

        Kadastro (hudut tespitleri ve arazi ölçüm) işlemlerinin daha süratli ve 
sağlıklı yapılabilmesi yönünde özelleştirme için hazırlık yapılarak, gerekli 
yasal işlemler başlatılacaktır. 

  

        Tapu, Dairelerinde yapılan bütün parasal ödemelerin bundan böyle 

bankalarda yapılabilmesi için hazırlanan yasa tasarısı Meclis‟ten 

geçirilerek yasallaştırılacaktır. 

  

        Bölünmeden ayni arazi içerisinde yapılan ve hisseli koçan verilerek 
işlem gören konutlarda ortaya çıkan sorunları çözmek için “Siteler Yasası” 
hazırlanarak yasalaşması sağlanacaktır. 

  

        Tapu, Eşdeğer ve İskan işlemleri ile arsa dağıtımlarında geçen 
dönemde olduğu gibi bu dönemde de şeffaflık temel alınarak ihtiyaçlı 
herkesi kapsayacak çalışmalar yapılacaktır. 

  



        Nirengi, Nivelman, Gravite ve Poligon ağlarının devamlılığının 
sağlanması kaybolan, tahrip edilen noktaların yeniden tesis edilmesi ve 
ağın sıklaştırılması yönünde çalışmalar başlatılarak ve Türkiye Cumhuriyeti 
ile “Tapu haritalarının yenilenmesi Projesi” imzalanarak yeterli mali kaynak 
sağlandıktan sonra KKTC hudutları içerisindeki bütün haritaların yeni 
(metrik) sisteme göre yenilenmesi çalışmalarına başlanacaktır. 

  

        Coğrafi bilgi sistemi veri tabanını oluşturacak olan 1/5000 ve 1/25000 
ölçekli haritaların sayısallaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. Harita 
Dairesi‟nin bilgilerinden diğer bütün dairelerin yararlanacağı düzenlemeler 
yapılacaktır. Ayrıca KKTC‟deki ilgili bütün daireler coğrafi bilgi sistemlerinin 
merkezleştirilecek ve e-devlet projesine dahil edilecektir. 

  

        Şehir Planlarının güncelleştirilmesi ve basımlarının yapılması 
doğrultusunda başlatılan çalışmalar tamamlanacaktır. 

  

        Kadastral haritaların dışında kalan ve Bayındırlık, Tarım,Orman,Sulama 
Şehir Planlama,Turizm, Mühendislik ve diğer ilgili sektörler ile Askeri 
Maksatlar için hayati önem taşıyan çeşitli ölçek ve tipteki Topoğrafik ve 
Planimetrik haritaların üretilmesi çalışmaları yapılacaktır. 

  

        KKTC‟nin fiziki planının tamamlanmasına yönelik bölge, bölge başlatılan 
“Planlama ve Emirname” çalışmalarına devam edilecektir. Bu anlamda 
bugüne kadar yapılan ve hayata geçirilen “Girne Beyaz bölge emirnamesi, 
Beylerbeyi Emirnamesi, Girne Koruma Çevre Planı, Alagadi Çevre Koruma 
Plânı, Lefkoşa İmar Plânı, Karpaz Emirnamesi, Tatlısu, Büyükkonuk 
Emirnameleri” yeniden gözden geçirilerek ihtiyaç duyulan aksaklıklar ve 
ihtiyaçlar yeniden düzenlenerek plana dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

  

        Başlatılan ve devam eden Girne bölge Emirnamesi tamamlanacaktır. 



  

        Başlatılan “Lefkoşa İmar Planı Revizyon Çalışmaları”    
tamamlanacaktır. 

  

        Yoğun yapılaşma tehdidi altında olan Girne Boğaz bölgesi, Mağusa 
Boğaz bölgesi planlama çalışmaları tamamlanacaktır. 

  

        Halen devam eden Mağusa İmar Planı çalışmaları tamamlanacaktır. 

  

        UNOPS ile birlikte yürütülen iki toplumlu Şehir Planlamaları ve 
korumacılık çalışmalarına devam edilecektir. 

  

      Vatandaşların inşaat projelerinden dolayı önlerine çıkan bürokratik 
işlemlerin asgariye indirilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

  

      KKTC genelinde şehirlerde ve köylerde mevcut ağılların şehir dışına 
çıkarılması için, organize hayvancılık bölgeleri, bütün bölgelerimiz için 
tamamlanarak her türlü alt yapısı yapılmış olacak ve hayvancılarımızın 
bütünü buralara taşınacaktır. 

  

      Şehir merkezlerinde yer alan gürültü ve çevre kirliliği ile görüntü 
bozukluğu yaratan yapılaşmaların önüne geçmek için çalışır vaziyette olan 
bütün küçük işyeri ve esnaf atölyelerinin ve ticarethanelerinin taşınabilmesi 
için belediyelerin kontrol ve denetiminde İskan tarafından belirlenecek 
bölgelere taşınmaları için çalışma başlatılacaktır. 

  



      İskan ve Eşdeğer işlemleri devam eden bütün tahsis sahiplerinin 
işlemleri tamamlanacaktır. Ayrıca mahkemelik olan ve hukuksal olarak 
Devletimiz aracılığı ile çözümlenebilecek yüzlerce dosya yeniden ele 
alınarak anlaşma yoluyla bu dosyalara çözüm bulunarak hem şahısların 
sorunları çözülecek hem de mahkemelerin bu alandaki yükü azaltılacaktır. 

  

      İTEM Yasası kapsamında olan KKTC tasarrufunda bulunan kaynakların 
belirlenerek kontrol altına alınması ve kamu amacı dışında kullanılacakların 
öncelikle eşdeğercilerin sorunlarının çözümlenebilmesi için eşit ve adil bir 
şekilde yasa çerçevesinde yaratılacak yöntemlerle çözümlenmesi amacıyla 
başlattığımız çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Trafik kazalarının en aza indirilmesi Koalisyon hükümetimizin temel 
uğraşlarının başında gelecektir. Bu bağlamda karayolları ağımızın hızlı bir 
şekilde iyileştirilmesi “Karayolları Master Planı” çerçevesinde yürütülecektir. 
Yollarımızın kalitesi artırılacaktır. Trafik güvenliği açısından tedbirlerin 
geliştirilmesi hızlandırılacaktır. Özellikle Güzelyurt bölgesindeki trafiği 
rahatlatmak amacıyla yeni bağlantı yolları projelendirilecektir. Yol işaret ve 
tabelaları AB standartlarına getirilip yenilenecektir. Yolların detaylı 
envanteri çıkarılacak ve bir program çerçevesinde bütün yollar 
iyileştirilecektir. Ülkemizdeki bütün kavşakların trafik sayımı yeniden 
yapılacak ve bu sayımlara göre bütün kavşaklar yeniden gözden geçirilip 
planlanacaktır. Kavşakların aydınlatma işlemi tamamlanacak ve başta 
otoyollar olmak üzere bütün yolların aydınlatılması için proje çalışmaları 
başlatılacaktır. 

  

Ercan Havaalanı en kısa sürede bütün birimleriyle, uluslararası direk 
uçuşlara hazır hale getirilecektir. Geçitkale Havaalanı da sivil havacılık 
faaliyetlerinin alanının önemli bir parçası olarak aktif halde olacaktır. Bu 



havaalanını aktif hale getirmek için yasal düzenlemeler yapılıp uluslararası 
şirketlerin burada bakım onarım ve kargo faaliyetlerini yapmaları teşvik 
edilecektir. 

  

Girne Antik Liman kapasitesinin artırılması ve yat turizminin geliştirilmesi 
için özel çaba harcanacaktır. Özel sektörün marina yapımı ve 
işletmeciliğine girmesi için özendirici tedbirler alınacaktır. Bu çerçevede 
Kıyılar ve Limanlar Master Planı genişletilerek kılavuz olması sağlanacaktır. 
Yeni balıkçı barınakları süratle inşa edilecektir. 

  

Girne Turizm Limanı yolcu salonu geliştirilecek, başlatılan aydınlatma ve 
diğer altyapı yatırımları hızla tamamlanacak ve Girne Turizm Limanı 
çağdaş bir çehreye kavuşturulacaktır. 

  

Mağusa limanının gereksinimi olan bütün araç, gereç ve diğer ihtiyaçları 
süratle tamamlanarak etkin bir hizmet vermesi sağlanacak, AB normlarına 
uygun bir liman haline getirilerek dünya standartlarında bir limanı olması 
sağlanacaktır. Deniz ticaretindeki artış göz önüne alınarak limanlarımızın 
24 saat hizmet verebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Bu 
bağlamda Limanlar Yasası ve denizle ilgili bütün yasalar süratle 
hazırlanarak yürürlüğe girecektir. 

  

Altyapısı tıkanmış bulunan şehir merkezleri ve yeni oluşan yerleşim 
birimlerinin telefon ihtiyaçlarını karşılamak için, kablosuz iletişimi 
sağlayabilecek, CDMA projesi süratle uygulanacaktır. 

  

Mevcut ve/veya yapılacak telefon kablo şebekesi üzerinden bütün 
abonelerimize yüksek hızlı internet ve data devreleri sağlayacak olan ve 
kaynağı da hazırlanmış bulunan ADSL projemiz en kısa zamanda hayata 
geçirilecektir. 



  

ADSL sisteminin kurulmasıyla birlikte e-devletin omurgası oluşturulacak 
böylece e-devlet projesinin altyapısı sağlanmış olacaktır. 

  

Yeni telefon müracaatlarına ve arızalara en kısa sürede müdahale 
edebilmek için telefon altyapısı gözden geçirilip en kısa sürede bütün 
şebekenin altyapı projesi hazırlanacaktır. 

  

Telekomünikasyon alanında AB müktesebatına uygun yasal düzenleme 
yapılacaktır. Böylece gelişen teknolojilerin yasa kapsamına alınması 
sağlanacaktır. Özel sektörün gelişen teknolojileri uygulamasının önü 
açılacaktır. 

  

Posta hizmetlerinde gerekli otomasyon ve mekanizasyonu sağlayarak daha 
modern ve daha kaliteli bir hizmet sunulacak, gelen gönderilerin aynı gün 
ya da en geç ertesi gün, APS‟lerin ise birkaç saat içinde alıcıların eline 
ulaşması sağlanacaktır. 

  

Meteoroloji alanında yapılan altyapı yatırımları ile daha sağlıklı ve daha dar 
bölgeler için hava tahminleri yapılması sağlanacak. Gelişen teknoloji günü 
gününe takip edilip bütün alanlara hizmet verilmesi sağlanacaktır. 

  

Dairelerimizin ve kurumlarımızın işleyişini sağlayan bütün yasa ve 
tüzüklerimizin AB yasalarına ve ilgili mevzuatına uygun ve uyumlu hale 
getirilmesi için başlatılmış bulunan çalışmalar hızlandırılacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 



  

2004 yılına kadar uygulanan tarım politikalarıyla ülke tarımımızın  birçok 
konuda olduğu gibi istenilen noktalara geldiğini söylememiz olası değildir. 
İzolasyonların da sonucu ürettiğini pazarlayamayan, gittikçe üretimden 
kopan ve sonuçta kendi gereksinmelerini bile üretmekten uzak bir sektör 
yaratılmıştı. 2004 ve 2005 yıllarında birçok tarımsal konuda yeniden 
yapılanma çalışmaları başlatılmıştır. 

  

Ancak unutulmamalıdır ki tarımın temelini oluşturan bitkisel ve hayvansal 
üretim canlı varlıklar ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle bu yapısal 
değişikler tarımın  birçok kolunda çok uzun zamanda gerçekleşmesi 
mümkün olabilir. 

  

Bu başlatılan reform çalışmalarına devam edilerek sektörü AB normlarında 
üretim yapma konumuna getirmek için çalışmalara devam edilecektir. 
Çünkü  tarım, bütün eksiklik ve aksaklıklarına rağmen beslenmedeki rolü, 
yarattığı katma değer ve istihdamdaki payı ile değil ülkemizde bütün 
dünyada göz ardı edilemeyecek bir sektördür. 

  

Tarımsal ürünlerin dünyada serbestçe dolaştığını göz önüne alarak 
ülkemizde rekabet edebilir tür ve çeşitlerin üretilmesi ve pazarlanabilmesi 
için AB nin ilk ortak politikası olan ortak tarım   politikasına göre tarımımızı 
şekillendirmemiz gerekmektedir. 

  

Buna göre yaşayabilir karlı bir üretim; çevresel kalitenin bu üretimler 
sırasında korunması; varolan doğal kaynakların üretim aşamasında etkili 
kullanılmasının sağlanması; tüketicilere sağlıklı, yüksek kalitede ve uygun 
fiyatlarda gıda üretilmesi; üreticilerimizin ve kırsal kesimin yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi ile üretimin kuşaklar boyu devamlılığının sağlanması için 
gerekli yapısal değişikliklerin yaşam bulması  için  gerekli bütün değişikler 
yapılacaktır. 



  

Bu amaçlara uygun olarak öncelikle yurt dışına pazarlayabileceğimiz 
ürünlerin çağdaş yöntemlerle üretilmesi  için gerekli altyapı çalışmaları 
sürdürülürken üretici birlik veya kooperatiflerin her aşamada işin içerisinde 
fiilen yer alması sağlanacaktır. 

  

  

Tarım sektörünün AB ülkelerindeki konuma gelebilmesi için : 

  

                    Doğrudan Gelir Desteği ve Çiftçi kayıt sistemlerinin geliştirilerek 
hayvancılık bölümünü de kapsamı içerisine alarak  uygulanmasına devam 
edilecek ve diğer destekleme şekillerinden zamanla vazgeçilecek. 

  

                    Uzaktan algılama sistemlerinin tarımda kullanılması için gerekli proje 
çalışmalarına başlanacak. 

  

                    Bitkisel üretimde çağdaş bir yetiştiricilik modeli olan „organik tarım‟ın 
yapılabilmesi için gerekenler yapılacak. 

  

                    Hayvancılıkta da verimliliğin arzulanan düzeye gelebilmesi için 
gerekli altyapı çalışmalarının süratle tamamlanmasına gayret gösterilecek 
ve yeni altyapıya uygun nesillere sahip olmak için üreticilerimize ayrıca 
destekler sağlanacak. 

  

                    Yerleşim merkezleri içinde bulunan hayvan barınakları köyler 
dışında oluşturulacak modern barınaklara, altyapıları da hazırlanarak 
aktarılması sağlanacaktır. 



  

                    Sütte soğuk zincir projesine geçilmiş olup, geriye kalan 
üreticilerimizin de bu projeye teşvik edilmesi yönünde gerekli çalışmalara 
devam edilecektir. 

  

                    Bu yıl ilk kez balıkçılarımıza başlattığımız doğrudan gelir desteği 
projesine ve modern şartlarda balıkçılığın yapılması çalışmalarına devam 
edilecektir. 

  

                    Geliştirilerek tarım sanayi ile ürünlerimize daha fazla katma değer 
yaratılması sağlanacaktır. 

  

Bütün bu olguların gerçekleşmesi için “Tarım Master Planı” hazırlanıp 
devlet politikasına dönüştürülecek ve alt programlarla tarımda yeniden 
yapılanma sağlanacaktır. 

  

Bir ülkenin ormanlarının fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için alanlarının 
en az %30‟unun verimli ormanlarla kaplı olması gerekmektedir. Ülkemizin 
orman varlığı %18.41'dir. Bu ormanlarımızın  %76‟sı bozuk orman 
karakterindedir. Bu nedenle varolan orman alanlarını her çeşit tehlikelere 
karşı korumak, bozuk orman alanlarını ağaçlandırmak, orman dışı 
ağaçlandırma yaparak orman alanlarını çoğaltmak için gerekli bütün 
önlemler alınacaktır. 

  

Ormancılıkta yeniden yapılandırma planları hazırlanarak, ormanların   
toprağı koruma, peyzaj, çevre, turizm, su rezervleri, rekreasyon, milli park,  
av ve yaban hayatı gibi hizmetleri karşılayabilmesi için “Fonksiyonel 
Planlama” yapılacaktır. 

  



  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Enerji sektöründe geçmişten gelen ve hızlı talep artışından kaynaklanan 
altyapı sorunlarını aşmak için elektrik üretim, iletim ve dağıtım sisteminde 
başlatılmış olan yatırım hamlesi artırılarak devam ettirilecektir. 
  
Hükümetimiz ihtiyaç duyulan enerjiyi güvenilir, kesintisiz, ucuz, kaliteli ve 
çevreye uyumlu olarak sunma kararlılığındadır. Bu amaçla kamu, özel 
sektör ve dış yardım fonlarından sağlanacak finansman kaynaklarını 
harekete geçireceğiz. 
  
Geçtiğimiz hükümet döneminde oluşturduğumuz “Bağımsız enerji 
komisyonu” raporu ve revize edilmekte olan master plan hedefleri 
doğrultusunda, ülkenin bölgesel ve genel gelişimine uygun yeni projeler 
hazırlanarak ivedilikle hayata geçirilecektir. 
  

Ayrıca bu dönemde hükümetimiz “enerjinin verimli ve etkili kullanımı” 
konularını çeşitli eğitim etkinlikleri ile halkımıza anlatıp enerji kullanımında 
daha dikkatli olunması ve dolayısı ile kendi elektrik enerjisi faturalarının 
aşağılara çekilebilmeleri konularında “enerji eğitimi” programları geliştirilip 
gerek okul seviyesine, gerekse halkın çeşitli etkinlik ve afişler ile eğitiminde 
hayata geçirilme çalışmaları yapılacaktır. Unutulmaması gereken bir nokta 
ise, en ucuz enerji tasarruf edilen enerjidir, mantığının hem enerjiyi üreten 
hem de tüketen kesimlere eğitim yolu ile aktarılması ve sadece üretim 
kısmı yönetimi (supply side management) ile yetinmeyip talep kısmı 
yönetimi (demand side management) programlarının da enerji eğitimi 
programı çerçevesinde geliştirilmesine çalışılacaktır. 

  

Çevreye duyarlılık Avrupa Birliği kriterlerinden olup artık dünyamızı 
ilgilendiren en önemli etken olmuştur. Bu nedenle bütün dünyada artık bir 
politika haline gelen temiz çevre anlayışının yerleştirilmesi ve ülkemize 
uygun yenilenebilir enerji kaynaklarının araştırılıp  yatırım yapılması için bir 
çalışma başlatılacaktır. Ayrıca yenilenebilir enerji sistemlerini kullanmak 
isteyen vatandaşlarımıza çeşitli kullanım ve satın alma kolaylıkları da bir 



program haline getirilip bu gibi temiz ve çevre dostu enerji kaynaklarının 
kullandırılması özendirilecektir. 

  

Üretirken kirletmemek, kullanılmış birçok maddenin yeniden günlük 
kullanımımıza kazandırılması  çalışmaları yapılıp “geri dönüşüm projeleri” 
ile uluslararası çevre kriterlerine bağımlı kalınarak her türlü olumsuz çevre 
sorunu yaratan üretim merkezlerinin gerekli tedbirleri almaları, eğitimleri ve 
aynı zamanda da desteklenmeleri sağlanacaktır. 

  

Elektrikli cihaz ithal ve kullanımında çeşitli eğitim faaliyetleri ile enerji verimli 
cihaz kullanımı özendirilecek ve bu konuda halkımızın satın alırken 
desteklenmesi programları hazırlanacaktır. İthalatçılarımız da bu konuda 
bilinçlendirilip enerji verimli cihaz ithalinde yardımcı olunacaktır. Enerji 
etiketli (energy stickerring) ürün ithali özendirilecektir. 

  

Akaryakıt ürünlerinin gerekli analizlerinin yapılmasından sonra piyasaya 
sürülmesi için gerekli önlemler alınacak ve tüketiciye ulaşıncaya kadar da 
bu denetimler sürdürülecektir. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Yaşadığımız günümüz dünyasında insanoğlunun barış, özgürlük, 
demokrasi, ve kaliteli yaşam hakkı giderek daha da belirginleşmekte ve 
vazgeçilmez olmaktadır. İnsanların ve toplumların yaşamı anlamlandırıp 
daha mutlu ve kaliteli bir yaşama olanak tanımanın en etkili yolunun 
eğitimden geçtiği bilinen bir gerçekliktir. 

  



Hükümetimiz, Atatürk ilkelerini bilen ve yorumlayan, “Yurtta Barış Dünyada 
Barış” ilkesini yaşama geçiren, ülkesinin her türlü kültürel ve tarihi 
değerlerini birer zenginlik olarak görüp barış, özgürlük, demokrasi, sosyal 
adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, bunları benimseyen, koruyan 
ve geliştiren, bilimsel düşünüş ve çalışmayı özümsemiş, teknoloji 
kullanmayı, değişimi ve gelişmeyi amaç edinmiş çağdaş bilgi ve becerilere 
sahip, her türlü ayırımcılığa karşı bir dünya görüşünü benimsemiş, 
hoşgörülü ve emeğe saygılı yurttaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

  

Eğitimde kalite ve verimliliği artırma bağlamında öğrencilerin on beş yaşına 
kadar kesintisiz/zorunlu Temel Eğitim alma olanağına kavuşması yönüne 
gidilecektir. Temel eğitim kapsamında öğrencilerin temel becerileri 
kazanmaları yanında onları yaşama hazırlama ve meslek seçimlerini kendi 
yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda yapabilmelerini kolaylaştıracak eğitim 
programı ve rehberlik çalışmalarına pilot uygulamalarla birlikte geçilecektir. 

  

Çocukları küçük yaşlardan anlamsız ve gereksiz bir yarışa sokan sınavlara 
alternatif çağdaş yaklaşımlar getirilerek bu bağlamda bilimsel çalışmalar 
hayata geçirilecektir. Yarıştıran ve eleyen bir sistem yerine, herkesin 
yeteneklerini geliştirmeyi hedefleyen ve ilgilerini dikkate alan öğrenci 
merkezli bir sistem hayata geçirilecektir. Bu bağlamda programlardaki 
zorunlu derslere ilaveten sunulan seçimlik derslerin artırılması yönüne 
gidilecektir. 

  

Yeni derslikler ve okullar açılarak, sınıflardaki öğrenci sayısının çağdaş 
düzeye çekilmesi sağlanacaktır. Ayrıca okul öncesi eğitim alacak 
çocukların kendi yerleşim birimlerinde eğitim alabilmeleri sağlanacaktır. 

  

Öğrencilerimizin toplumsal ve evrensel değerlere sahip ve bu sorunlara 
duyarlı yurttaşlar olarak yetiştirilmesini hedefleyen hükümetimiz, Temel 
Eğitimde gerekli görülen derslerin yanı sıra sanat eğitimine özel bir önem 
verilmesini sağlayacak, sanat ve düşünce tarihi gibi derslerin müfredata 
alınması için çalışmalar gerçekleştirecektir. Yaşamımızda gereksinim 



duyduğumuz trafik ve çevre eğitimi gibi konularda öğrencilerimizin eğitim 
alması sağlanacaktır. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı 
kazandırılması çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

  

Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerimizin katı bir biçimde belli bölümlere 
yönelmeleri yerine, kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda dersler ve 
etkinlikleri seçerek, ilerlemesini sağlayacak bir yapılanmaya gidilecektir. 
Ortaokulları liselerin bünyesinden ayırma projesi devam edecek ve ağırlıkla 
üçüncü ülkelerin üniversite giriş sınavlarına öğrenci hazırlayıp yetiştiren 
kolejler  dışındaki liselerin "Çok Programlı/Amaçlı Modern Liseler" 
konseptine uyumlu ve daha verimli bir biçimde hizmet vermelerine özen 
gösterilecektir. 

  

Hükümetimiz, Avrupa Birliği, dünya ile bütünleşme ve bilgi çağının 
gereklerini yerine getirip bilgi alış verişinde bulunma, farklı toplum ve 
kültürlerle iletişim ve etkileşimi kolaylaştırma bağlamında yabancı dillerin 
edinimine  büyük ölçüde önem vermektedir. Bu nedenle İngilizce yanında 
ikinci bir yabancı dilde de iletişim becerileri kazandıracak programları 
uygulamaya koyacaktır. 

  

Öğrencilerimizi özellikle üçüncü ülkelerin üniversite giriş sınavlarına 
hazırlama işlevi olan kolejlerin, bu işlevlerini çok yönlü olarak 
gerçekleştirmesini sağlamak üzere GCE sınavları yanında Uluslararası 
Bakelorya (International Baccalaureate) sınavlarına hazırlık programlarının 
oluşturulması için, daha önce başlatılan çalışmalara devam edilecektir. 

  

Toplumun en önemli gereksinmelerinden biri olan ara eleman açığını 
gidermek için Mesleki Teknik Eğitimde yeniden yapılanma ve teknolojik 
yenilenmeye gidilecek, ve özellikle Avrupa‟yla bütünleşme bağlamında 
gelişecek sanayi ve yeni oluşacak ekonomik yaşamın ihtiyaç duyacağı 
insan gücünü yetiştirmeye ağırlık verilecektir. Bu amaçla „Çok 
Programlı/Amaçlı Modern Meslek Liseleri‟ konseptine uygun okullar hayata 



geçirilecektir. Meslek tanımlarını daha belirgin hale getirecek yasal 
düzenlemelere gidilecektir. 

  

Çıraklık Meslek Eğitimi Yasası, günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenerek uygulanması sağlanacaktır. 

  

Engelli bireylerin toplumdan ve arkadaşlarından soyutlanarak sürdürülen 
eğitim anlayışını değiştirmek amacıyla "Özel Eğitimde Kaynaştırma Projesi" 
nin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

  

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde bilimsel yöntemlerle saptanan üstün 
yetenekli veya yavaş öğrenen öğrencilerin yararlanabilecekleri eğitim 
programlarını hayata geçirme ve bu bağlamdaki eğitim araç ve gereçlerini 
sağlamaya yönelik çalışmalara hız verilecektir. 

  

Rehber öğretmenlerin çalışmalarını düzenleyecek tüzük taslağı ile bütün 
okullarımıza yönelik "Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezleri 
Projesi" hayata geçirilerek, bu alandaki boşluklar doldurulacaktır. 

  

Ezbere dayalı eğitim sistemi yerine öğrenciyi aktif kılacak deney, gözlem ve 
araştırmaya dayalı ve üretimle iç içe olacak öğretim metotları 
kullanılacaktır. Ders programları ve içeriği, gereksiz, eskimiş ayrıntılardan 
arındırılıp çağdaş bilgi ve kültür birikimiyle donatılmış hale 
dönüştürülecektir. Yerel yazın ve sanat ürünlerinin her kademedeki eğitim 
sürecinde yer almasına özen gösterilecektir. Eğitimde “öğrenmeyi 
öğrenme” prensibinin uygulanmasına özen gösterilecektir. 

  



Olanaklar ve ihtiyaçlar çerçevesinde diğer kaynaklar yanında yerel bilgilerle 
donatılmış ders kitaplarının hazırlanması, basımı ve okullarımıza dağıtımı 
yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

  

1995 yılında başlatılan Bilgisayar ve Eğitim-Kültür Televizyonu (e-eğitim) 
projesine eğitimin her kademesinde devam edilecektir. Görsel - işitsel 
eğitim hayata geçirilecektir. Okulların internet ağı aracılığıyla uluslararası 
bilgi ağlarından yararlanmalarına olanak tanıyacak üyeliklerin hayata 
geçirilmesine çalışılacaktır. 

  

Eğitim sürecinde en önemli ve vazgeçilmez öğelerden birisi olan 
öğretmenlerin çalışma koşullarının çağdaş standartlara yükseltilmesi, 
yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve gelir düzeylerinin artırılarak toplumda 
layık oldukları seviyeye getirilmesi sağlanacaktır. 

  

Öğretmenlerimizin mesleki gelişmelerinde önemli yeri olan hizmet içi 
eğitimleri, çağdaş ve bilimsel yenilikler dikkate alınarak yaygın ve ihtiyaçlar 
dikkate alınarak sürekli hale getirilecektir. Öğretmenlerin terfi işlemleri konu 
ile ilgili düzenlenen tüzüklere göre yapılacaktır. 

  

Öncelikle eğitimin her alanında ve her aşamasında eğitmen ve öğrencilerin 
konforunu, sağlığını ve can güvenliğini tehdit eden her türlü koşul ve 
olasılığın en aza indirilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda eğitimin kaliteli  
ve verimli bir biçimde sürdürülebilmesi için eğitim ortamlarının modern 
norm ve standartlara uygun hale gelmesi için sürekli plan ve uygulamalara 
ağırlık verilecektir. 

  

Her düzey ve seviyedeki eğitimin kaliteli ve verimli bir biçimde 
sürdürülebilmesi için gerekli olan her türlü faaliyet ve görevi kolaylaştıracak 
ve verimli kılacak modern yasal düzenlemelerin sürekli geliştirilmesi yönüne 
gidilecektir. 



  

Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin katılımı ile eğitimin demokratik ve 
katılımcı bir yapıya kavuşturulması yönünde başlatılan çalışmalar ileriye 
götürülecektir. Okullarımızda oluşturulan öğrenci konseylerinin yetki ve 
işlevleri geliştirilecek, velilerimizle öğretmenlerimizin ve sendikalarının 
eğitimle ilgili bütün süreçlere katılımı sağlanacaktır. Ailenin eğitimin en 
önemli unsurlarından biri olduğu bilinci ve inancıyla Okul Aile Birlikleri‟nin 
fonksiyonlarını daha etkin hale getirme çalışmaları sürdürülecektir. 

  

Yüksek öğretim bir bütün olarak ele alınıp, uluslararası norm ve standartlar 
gözetilecektir. Yüksek öğretimdeki bütünlüğü ve kaliteyi destekleyecek 
Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon (YÖDAK) Yasası‟nın 
geliştirilmesi yönüne gidilecektir. 

  

Öğretmen yetiştirme sisteminin yerel ve evrensel modern değişimleri 
karşılayacak şekilde ülke genelinde bütünlüklü bir biçimde yeniden 
yapılandırılması çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

  

Eğitimle ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama çalışmalarında 
AÖA ve diğer yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları 
ve onların bilimsel ve profesyonel deneyimlerinden azami ölçüde 
yararlanılacaktır. 

  

Meslek yüksek okulları geliştirilerek mesleki eğitim özendirilecek ve meslek 
lisesi mezunlarının eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlayacak 
çalışmalara ağırlık verilecektir. Yapılacak çalışma ve kamu görevlileri 
yasalarındaki düzenlemelerle meslek yüksek okulu mezunlarının görev 
tanımları netleştirilecektir. 

  



Toplumun her kesiminin ve her bireyin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda 
yaşam boyu eğitim olanaklarından yararlanabilmesi için program ve 
projeler geliştirilecektir. 

  

Yaşam boyu eğitim programları çerçevesinde mesleksiz lise mezunları 
ve/veya işsiz üniversite mezunlarına meslek olanakları yaratma yönüne 
gidilecektir. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Toplumsal kimliğini, kültürel birikiminin biçimlendirdiği gerçeğinden yola 
çıkan hükümetimiz, kültür – sanata değer ve destek vermek için uğraş 
vermeyi hedefleri arasında görülmektedir. 

Toplumsal gelişmenin dinamiğinin kültür sanat alanındaki gelişmeler olduğu 
gerçeğini yeniden keşfetmeye gerek yoktur. Bu yüzden Kültür Sanata 
gerekli önemi ve desteği vermek önde gelen hedeflerimizdendir. 

Evrensel olanla toplumsal  olan kültürler arasındaki ilişkileri yeniden ele 
alacağız. 

Bu bağlamda Akdenizli, Avrupalı ve Dünyalı kültürlerle ilişkilerimizi 
geliştirmek için yeni ve yaratıcı projeler geliştirmeyi öngörmekteyiz. 

Üretimde zenginleşmenin önünü açacak olan yeni bir kültürel yaşama 
merhaba diyebilmenin önkoşulları vardır. Bu önkoşullardan birisi de 
evrensel olanla, toplumsal olan arasındaki ilişkilerin yeniden ele alınması;  
değerlendirilmesi ve geliştirilmesidir. 

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla, Anayasamızın ilgili kurallarını da dikkate 
alan hükümetimiz aşağıdaki hedefleri önüne koyacaktır: 

  

Kültür ve sanatta yeniden yapılanma: 



  

a) Özerk Sanat Kurumu Oluşturmak: 

Kültür sanatın bağımsız doğasına uygun; siyasi yapılanmalardan 
yalıtlanmış; kendi bütçesi ve kadrolarıyla özerkleştirilmiş; çağdaş bir 
yapılanma için, kültür ve sanatla uğraşanların katılımlarıyla hazırlanacak 
yeni bir “Sanat Kurumu Yasası”nın, AB normları ile uygunluğu da 
sağlanarak, ivedilikle yasalaştırılması; 

“Telif Hakları Yasası”, “Düşün ve Sanat Ürünlerini Derleme Yasası”, “Tarihi 
Eserleri Koruma Yasası” gibi bu alanla ilgili yürürlükteki yasalar, günün 
koşullarına ve AB normlarına göre yeniden düzenlenecektir; 

Belirli büyüklüğün üzerindeki yapılarda, binde beş oranında "sanat eseri"  
kullanma zorunluluğu  getirecek yasal düzenleme yapılması için ilgili 
meslek kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar başlatılacaktır. 

Kültür-sanat araç ve materyallerindeki (boya, kağıt, mürekkep, müzik 
aletleri , kitap vb) gümrük ve diğer vergileri kaldıran yasal düzenlemeler 
yapılacak; Özel kuruluşların kültür-sanat alanına yapacakları katkı ve 
yatırımlarda vergi indirimine tabi tutularak özendirilmesi için yasal 
düzenleme yapılacaktır. 

b) Altyapı Eksikliklerini Gidermek: 

Bu alandaki altyapı eksikliklerinin hızla giderilmesi için, (başta üç büyük 
şehirde) “Kültür Sarayı” olarak kullanılabilecek  bir kompleks yapı, açık ve 
kapalı alanların işlevi de düşünülmek suretiyle, inşa edilmesi için gerekli 
girişimler yapılacaktır. 

Bütün sanat dallarındaki üretim ve birikimimizi derleyebileceğimiz; müze, 
arşiv, kütüphane vb. yapılanmalar ivedilikle gündeme alınacaktır. 

c) Kültür-sanat Üretimini Desteklemek: 

Kültür-sanat alanında üretim yapanlara ve bu alanda uğraş veren 
derneklere yaklaşımlara yeni anlayışlar getirilecektir. 

d) Arşiv ve Araştırmacılığı Geliştirmek: 



Bir toplumun tarihi ve kültürü ancak yazın, sanat, arşivler, eski eserler ve 
bilimsel araştırmalarla yeni kuşaklara aktarılabilir ve geliştirilebilir. Bu 
gerçekten yola çıkarak; 

1) Kıbrıs Türk Yazın(edebiyat) Müzesi, Etnografya Müzesi, Plastik Sanatlar 
Müzesi başta olmak üzere nitelikli müzeler dizisinin kurulması bir an önce 
gündeme alınacaktır. Bu Müzelerden elde edilecek gelirler direkt olarak 
kültür- sanat alanına aktarılacaktır. 

2) Araştırmacılar, ödüllendirme; özendirme; eserlerinin basımı vb. 
yöntemlerle maddi ve manevi yönden desteklenecektir. 

3)Kıbrıs Türk Kültür ve sanat eserleri ile basılı ve antik eserlerin ve folklorik 
malzemenin toplanması ve korunması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

4) Eskiden basılmış eserler de dahil, Kıbrıs'la ilgili bütün basılı ürünler  bir 
kütüphanede toplanacak; eski dilde yazılmış olanların dilimize 
kazandırılmasına önem verilecektir. 

5) Atatürk Kültür Merkezi‟nde yazın sanatçısı ve araştırmacı yazarlar için 
bir yer ayrılması sağlanacaktır. Kütüphane, Milli Arşiv başta olmak üzere, 
Türkiye'deki arşiv ve kütüphanelerden de kolayca yararlanmayı sağlayacak 
bir "Sürekli Araştırma Kimliği" bakanlık tarafından hazırlanıp "Danışma 
Kurulu"nun saptayacağı sanatçılara verilecektir. 

e) Kültür-Sanatın Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması ve Özendirilmesi İçin: 

1) Kültür,sanat ve yazın ürünleri, başta Eğitim ve Kültür Bakanlığı olmak 
üzere, devlet tarafından satın alınması; basılması, çoğaltılması ve 
sergilenmesi sağlanması için gerekli yapılanma sağlanacaktır. 

2) Yerel  bir "KİTAP" dergisi vb dergilerin, bakanlık tarafından hazırlanıp 
yayınlanması; bunun özellikle dış etkinliklerde bir tanıtım aracı olarak 
kullanılması için ilgili kurumlarla birlikte gerekli girişimler yapılacaktır. 

3) Yurt dışında gerçekleşen kültür-sanat etkinliklerine davet edilen 
sanatçılarımıza maddi manevi yardım yapılması sağlanacak ve devletin de 
bu tür etkinliklere katılımı özendirilecektir. 

4) Uluslararası bir "Copyright Ajansı" (tescil ajansı) ile anlaşma yapılması 
ve ülkemizin kültür, sanat ve edebiyatını tanıtıcı  dokümanlar hazırlanarak 



söz konusu ajans kanalı ile bütün ülkelere dağıtılması için girişim 
başlatılacaktır. 

5)  Yurt dışında gerçekleşen Turizm Fuarlarına katılımlarda,  kültür- sanat 
eserlerinin yer alacağı stantlar kurulması ve sanatçıların da bu fuarlara 
katılımına önem verilecektir. 

6) Dünya kültür kaynaklarına ulaşabilmek için, kültür dairesinin oluşturacağı 
bir birimle internet kaynakları özetlenerek sanatçıların kullanımına 
sunulacaktır. 

7) Lefkoşa Uluslar arası Sanat bienali‟nin gerçekleştirilmesi ve tekrarının 
sağlanması için girişim başlatılacaktır. 

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

Eğitime, Kültür ve sanata özel önem verecek olan hükümetimiz gerek 
yatırımlar, gerekse hizmetler, sosyal transferler ve diğer ödenekler 
açısından bütçeden  ayrılan payın, çağın gereklerine uygun düzeylere 
yükselmesi için gerekli çalışmaları yapacaktır. 

  

Ayrıca Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının daha verimli çalışmasına olanak 
yaratmak için yeniden yapılanma ve teşkilatlanma çalışmalarının dinamik 
bir anlayışla ele alınmasına özen gösterilecektir. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Politikalarına  temel olarak “insan”  ve  “insan haklarını”  kabul eden  CTP-
Birleşik Güçler/DP Hükümeti, üretken ve çağdaş standartlara uygun toplum 
yapısına giden yolun “sağlıklı bireylerden” geçtiğinin bilincindedir. Bundan 



dolayı  “sağlıklı insanı”  çağdaş toplumun vazgeçilmez temel unsuru olarak 
görmektedir. 

  

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği ölçütlerine uygun olarak sağlıklı 
olma kavramını “fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak en üst düzeyde iyi olma 
hali”,  sağlık hizmeti anlayışını da “öncelikle koruyucu sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılıp etkinleştirilmesi, hastalık durumunda ise  kolay ulaşılabilen  
kaliteli sağlık hizmeti”  olarak  kabul etmektedir. 

  

Hasta merkezli olarak düzenlenmemiş bugünkü sağlık sistemi, 
uygulamalarda çeşitli aksaklıklara neden olmakta ve hastaların kaliteli 
sağlık hizmeti almasını sağlayamamaktadır. İnsanlarımız bir yandan 
çağdaş ölçütlere uygun kaliteli sağlık hizmeti alamamakta, diğer yandan bu 
hizmetleri alırken dünya standartlarına göre büyük maddi manevi bedeller 
ödemekte, öte yandan ise yeterince alamadığı sağlık hizmetlerini 
karşılamak için yurt dışına koşmaktadır. Sağlıkta “hasta merkezli” bir 
yeniden yapılanma öngören CTP-BG ile DP Hükümeti, hastaların hekim 
seçme özgürlüğünü de içerecek şekilde, yaygın, kolay ulaşılabilen, Genel 
Sağlık Sigortası uygulamasıyla herkesi sistem içerisine alan bir uygulama 
anlayışını hayata geçirme hedefindedir. 

  

CTP-BG  DP hükümeti, sağlık hizmetlerinde hem hizmeti alanların hem 
verenlerin mutlu olması prensibinden hareketle sağlık çalışanlarının özlük 
haklarının yeniden düzenlenmesini ve çağdaş düzeye getirilmesini 
hedeflemektedir. Bu amaçla gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce 
tamamlanarak bir bütün olarak sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasını 
öngörmektedir. 

  

Devlet hastahanelerindeki “başhekimlik” görevleri yeniden gözden 
geçirilerek,  politikalar üreten, stratejiler belirleyen ve bunları hayata 
geçiren, uygulamaların sürekliliği için denetim yapan yeni bir  yönetim 
anlayışının geliştirilmesi çalışmaları başlatılacaktır. Bu nedenle sağlık 
alanındaki reformlara öncelikle yönetim anlayışından başlanacaktır. Bu 



amaçla bakanlığın fonksiyonları, bakanlığa bağlı dairelerin sorumlulukları 
ve etkinlik alanları  yeniden düzenlenecektir. Bakanlık ve bağlı daireler bu 
yeni vizyona uygun olarak yeniden yapılandırılacaktır. 

  

Temel ve koruyucu sağlık hizmetlerine büyük önem verilerek, Avrupa Birliği 
standartlarına ulaşmada çok önemli fonksiyonları olan bu hizmetler, 
sorumluluk ve inisiyatif sahibi bir görev alanı haline getirilecektir. Temel 
sağlıkta ana-çocuk sağlığı hizmetleri geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 

  

Koruyucu diş hekimliği de çağdaş ülkeler düzeyinde bir devlet politikası 
halinde organize programlarla uygulanacaktır. Sağlıklı ağızlara sahip 
bireyler yetiştirilmesinin uzun vadede ülke  ekonomisine ve  genel sağlığa 
koyacağı büyük  katkıların bilincinde olarak politikalar üretilecektir. Temel 
ve koruyucu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesinde yerel yönetimlerle de 
işbirliği ve koordinasyon sağlanacak ve gerekli düzenlemeler yapılarak 
daha etkin ve çağdaş hizmetler ve denetim mekanizması hayata 
geçirilecektir. 

  

Ülkemizdeki üretim yerlerinin, imalathanelerin izinlendirilmesi ve 
ruhsatlandırılmasıyla ilgili yasal boşluk doldurulacak ve yine AB 
standartlarında  sıhhi üretim koşulları sağlanarak halkımıza sunumu 
gerçekleştirilecektir 

  

Yapılan bilimsel araştırmalar, sağlıktaki en önemli ölüm nedenleri olan, en 
çok kişisel ve ailesel yıkım ve tahribat yapan, en büyük finansman 
harcamalarının yapıldığı kalp, beyin damar hastalıkları ve kanser 
hastalıklarında koruyucu önlemlerle, sağlıklı beslenme, temiz çevre 
koşulları ve sağlıklı gıdalarla beslenmeyle % 50-75‟lere varan oranlarda 
azalma sağlanabileceğini göstermektedir. Bunun sağlık bütçesindeki 
finansal boyutu ise çok daha büyüktür. Özellikle çevre sağlığı ve atıklar, 
gıda sağlığı ile ilgili denetlemeler ve düzenlemeler sağlanarak 
insanlarımızın sofralarına ilaçsız, hormonsuz sağlıklı gıdalar koyabilmelerini 
sağlayacağız. Bu amaçla gerekli denetlemelerin eksiksiz sürdürülebilmesi 



için gerekli önlemleri ve düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Toplumun, 
hastaların eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine, koruyucu sağlık hizmetleri 
anlayışının yerleşmesi için büyük önem verilecektir. 

  

İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili uluslar arası yasaların uygulanması 
sağlanacak, diğer meslek hastalıklarına karşı etkin mücadele verilecektir. 
ILO kararları yaşama geçirilecek, ilgili birimlerin eşgüdüm ve 
koordinasyonunu sağlayacak örgütlenme ve işbirliğine gidilecektir. 

  

Sosyal hizmetler alanında yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç 
insanlarla ilgili daha organize bir şekilde ve yine AB standartlarında hizmet 
verilmesinin, bu hizmetlerin genişletilmesinin ve bu alanda hizmet veren 
kamu-özel bütün kurumların ve işletmelerin denetlenmesinin sağlanması 
hedeflenmektedir. Ülkemizde yaşlılar için çağdaş standartlarda hizmet 
verebilecek özel bakımevlerine gereksinim vardır ve bu alanlardaki 
yatırımların desteklenmesi ve teşvik edilmesi sağlanacaktır. 

  

İlaç ve Eczacılık hizmetleri yeniden organize edilecektir. Gerek Bakanlık 
gerek İlaç/Eczacılık Dairesi eski organizasyonundan çıkarılarak bakanlığın 
bilgi/iletişim, yönetim ve denetim başlıkları altında mevzuat ve eylem 
planları hazırlanıp yeniden yapılanması sağlanacaktır. 

  

İlaç dağıtımı, hastaların gereksinimleri, kalite ve verimlilik ilkelerine göre 
yeniden düzenlenecek, ilaç dağıtımında ilaç israfını ve yüksek maliyetleri 
önleyecek politikalar gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek sağlık 
reformları ve genel sağlık sigortası uygulaması  çerçevesinde ilaç dağıtımı 
ve halka sunumu AB ülkelerinde uygulanan  kıstaslara göre  planlanacaktır. 

  

Devlet Laboratuarı Dairesinin özellikle Temel Sağlık Dairesi  işbirliğiyle 
başta gıdalarda olmak üzere toksik maddelerle, pestisit kalıntılarıyla ilgili, 



diğer ilaçlarla ilgili düzenlemeleri sürekli kılınacaktır. Böylece insanlarımızın 
sürekli korunma altına alınması sağlanmış olacaktır. 

  

Sağlık hizmetlerinin sunumu, verimlilik, kalite ve çağdaş standartlar göz 
önünde tutularak yeniden düzenlenecektir. Kamu çalışanlarının hastanede 
tam gün çalışması verimlilik ilkesi çerçevesinde teşvik edilecek ve kamu ile 
özel sağlık hizmetlerinin birbirinden ayrılması ancak birbirini tamamlayacak 
şekilde organize edilmesi sağlanacaktır. Hastanelerin hastaların 
kuyruklarda beklediği, sıkıntı çektikleri yerler değil, güler yüzlü sağlık 
hizmeti alacakları, randevuyla muayene olacakları, yakın ilgi görecekleri 
yerler haline getirilmesi hedeflenmektedir. 

  

Acil hizmetleri geliştirilecek, personel eksiklikleri ve eğitimsizlik giderilecek, 
gerçek anlamda acil hizmetleri verilecektir. Sadece aletlerin ve altyapının 
güçlendirilmesi  değil insanın, sağlık çalışanları ve yöneticilerinin eğitimi 
sağlanacak ve standartlar her alanda  çağdaş seviyelere getirilecektir. 
“İnsana Yatırım” ana hedefimiz olacaktır. 

  

Yoğun bakım hizmetleri, gerek altyapı güçlendirilerek, gerek çalışanların 
seviyesi yükseltilerek gerekse yönetim anlayışı yeniden düzenlenerek 
çağdaş standartlara getirilecektir. 

  

Hastalarımızın  sağlık birimlerine kolay ulaşmasını sağlayabilmek için, 
özellikle kırsal kesimdeki hastaların kolay ulaşımının sağlanması için sağlık 
ocaklarının güçlendirilmesi ve etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Bu yolla 
hastanelere olan yığılma da büyük oranda engellenebilecektir. 

  

Hasta ile hekim arasındaki para ilişkisini sona erdirecek düzenlemeler  
gerçekleştirilecek ve sadece parası olanın değil, herkesin sağlık 
hizmetlerinden yararlanması sağlanacaktır. Sağlık sisteminin 
finansmanında Genel Sağlık Sigortası uygulamasıyla sağlığın her yönüyle 



desteklenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacaktır. Kamu ve özelden 
hizmet satın alacak Genel Sağlık Sigortası Fonu uygulamasıyla, sağlığın 
çok yönlü gelişmesinin önü açılacaktır. Böylece sağlığa daha fazla kaynak 
aktarımı ve bunların verimli bir şekilde kullanılması ve denetlenmesi 
mümkün olacaktır. 

  

Sağlık hizmetlerinin daha etkin, çağdaş standartlara uygun hale 
getirilebilmesi için yıllarca süren tartışmalardan sonra bütün taraflarca 
konsensusa varılmış olan sağlık çalışanlarının özlük haklarını ve çalışma 
koşullarını çağdaş seviyelere getirecek, verimliliği teşvik edecek Sağlık 
Yasası ve Döner Sermaye Yasası hızla düzenlenip uygulamaya konacaktır. 
Özerk yönetim ilkelerine göre düzenlenecek hastane yönetimlerinin kaliteli 
ve verimli sağlık hizmetlerinin sağlanmasının esas düzenleyicisi olmaları 
sağlanacaktır. 

  

Özel sağlık hizmetleri, “Genel Sağlık Sigortası” uygulamasının getireceği 
rekabet, teşvik ve ayni zamanda denetimle çağdaş standartlara 
getirilecektir. Önceden yasalaşmış olan Özel Hastaneler, Dispanserler, 
Klinikler ve Muayenehaneler Yasası tam anlamıyla yürürlüğe konup özel 
sağlık hizmetlerinin kontrol ve denetimleri gerçekleştirilecektir. 

  

Hemşirelikte temel  eğitim süresi AB standartlarına uygun olarak en az 4 yıl 
olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve eğitim seviyesi çağdaş 
standartlara getirilecektir. Sağlık servislerinde hemşirelerin sorumluluğuna 
verilen hasta sayısı standartlara uygun hale getirilecek şekilde gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. Hemşirelik Yasası ve teşkilat şeması gözden 
geçirilecektir. 

  

Sağlık çalışanlarının sürekli eğitimini teşvik edecek ve düzenleyecek 
yapılanma gerçekleştirilecek ve uygulamaya konacaktır. 

  



Sağlık alanındaki her türlü verinin kayıt altına alınacağı, her türlü istatistiki 
çalışmanın sürekli hale getirileceği bir Bilgi İşlem ve İletişim Merkezi 
oluşturulacak ve bütün hastaneler ve sağlık ocakları arasında düzenli bilgi 
akışı sağlanacaktır. 

  

“Kanserle Savaş Projesi”nin gerekleri eksiksiz olarak yerine getirilecektir. 

  

Proje ile, KKTC‟nin kanser konusunda epidomiyolojik haritasının 
oluşturulması, kansere yönelik erken tanı ve tarama merkezlerinin 
yapılandırılması ile kanser konusunda sürekli eğitim programlarının hayata 
geçirilmesine katkıda bulunarak, kansere yönelik çağdaş tedavi 
hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmalarına alt yapı oluşturulması 
amaçlanmaktadır. 

  

Bu bilimsel projenin başlatılan uygulanması kararlılıkla sürdürülecek, 
kanserle mücadelenin önemli bir unsuru olan erken tanı   ve  toplumun 
eğitimine özel önem verilecektir. 

  

Hasta hakları ile ilgili gerekli yasal düzenleme, ilgili örgütler ve hasta hakları 
platformu ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek ve yasalaştırılarak 
hastaların her türlü sağlık uygulamasında bilgili, bilinçli ve güçlü olmaları 
sağlanacaktır. 

  

Bütün Tıbbi laboratuarların çağdaş normlara uygun kalite kontrol tüzüğüne 
ulaşabilmeleri için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 



  

Hükümetimiz çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik ile ilgili bütün unsurları 
içerecek yeni bir yapılanma hedeflemektedir. Buna göre Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı üç temel yapılanma içerisinde düşünülmüştür. 

Bunlar Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü normları ışığında 
yeniden yapılandırılacak sosyal güvenlik sistemi, endüstriyel eğitim ve 
verimlilik merkezi oluşumu ile çalışma yaşamının yeniden düzenlenmesidir. 

  

Burada ortaya konan yaklaşım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
daha etkili, verimli, kamu maliyesine en düşük harcama gereksinimi ile 
herkese hitap edebilecek şekilde yapılandırılmasıdır. 

  

CTP-BG/DP Koalisyon Hükümeti Kıbrıs Türk Halkının Avrupa Birliği norm 
ve standartlarına ulaşma, çalışma yaşamında var olan uluslararası norm ve 
standartları geliştirme perspektifi ve halkımızın refah ve mutluluğunu geri 
çevrilmez bir şekle dönüştürme gayreti ile çalışma yaşamımızda ciddi 
reformları gündemine getirecektir. 

  

CTP/BG-DP Koalisyon Hükümeti‟nin yeni dönemde gerçekleştireceği 
çalışmalar ve vereceği hizmetler arasında aşağıdakilere özel önem 
verilecektir. 

  

1.                Sosyal Güvenlik 

  

Sosyal güvenlikle ilgili olarak kısa ve orta vadeli hedefler gözetilmektedir. 
Hükümetimiz kısa vadeli olarak mevcut sistemlerin gözden geçirilerek 
sosyal tarafların da katılımcı bir yaklaşımla ortaya koyacakları görüş ve 
önerileri de ciddiyetle dikkate alarak gerekli yasal ve idari düzenlemeleri 
gerçekleştirecektir. 



  

Tek tip sosyal güvenlik olarak bilinen Sosyal Güvenlik Yasası ilgili bütün 
tarafların görüşleri de alınarak, toplumsal uzlaşmayı sağlamayı hedefleyen 
bir süreç ile yeni sistem oluşturulacaktır. Yeni sisteme ilk defa sosyal 
güvenliğe tabi olanlar zorunlu, halen herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 
tabi olanlar ise gönüllülük esası ile katılabileceklerdir. Yeni sistemin 
yaşama geçmesi ile mevcut idari yapı yeniden düzenlenecek ve ilgili 
teşkilat yasaları çıkartılacaktır. 

  

Tek tip sosyal güvenlikle ilgili uygulama için gerekli teşkilat yasalarının 
yasallaşmasını takiben yeni sistem uygulamaya konacaktır. Sosyal 
güvenlik konusuna sosyal koruma anlayışı ile birlikte yaklaşılacaktır. Buna 
göre mevcut sosyal sigortalar ile emeklilik fonları tek çatı altında 
toplanacaktır. Böylece emeklilik ve ikramiye ile ilgili hizmetler tek elden 
yürütülürken özürlülerin de dahil olacağı sosyal hizmetler ve yardımlar aynı 
birim tarafından yürütülecektir. İhtiyat Sandığı uygulaması Sosyal Güvenlik 
Yasası‟na gelecek düzenlemeler de dikkate alınarak yeniden 
şekillendirilecek ancak bu yapılırken çalışanların mevcut birikimleri ve 
sistemin esasının devamlılığı korunacaktır. 

  

Yaşlılık (emeklilik) ve ikramiye Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında 
olanların bütününü kapsayacaktır. Sigortalı-işveren-devlet üçlüsünün 
katkıları ile çalışacak sistemde emeklilik yaşı; ilgili bütün taraflarla 
yürütülecek görüşmeler ışığında yapılacak aktüeryal hesaplamalar, yaşam 
beklentisi, ekonomik ve sosyal kriterler göz önüne alınarak belirlenecektir. 
Temel ilke olarak emeklilik hakkına sahip olacak kadar yatırım 
yapmayanların sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler birimine aktarılması ve 
herkesin sosyal güvenliğinin merkezi bir sistemle güvence altına alınması 
sağlanacaktır. Sosyal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olan sosyal sağlık 
hizmetleri iki temel yaklaşımla hizmet verecektir. Yeni sistemde sosyal 
sigortalara tabi olanlarla sosyal hizmetler ve yardımlara tabi olanlara aynı 
hizmet verilirken sosyal sigortalara tabi olanlar sağlık fonunun oluşumuna 
katkıda bulunacaklardır. Prim ödemeyenlerin sağlık hizmetlerinin 
harcamaları devlet bütçesinden karşılanacaktır. Münhasıran sağlık amacı 
ile oluşturulacak sağlık fonu devlet ve özelden hizmet satın alma ilkesi ile 



çalışacaktır. Sosyal sağlık anlayışı özel ve kamu hekimlerinden 
hastahaneler kanalı ile alınacak hizmetlerle hastanın hekim seçme hakkını 
ve sosyal devlet ilkesini özdeşleştiren bir yaklaşımla çalışacaktır. 

  

Sosyal güvenliğin yaşama geçmesi ile birlikte mevcut sistemlerin yeni 
sisteme entegrasyonu ve uyumlaştırma çalışmaları paralel olarak devam 
edecektir. 

  

Güneyde çalışanların KKTC sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınabilmeleri 
için  gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

  

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularında Bakanlığın ilgili birimleri ile işbirliği 
geliştirilecektir. Halen bu konuda yürütülen çalışmalar derinleştirilecek ve 
çalışma yaşamımızda AB norm ve standartları ile ILO‟nun sözleşme ve 
tavsiye kararları ışığında çalışanın sağlığı ve çalışma ortamının 
güvenliğinin geliştirilmesinde çağdaş normlara ulaşılmasına özel önem 
verilecektir. 

  

İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar Fonu‟nda halen farklı gecikme zamları 
ve cezaları uygulamakta, işverenler aynı çalışanları için her Fon‟la ilgili ayrı 
ayrı işleme tabi tutulmaktadırlar. İşverenlerin mükellefiyetlerini tek yerden 
yapabilmelerine ilişkin çalışmalar tamamlanacak ve bu mükellefiyetler tek 
merkezden yerine getirilebilecektir. Bu fonlara tabi olanların listelerinin her 
ay düzenli olarak ilgili fona bildirilmesi zorunlu hale getirilecek, 
mükellefiyetin yerine getirilmemesi veya geç yerine getirilmesi halinde daha 
önceden zamanında verilmiş olacak bordrolar veya bildirimler esas 
alınacaktır. 

  

2.                Çalışma Dairesi’nin Yapılandırılması 

  



Çalışma Bakanlığı‟na bağlı Çalışma Dairesi yeniden yapılandırılacaktır. İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği birimi yetkinleştirilip geliştirilecektir. İşyeri kayıt ve 
teftiş işlemleri için mevcut imkanlar daha da geliştirilecektir. Çalışma 
Dairesi‟nin uygulamakla yetkili olduğu yasalar alınacak önlemlerle daha 
etkin olarak uygulanacak ve denetimlere özel önem verilecektir. Gerekli 
görüldüğü oranda Dairenin yetkileri artırılacaktır. 

  

3.                endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezi 

  

Hükümetimiz herkesin üzerinde durduğu verimlilik konusunu ele alıp gerekli 
adımları atacaktır. Bakanlık merkez örgütüne bağlı olarak özerk 
çalışabilecek, döner sermayeli ve devlet katkılı endüstriyel Eğitim ve 
Verimlilik Merkezi oluşturulacaktır. Bu bağlamda çıraklık eğitimi ve diğer 
meslek içi eğitim ve meslek edindirme kursları bu birim tarafından 
düzenlenecek şekilde gerekli yasal ve pratik önlemler alınacaktır. 
endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezi özellikle benzeri merkezlerin 
Avrupa Birliği üyesi devletlerdeki yapıları dikkate alınarak devlet, işçi, 
işveren ve esnaf temsilcilerinin dengeli görev, yetki ve sorumluluklarının 
olacağı bir yönetim anlayışı ile yönetilecektir. Uzun vadede OTEM‟in de bu 
yapılanma içerisine alınması hedeflenmektedir. Böylece ülkemizde bir 
yandan gerekli kalifiye eleman yetiştirilmesi, çalışanların becerilerinin 
geliştirilmesi ve yeni beceriler elde etmeleri sağlanırken, kamu ve özel 
sektörde verimlilik konusunda araştırmalar yapılacaktır. Yapılacak 
araştırmalar ışığında her kesim ve sektör verimlilik konusunda daha ileri 
adımlar atabileceklerdir. Sistemin yerleşmesine paralel olarak halen 
Çalışma Dairesi bünyesindeki İşgücü Planlama ve Geliştirme Fonu 
endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezi ile birleştirilecektir. endüstriyel 
Eğitim ve Verimlilik Merkezi konu ile ilgili yetkin elemanlar yetişene kadar 
yurt içi ve yurt dışından hizmet satın alma ilkesi ile çalışacaktır. 

  

  

  

4.                Sosyal Diyalog ve Çalışma Yaşamının Koordinasyonu 



  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik konularında belirlenecek aralıklarla Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Şuraları ve buna uygun koordinasyon amaçlı danışma 
organları oluşturulacaktır. Çalışanlar ve işverenlerin sosyal diyalog 
kapsamında sosyal taraflar ve devletin sürekli koordinasyonu görüşme-
danışma-temsiliyet-katılımcılık ilkeleri ile düzenlenecektir. 

  

Çalışma yaşamımızda gereksinim duyulan çağdaş dönüşümlere cevap 
verecek olan demokratik sendikalar yasası sendikaların da katkıları ile 
yasallaştırılacaktır. Bu yapılırken Avrupa İş Konseylerinin (European Work 
Councils) oluşum ve işleyişleri de dikkate alınacaktır. Avrupa Birliği norm ve 
standartlarına uyum çalışmaları hızlandırılacaktır. 

  

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası‟nın kapsamı 
genişletilirken sosyal tarafların önerileri de dikkate alınarak, uygulamada 
eksikliği hissedilen değişiklikler yapılıp ilgili tüzükler süratle kabul 
edilecektir. Toplu sözleşmelerin teşmil yolu ile uygulanması için sosyal 
taraflarla yapılacak istişareler ışığında gerekli yasal ve idari düzenlemeler 
yapılacaktır. 

  

Sendikalar Yasası ilgili tarafların katılımcılığı ilkesi ile ele alınacak ve 
çağdaş bir Sendikalar Yasası çıkartılacaktır. 

  

Uluslararası Çalışma Örgütü‟nün (ILO) çalışma ve sosyal güvenliğe ilişkin 
sözleşme ve tavsiye kararları sosyal taraflarla işbirliği içinde taranacak ve 
ülke koşullarımıza uygun ve gerekli olanların kabulü için gerekli çalışmalar 
süratle tamamlanacaktır. 

  

5.                Kayıt Dışı ve Kaçak İşçilik 



  

Yurttaşların kayıt dışı, yurttaş olmayanların da kayıt dışı veya kaçak olarak 
çalıştırılmalarına kalıcı çözüm bulmak amacı ile çalışanlar ve işverenlere 
yönelik eğitim çalışmaları yapılacaktır. Hükümet kanayan bu yarayı sarmak 
için ilgili bakanlık ve birimlerinin koordineli bir şekilde çalışmasına hız 
verecektir. 

  

Kayıt dışı ve kaçak işçilik ve işyeri çalıştırılmasına son verilecek ve devletin 
çeşitli fonları ile sosyal güvenlik fonlarının gelir kayıpları en alt düzeye 
indirilecektir. Böylece bir yandan devlet gelirlerindeki kayıplar asgari 
düzeye inerken öte yandan yasal işçi çalıştıranlarla çalıştırmayanlar 
arasındaki haksız rekabet koşulları ortadan kaldırılmış olacaktır. Yurt 
dışından ülkemize giriş ve çıkışlarda çalışma amaçlı geliş ve gidişler kayıt 
altına alınacak ve Muhaceret Dairesi ve ilgili birimlerle koordinasyon ve 
işbirliği en üst düzeye çıkartılacaktır. 

  

CTP/BG-DP Koalisyon Hükümeti insanımızı çalışma ve sosyal güvenlik 
alanında da Avrupa Birliği standartlarına yükseltecektir. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Gençlik toplum içinde en önemli, gelişime ve değişime en açık, en enerjik 
ve dinamik kesimdir. 

  

Bu nedenle hükümetimiz, geçliğin toplum sorunlarına duyarlılığını 
arttırmayı, inisiyatif almalarını teşvik etmeyi ve demokratik süreçlere etkin 
biçimde katılmalarını destekleyecektir. 



  

Ülke gençliğinin belli başlı sorunları olan eğitim, göç, istihdam, konut ve 
askerlik sorunlarından en asgari şekilde etkilenmelerini sağlamak 
hükümetimizin gençlerle ilgili ana politikasını oluşturacaktır. 

  

Gençlerimizin sorunlarının başında eğitim planlaması gelmektedir. Eğitimin 
üretime ve ekonomik gelişmeye paralel olarak, ihtiyaç alanlarına göre 
planlanması hükümetimizin ana hedeflerinden biridir. Bu anlamda 
gençlerimizin bir başka sorunu olan askerlik sorunu da ele alınacak ve ilgili 
kurumlarla birlikte çözüm yönüne gidilecektir. Profesyonel askerliğin 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

  

Gençliğin kötü alışkanlıklardan korunması en önde gelen 
görevlerimizdendir. Polisiye tedbirler ve yasal önlemler dışında bu 
konunun, sosyal, psikolojik yanları da ele alınarak değerlendirilecektir. 
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de polisiye tedbirler klinik ve eğitim 
çalışmaları ile desteklenecek, Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği 
sağlanacaktır. 

  

Bakanlığımızın bu amaca yönelik olarak kurduğu komisyon ve başlattığı 
kötü alışkanlıkları önlemeye yönelik çalışmalar önümüzdeki dönemde de 
devam edecektir. Bakanlığımıza bağlı Gençlik Dairesi altında böyle bir 
yapılanmanın yasal zeminini oluşturmayı da hedeflemekteyiz. 

  

Kuzey Kıbrıs‟ta yetişmiş beyinlerin dışarıya göçünü engellemek kadar 
yurtdışındaki yetişmiş gençlerimizin de ülkeye dönmeleri için bir master 
plan çerçevesinde hazırlıkların yapılması gerekmektedir. 

  



Buna ek olarak ülke dışında yaşayan Kıbrıslı Türk gençliğin, Kıbrıs Sorunu 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında doğru bilgilendirilmesi amacıyla 
hükümetimiz çok yönlü çalışmalar yapacaktır. 

  

Dünyaya açılma sürecinde kararlılık ve inanç gösteren gençlerin siyasi 
arenada da hak ettiği yeri alabilmesi ve karar organlarında bulunabilmeleri 
için ülke içinde gereken hassasiyet gösterilecek ve dış dünya temaslarına 
aktif katılımları da sağlanacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Hükümetimiz gençliğe ve gençlik sorunlarına özellikle duyarlı olacaktır. Bu 
anlamda “Fırsat Eşitliği” gençlere götüreceğimiz hizmetlerde temel 
alınacak, hiçbir şekilde ayırımcılığa yer verilmeyecektir. 

  

Kıbrıs Türk geçliğinin kendi öz kültür yapısını koruyarak kültür, sanat ve 
spor alanlarında da çağdaşları ile temaslarda bulunabilmeleri amacı ile 
olanaklar sağlanacaktır. 

  

Sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin geçlerimize götürülmesi 
esnasında okul içi, okul dışı, Çalışan ve özürlü gençlerimiz arasında ayırım 
gözetmeksizin her türlü olanaktan faydalanması, beceri kazanması ve 
geliştirmeleri başlıca hedeflerimiz arasında olacaktır. Ülkemizdeki gençlik 
kamplarının sayısını artırmak ve daha fazla gencimize kamp olanağı 
sunmak, gençlerimizle yabancı gençlerin birlikteliğini sağlamak, 
aralarındaki dostluk ve dayanışmayı ve kültürel alanda alış verişlerini 
geliştirmek amacı ile uluslararası katılımların olacağı kamplar düzenlemek 
temel hedeflerimizden olacaktır. 



  

Farklılıklara saygı temelinde uzlaşma kültürünün gelişerek gençlerin kendi 
aralarında, aileleri ve toplumun diğer kesimleri ile daha güzel ilişkiler 
kurumlarına katkı sağlanacaktır. Bu amaçla Avrupa Birliğinde değişik 
kültürlerden, uluslardan ve inançlardan gelen gençlerin birbirlerini 
tanımaları için uygulanan programların adamızda da gelişmesi 
sağlanacaktır. 

  

Halen sürdürülmekte olan çalışmalar gözden geçirilecek, demokratik 
katılımcılığı hedefleyen Kurultaylarla, gençlerin kendileri ile ilgili konulara 
daha etkin olmaları sağlanacak ve alınacak olan kararlara uygun 
uygulamalar yapılacaktır. 

  

Hükümetimiz özürlü gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif yaşam içinde 
hak ettikleri yeri alabilmelerine yönelik olarak her türlü tedbiri alacak ve bu 
kapsamda da özürlü gençlerin üretime yönlendirilebilmeleri ve eğitim ve 
rehabilitasyonları konusunda gereğini yapacaktır. 

  

“Suçlu çocuk-genç yoktur, suça itilmiş çocuk-genç vardır” sözünü 
benimseyen hükümetimiz  suça itilen çocuk ve gençlerimizin topluma tekrar 
kazandırılması için  gereken tedbirleri alacak ve çocuk-genç yaşta işlenen 
suçların önüne geçilebilmesi için gereğini  yapacaktır. 

  

  

Sonuçta; düşünen, düşündüğünü söyleyebilen, kişisel ve toplumsal 
sorunlara sahip çıkan ve bu sorunların çözümlerinde söz sahibi olabilecek  
çağdaş, bilinçli ve sorumluluk taşıyan bir gençlik temel hedefimizdir. 

  

  



Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Çağdaş dünyamızda sporun insanları yakınlaştırması ve bütünleştirmesi 
yönündeki etkinliği göz ardı edilemez. Bu bağlamda sporda temel 
prensibimiz kitle sporunu teşvik etmek ve elit sporu kendi amaçları 
doğrultusunda özendirmektir. 

  

İnsan yaşamında ve sağlığında önemli rol oynayan sporun, eğlence 
ihtiyacını karşıladığı gibi sağlıklı bir yaşam içerisinde kaçınılmaz bir etkinlik 
haline geldiği herkes tarafından kabul edilmektedir. Her yaşta insanın kendi 
yaşına uygun, bilinçli spor yapması için Gençlik ve Spor Bakanlığımız 
tarafından gerekli girişimler yapılacaktır. 

  

Ülke genelinde en küçük birime varıncaya kadar sporun ve spor olgusunun yarattığı sağlıklı yaşam, sağlıklı düşünme ve 
sağlıklı karar verme yeteneğinin gelişmesini temin etmek ülke sporumuza yönelik koyduğumuz hedeflerden birisidir. 

  

Bütün bu çalışmaları yaparken elimizde bulunan sportif tesislerimizin 
bakımı ve korunması, yapılacak kapsamlı çalışmalar neticesinde ihtiyaç 
duyulacak alanlardaki tesislerin ülke halkına kazandırılması ve geliştirilmesi 
için çalışmalar yapılacaktır.  Mevcut büyük ve merkezi tesislerimizle, 
bundan sonra yapılacak yeni tesislerimizi uluslararası standarda uygun 
hale getirmek temel hedefimiz olacaktır. 

  

Kaliteli sporcu, teknik adam, idareci ve yönetici yetiştirmenin ana 
prensibinin bu alanlara yatırım yapmak olduğunun bilinci içindeyiz. Bu 
nedenle ülkemizde yapılacak spor yatırımlarının içerisinde en önemli 
kısmının spor eğitimine ayıracağız. Ülkemizde çözüme ve AB üyeliğine 
hazırlandığımız  bu dönemde Spor Federasyonlarımızın, Uluslararası Spor 
Federasyonları‟nın kıstaslarına uygun bir yapıya kavuşturulmaları için 
çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. 

  



Bakanlığımız içinde bulunduğumuz yılda hem gençlik hem de spor 
kurultaylarını yapma kararlığındadır. Ayrıca hem bundan önceki 
kurultaylardaki alınan önemli kararları hem de yeni kurultaylarda alınacak 
kararların uygulanmasının takipçisi olacaktır. 

  

Spor ülke gençliğimizin uluslararası topluma taşınmasını sağlayan, 
dostlukları  geliştiren bir araçtır. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Sporcusunun 
önüne konan ve sporun ruhuna yakışmayan izolasyonları kaldırmak için 
geçen dönem başlattığımız çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmalar 
yapılırken Milli Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonlarımızla işbirliğimiz 
esas olacaktır. 

  

Özel sektörün spor tesisi yapması ve spora katılmalarının teşvik edilmesi 
yeni düzenlemelerle sağlanacaktır. 

  

Spor altyapımızın seyir ve müsabaka yanında hem sağlıklı hem de özürlü 
gençlerimizin zihinsel ve fiziksel kapasiteleri oranında spor yapabilmeleri 
için ilgili kuruluşlara gerekli işbirliği sağlanacaktır. 

  

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Kurallarını benimseyip bunları hayata 
geçirmek ana prensibimiz olacaktır. Bütün Olimpik oyun olan Spor 
Federasyonları ülkemiz koşullarını dikkate alarak kurulmasına 
çalışılacaktır. 

  

Yerel yönetimlerle de işbirliği yaparak yürüyüş ve kros performans 
parkurları yaparak, insanımızın sağlıklı spor yapmalarını sağlanmaya 
çalışacağız. 

  



Gençlerimizin halen aktif oldukları spor alanları yanında ilgilerini çeken yeni 
spor alanlarında çalışma yapabilmeleri için gerekli desteği sağlamakta 
kararlıyız. Yeni alanlarda ihtiyaç duyulabilecek tesis ve altyapı 
eksikliklerinin giderilmesine yönelik maddi, manevi her türlü katkıyı 
sağlamaya çalışacağız. 

  

Her yaştan insanımızın, spor yapabilmesi için imkanlar yaratacağız. Spora 
bilimselliği getirip, küçük yaştan itibaren sporcuları bilimsel yöntemlerle 
yetiştireceğiz. 

Avrupa ve dünya ülkelerinde uygulanan “Eurofit Fiziksel Uygunluk” testini, 
bu yıl itibariyle, ülkemizdeki 9-11 yaş guruplarına uygulamaya başlamış 
bulunmaktayız. Bu çalışmalar her yıl tekrarlanarak gelişmeler takip edilecek 
ve kayıt altına alınacaktır. Amacımız bilimsel yöntemlerle branş seçimini 
sağlamak ve sporcularımızın verimini artırmaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Günümüzde bütün dünyada oluşan çevre sorunları büyük  ilgi alanı olmaya devam ediyor. İnsan faaliyetleri sonucu çevre 
hızla bozulmaya başlamıştır. Dünyamız ekolojik dengelerin değişmesine şahit olmaktadır. Bu anlamda ülkemizde  doğru 
çevre politikalarının belirlenmesi ve bunların uygulanması büyük bir önem kazanmaktadır. 

  

Ülkemizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, gelecek nesillere bozulmamış, ekolojik değerleri, biyolojik türleri korunmuş, 
su, toprak ve hava kalitesinin korunup geliştirildiği bir çevre bırakmak önemli bir görev olarak toplumumuz önünde 
durmaktadır. 

  

Halkımızın çevreye olan duyarlılığı artırılarak sorunların giderilmesine ve yeni çevre sorunlarıyla karşı karşıya kalmamamız 
sağlanacaktır 

  

Avrupa Birliği‟ne giriş süreciyle birlikte  süratle ülkemizde de Avrupa Birliği normlarına uygun olarak Çevre Politikaları 
gözden geçirilecek ve Çevre ile ilgili olan bütün yasalar Avrupa Birliği Yasaları‟na uyumlu hale getirilecektir. 

  



Yatırım öncesi, yatırımın çevreye verebileceği olumsuzlukları gidermek, uygun koşul ve tekniklerde yatırım yapılmasını 
sağlamaya yönelik olan “Çevresel Etki Değerlendirme” süreci Avrupa uyum yasaları doğrultusunda yeniden düzenlenerek 
yatırımcılara yük olmaktan çıkarılacak ve gerçek işlevine kavuşturulacaktır. Ayrıca bu alandaki bürokratik engeller 
kaldırılacaktır. 

  

Ülkemizde ekolojik ve biyolojik olarak büyük önem taşıyan alanların ve korunması gereken türlerin korunmasına geçmiş 
dönemlerde gereken önem verilmemiştir. Özel koruma alanlarının oluşturulmasında, yaban hayatının en önemli barınak 
alanları olan habitatlarının korunmasına önem verilmemiş ve bu konudaki çalışmalar çok yetersiz kalmıştır. 

Yabani Fauna (Hayvanlar) ve Flora (Bitkiler) türlerinin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar çok yetersiz bir düzeyde 
kalmıştır. Özellikle Kıbrıs‟a özgü türlerin, yabani kuşların, Akdeniz foku ve deniz kaplumbağaları gibi ülkemiz için özel bir 
önem arz eden türlerin korunmasına yönelik projeler geliştirilecektir. 

  

Atık yönetimine büyük önem verilecek, bu alanda başlatılan çalışmalar hızlandırılacaktır. Atık sorunu akılcı ve uygulanabilir  
yöntemlerle ve yerel yönetimlerle yapılacak işbirliği sonucunda ortadan kaldırılacaktır. 

  

İçme suyu kalitesinin korunmasına yönelik olarak başlatılan proje çalışmaları sürdürülecek, düzensiz su çekimi sonucunda 
tuzlanma gibi sorunlar çözümlenecektir. 

  

Kentsel atık su, tarımsal kaynaklı sulardaki nitrat, içme suyu kalitesi, yüzey suların korunması ve yeraltı su kaynaklarına 
yönelik olarak gereken bütün yasa, yönetmelik ve yönergeler Avrupa Birliği normlarına uygun olarak düzenlenecektir. 

  

Hava kalitesinin artırılmasına yönelik olarak Hava Kalite Standartları. Hareketli Kaynaklardan Çıkan Kirlenme, Uçucu 
Organik Bileşimler, Sıvı Yakıtların İçerdiği Sülfür ve Benzin-Motorin gibi önemli hava kalitesini etkileyen faktörler Avrupa 
Birliği standartlarına çekilecek ve bu konuda gerekli bütün yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

  

Doğu Akdeniz‟in en büyük çevre felaketi olarak değerlendirilen CMC maden atıklarının temizlenerek, bölgenin ekonomik ve 
sosyal yatırım alanı olarak hizmete açılması amacıyla yeni projeler hazırlanacak ve bu konudaki girişimciler 
desteklenecektir. 

  

  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

  

Hükümetimiz, toplumların, cinsiyet ayrımından uzak, hayatın her alanında yapılacak toplumsal cinsiyet analizlerine bağlı 
yapılanmalarla ilerleyebileceğine inanmaktadır. Bu anlayışla devlet yapılanması yeniden gözden geçirilecek ve gerekli bütün 
düzenlemeler yapılacaktır. 



Ayrıca KKTC Meclisi‟nce de kabul edilen “BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi”ne 
bağlı olarak çalışmaları başlatacak ve gerekirse her türlü olumlu ayrımcılığı uygulamak için yasal değişiklikleri 
gerçekleştireceğiz. 

Kadınların erkeklerle eşit seviyede ve şartlarda karar verme süreçlerine 
katılabilmeleri  ve özgür iradelerini ortaya koyabilmelerinin politik, ekonomik 
ve sosyal yaşama tam ve etkin katılımı ile sağlanabileceğinin bilincinde 
olacağız. 

Kadın Çalışmaları Dairesi‟ni, özellikle kadın örgütlerinin Meclise sundukları 
öneriler doğrultusunda yeniden yapılandıracağız. 

Aile yasası uygulamaları izlenecek ve bu yasayla bağımlı veraset yasası ve 
diğer ilgili yasalar uyumlaştırılacaktır. 

Ana-çocuk sağlığı ve yeni Aile Yasası‟nın öngördüğü AİLE DANIŞMA 
MERKEZLERİ‟nin açılması sağlanıp, doğum öncesi ve sonrası izinler, 
kadınlar ve çocuklar lehine yeniden düzenlenecek, Avrupa Birliği 
normlarına ulaşılabilmesi için çaba harcanacaktır. 

  

  

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; 

  

Yeni bir dönemin başladığı bu koşullarda görev üstlenen CTP-BG/DP koalisyon hükümetimizi bir “Yeniden Yapılanma 
Hükümeti” olarak isimlendirdik. Temel hedefimiz toplumsal uzlaşmayı sağlayarak, ülkemizi yeniden yapılandırmak ve AB 
normlarına taşımaktır. 

  

Bu bağlamda çözüm vizyonumuzu yitirmeden, toplumumuz üzerinde yıllardır devam eden haksız izolasyonların 
kaldırılmasını ve Kıbrıs Türk halkının dünya ile bütünleşmesini sağlamak temel görevlerimizden olacaktır. Koalisyon 
hükümeti olarak bizler toplumumuzu adil ve kalıcı bir barışa ulaştırmamızın kolay olmadığını biliyoruz. Ancak geçtiğimiz yıl 
referandumda ağırlıklı çoğunlukla “Evet” diyen halkımız üzerinde hala her alanda izolasyonların devam etmesini anlamamız 
mümkün değildir. 

  

Bu çerçevede hükümetimiz, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çabalarını aksatmadan sürdürecek ve BM Genel 
Sekreteri‟nin referandum sonrası ortaya koyduğu taleplerinin karşılanarak, görüşmelerin yeniden başlatılabilmesi için  
girişimlerine devam edecektir. 

  



Kıbrıs Türk halkı bütün bu süreçte ülkemizi yeniden birleştirmek için üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna karşın Rum 
halkının “Hayır”ı sonucunda geçen hükümet dönemimizde önümüze koyduğumuz “Birleşik Kıbrıs Devleti‟nde eşit ortak 
olarak yerimizi almamız ve AB‟ne girmemiz” mümkün olamamıştır. 

  

Bu çabamız ve hedefimiz bugün de devam etmektedir. Biz çözüm yolundan ayrılmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni 
dönemde, yeni anlayışlarla ve yeniden yapılanma hedefiyle halkımızı bugünkü konağından çok daha ilerilere taşımak bizim 
temel görevimizdir. Bu konuda bütün bilgi ve deneyimlerimizi kullanırken en önemli güvencemiz Yüce Meclisimiz olacaktır. 

  

Bu düşünce ve anlayışla Yüce Meclisten destek bekliyoruz. Güvenoyunuza mahzar olduğumuz taktirde KKTC halkının 
mutluluğu ve refahı için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz. 

 


