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 “İki partinin siyasi eşitlik ve işbirliği anlayışı ile oluşturdukları ve 17 Nisan, 2005 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar göreve devam edecek olan koalisyon hükümetimiz 24 

Nisan referandumundan sonra ortaya çıkan ve bütün çabalarımıza karşın çözülemeyerek 20 

Şubat erken seçimlerine yol açan hükümet krizini aşmayı bunu yaparken de Cumhurbaşkanlığı 

seçimine kadar bir kesintiye yol aşmamayı öngörmektedir.  

  

 Bu çerçevede  ve yalnızca 17 Nisan, 2005’e kadar görev yapması öngörülen koalisyon 

hükümetimizin görevleri de elbette sınırlı olacaktır.  Bu nedenle sizlere uzun uzun bu hükümetin 

politikalarını yapacaklarını ve programladığı işleri anlatacak değilim. Bu hükümetin temel görevi 

elbette Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesine yardımcı olmak 

ayrıca çeşitli nedenlerle bugüne kadar Meclisten geçirilemeyen 2004 Mali Yılı Bütçe Yasasını 

Meclisimizin onayından geçirerek  bu anlamda ortaya çıkan krizi de ortadan kaldırmaktır. 

Koalisyon hükümetimizin bir diğer önemli görevi de Anayasanın tadil edilmesini kolaylaştırmak 

amacı ile tüm partilerimizle işbirliği arayışları ve uzlaşma sağlanması olacaktır. Bu bağlamda 

koalisyon hükümetimiz 

Kıbrıs Türk Halkının refah ve mutluluğunu tüm çalışmalarında temel alacak   

Kıbrıs Sorununun çözümü ve izolasyonların kaldırılması yönünde çabalarını eksiksiz 

devam ettirecek,  

Bu kısa sürede çözüm yönünde ortaya çıkacak fırsatları kullanacak ve gerekli adımları 

Türkiye ile işbirliği ve dayanışma içerisinde mutlaka atacak, 

 Avrupa Birliği  muktesebatına uyum çalışmaları devam edecek, 

 Ülkemizde demokratikleşme ve sivilleşme  yönündeki çalışmalarına hız verecek,     

Verimli bir kamu yönetimi için etkin denetim gerçekleştirecek, şeffaflık, katılımcılık ve 

hesap verebilirlik anlayışı ile yurttaşa eşit hizmet götürecek.  

Ekonomide yeniden yapılanma yönündeki çabalar devam edecek,  

Kayıt dışı ekonomi ve kaçak işçiliğin önlenmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız 

sürdürülecek,  



Özel girişimciliğin teşvik edilmesine devam edilecek, bu çerçevede özellikle turizme özel 

önem verilecek, 

 Tarımsal üretim ve pazarlamanın, Avrupa Birliği ortak tarım politikası muktesebatına 

uyumlaştırılma çalışmaları kesintisiz biçimde sürdürülecek, 

Sosyal hukuk devleti ve sosyal güvenliğin yaşama geçmesi için çalışılacak 

  İnsan ve insan sağlığı ile ilgili tüm araçlar etkin ve verimli biçimde kullanılacak, 

 Eğitimin yeniden yapılanması amacı ile  başlatılan çalışmalar şeffaflık ve katılımcılık 

anlayışları ile sürdürülecek, 

“Gençlik gelecektir” anlayışı ile gençlerimiz için başlattığımız çalışmalar katılımcılık 

temelinde ve özellikle gençlerimizin katılımı sağlanarak devam ettirilecek 

Kadınlarımızın toplumsal yaşama daha etkin katılımı için teşvik edici önlemler 

yaygınlaştırılacak,  

Çevre ve kültür konularına gerekli önem gösterilecektir. 

  

Ülkemizin içinde bulunduğu bu koşullarda ve kısa süre için görev üstlenen koalisyon 

hükümetimiz yukarıda da belirttiğim gibi bir geçiş hükümeti olacaktır. 

 Bu süreçte görevlerini sürdürecek, 2004 Bütçesini geçirecek, Anayasanın tadilli için 

partiler arası uzlaşma zemini  yaratmaya çalışacaktır. 

 Bu arada 17 Nisan Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kurulacak olan ve beş yıllık bir 

icraat hükümeti olması öngörülen yeni CTP-BG-DP koalisyon hükümetinin programı için gerekli 

hazırlıklar da hükümetimizin görevleri arasında olacaktır. “ 

 


