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Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,   

 

İki partinin siyasi eşitlik ve işbirliği anlayışı ile oluşturdukları “Toplumsal uzlaşma ve çözüm” hükümetimizin temel amacı, 
Kıbrıs Türk halkının uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve çıkarları ile güvenliğini gözeterek ve  geliştirerek, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde, hükümet ile Cumhurbaşkanı’nın birlikte ve uyum içinde 
yürüteceği Annan Planı’nı esas alan müzakere süreci sonunda Kıbrıs sorununu Mayıs 2004’den önce çözmek ve tarafların 
üzerinde mutabık kalacakları bir tarihte, eşzamanlı olarak referanduma sunmak olan ve Kıbrıs Türk halkını, Avrupa Birliği 
normlarına uyumlu, çağdaş, demokratik, adil, ekonomisi düzgün, sosyal refah düzeyi yüksek bir devlet düzenine 
kavuşturmaktır. 

 

Bu anlayışla oluşturulan hükümetimiz, öncelikle demokrasi kültürümüzü daha da 

geliştirerek, toplumsal uzlaşmayı sağlayacak ve çözümü hedefleyerek, halkımızın 

layık olduğu ekonomik, sosyal ve siyasi kazanımları elde etmesini sağlamaya 

çalışacaktır. Hükümetimiz KKTC‟nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti 

olduğu ilkesine her zaman bağlı kalacaktır. 

 

KKTC‟nin dünyadaki değişim ve gelişmelere ayak uydurabilmesi için toplumsal 

yapımızı ve kurumlarımızı AB normlarına uyumlu biçimde hazırlamak temel 

ilkemiz olacaktır. 

 

 

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 gazete yayıncılığının kolaylaştırılması için gerekli her türlü desteğin verilmesi 
yönünde çalışmalar yapılacak ve basın, yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanmasına özen 
gösterecektir. 



 

Ülkemizin tek devlet radyo ve televizyon kurumu olan “Bayrak Radyo Televizyon Kurumu”nun demokratikleştirilmesi, 
hükümetimizin temel hedeflerinden biri olacaktır. Bu kurumumuzun yansız ve demokratik biçimde, bütün kesimlerin görüş ve 
düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması için gerekli yasal ve yönetsel düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Kamu ve özel radyo ve televizyon kanallarının yayınlarının etkinleştirilmesi ve dünya çapında izlenebilirliğinin sağlanması için 
gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Yayın Yüksek Kurulu’nun bütün yayın kurumlarına eşit davranması ve sansürcü zihniyetle değil, şeffaf, demokratik ve yayın 
kuruluşlarımıza yardımcı olacak bir yayıncılık anlayışıyla çalışmasına 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-DP koalisyon hükümeti sendikaların, kooperatiflerin, oda, birlik, dernek ve tüm sivil toplum örgütlerinin toplum 
yaşamında etkin bir rol oynamasının toplumumuzun sivilleşmesi ve demokratikleşmesi sürecinde çok önemli katkılar 
yapacağının bilincinde olarak, toplumumuzun bu anlamda örgütlenmesini özendirecektir. 

 

Hükümetimiz, polis örgütümüzün etkin ve verimli bir biçimde çalışmasının sağlanması amacıyla gerekli yasal düzenlemeleri 
yapacaktır. Bu anlamda ilk olarak şehir içi trafiği ile itfaiyenin, Belediyelere devredilmesi, ihtisaslaştırılması ve adli po lis 
teşkilatının kurulması amacıyla gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Ayni zamanda çözüme yönelik olarak etkinleştirilmesi 
ve geliştirilmesi sağlanacaktır. 

 

Vakıflar ve din işlerinde gereken tüm idari ve yasal değişimler gerçekleştirilecektir. 

 

Yurttaşlık Yasası gözden geçirilerek, yurttaşlık işlemlerinin şeffaf ve eşitlik prensibine uygun yapılması sağlanacaktır. Bakanlar 
Kurulu’nun yurttaşlık verme yetkisinin istismarına ve keyfi uygulamalara yer verilmeyecektir. 

 

“Devlet vatandaş içindir” ilkesinden hareketle çağdaş devlet anlayışını toplum 

yaşamına kazandırılması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Devlet 

dairelerinde “e-devlet”e geçilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. 

 



CTP-DP koalisyon hükümeti tüm karar ve icraatlarında, Kıbrıs Türk halkının refah 

ve mutluluğunu esas alacak, bir çözüme ulaşılmasında ve sistemimizin Avrupa 

Birliği normları ile uyumlaştırılması sürecinde önemli fonksiyon üstlenecektir. Bu 

bağlamda toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklamayı ana hedef olarak 

belirlemiştir. Bu bağlamda hükümetimizin her icraatı şeffaf ve toplumun katılımına 

ve denetimine açık olacaktır. 

 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,  

 

Koalisyon hükümeti, kamu yönetimini idari ve teknik bir modernizasyonla yeniden yapılandırarak hizmetlerin 
etkinleştirilmesini ve kamu çalışanlarının verimli ve huzurlu bir ortamda çalışmasına olanak verecek bir yeniden yapılanmayı 
öngörmektedir. Kamu yönetimini şeffaflık, katılımcılık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla yurttaşa eşit hizmet götürecek bir araç 
haline dönüştürmek ve içinde bulunduğu hantal, verimsiz ve çalışanlarının huzursuz olduğu yapıdan kurtarmak için gerek li 
önlemleri alacaktır. 

 

Kamu verimsizliği nedeni ile vatandaşın uğraması muhtemel mağduriyeti 

giderecek önlemler alınacaktır. 

 

Yasalar yapılırken, sivil toplum örgütlerinin yasa içeriği üzerinde katılımcılığının 

daha etkin olması sağlanacaktır.   

 

Kamu yönetiminde ayrımcılık ve partizanlığa fırsat verilmeyecek, objektif ve adil 

yönetim ilkelerini hakim kılan, etkin, verimli, çağdaş teknolojileri kullanarak hızlı 

ve kaliteli hizmet sunan bir  yönetimi yaşama geçirecek düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Kamu Hizmeti Komisyonu; objektif kriterlerle mülakat sorununun toplum 

vicdanında yarattığı sıkıntıyı dikkate alarak; objektif, adil ve tarafsız bir yapıya 

kavuşturulacak, ilk atama ve yükselmelerde şeffaflık ve objektif kuralların 



uygulanması gözetilecektir. Aynı uygulama tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da 

geçerli olacaktır. 

 

Kamudaki yapılanmaya ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerin uzun vadeli bir 

perspektifle ele alınmasına ve kurumsallaşmanın sağlanmasına azami özen 

gösterilecektir. 

 

Koalisyon hükümetimiz, kökeni, dili, dini ve siyasi inançları ile cinsiyeti ne olursa 

olsun, tüm yurttaşlara eşit ve adil davranan, ayrımcılığa ve partizanlığa, adam 

kayırmacılığına imkan vermeyen bir yönetim oluşturmayı öngörmektedir.  

 

Yönetimdeki etkinlik ve verimliliği artırmada önemli bir unsur olan “yerinden 

yönetim” ilkesine önem verilecek ve bu çerçevede yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi, hükümetimizin temel hedeflerinden olacaktır.  

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,  

 

Çözüm ile ilgili görüşmeleri Hükümet ile Cumhurbaşkanının birlikte ve uyum 

içinde yürütmesi sağlanacaktır. Bu süreçte Meclisimizin sürekli bilgilendirilmesi 

ve katılımının sağlanarak, katkısının alınması, koalisyon hükümetimizin ana 

hedefidir. 

 

Ayrıca çözüm sürecinin sonunda referandum öngören koalisyon hükümetimiz, 

bütün bu süreçte, sivil toplum örgütlerimizin ve halkımızın da bilgilendirilmesi, 

katkı ve katılımlarının sağlanması amacıyla, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla 

hareket edecektir.  

 

CTP-DP koalisyonu, Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Türkiye ile karşılıklı 

görüş alışverişi ile ortak bir politika oluşturmayı ve Türkiye ile varolan ekonomik, 



sosyal ve kültürel ilişkilerin karşılıklı saygı, yarar ve dayanışma zemininde 

geliştirilmesini öngörmektedir. 

 

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinde Türkiye‟nin uluslararası antlaşmalardan 

kaynaklanan garantörlük haklarının devamı  gözetilecektir. 

 

Koalisyon hükümeti, dış ilişkilere özel önem verecektir. Bu çerçevede özellikle 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve aday ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine, sürekli ve 

düzenli ilişkiler kurulmasına çalışılacaktır.  

 

Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD), KKTC'den yapılan ihracata yönelik 

olarak aldığı karar, hem Kıbrıs Türk halkına zarar vermekte, hem de kalıcı bir 

çözüm arayışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Hükümetimiz, ABAD kararının 

etkilerinin ortadan kaldırılması için hukuki ve siyasi mücadele vermeye devam 

edecektir. 

 

Hükümetimiz, yerel yönetimlerimizin dış ilişkilerini ve özellikle Avrupa Birliği ile 

ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olacaktır.  

 

Koalisyon hükümetimiz, toplumlararası ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı saygı 

temelinde yapılmasını esas alır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Halkımızın en çok şikayet etmiş olduğu eşdeğer uygulamaları ile ilgili olarak 

bugüne kadar hakkını alamayanların ve işlemleri sonuçlandırılmayanların 

mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışmalar başlatılacaktır. 



 

Şehit ve hadise kurbanı ailelerin çocuklarına verilen arsaların ve kırsal kesim 

arsalarının altyapıları tamamlanmaya çalışılacaktır.  

 

Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanan ve hazırlanacak olan Master Planları 

vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve yerel yönetimlerimizin görüşleri 

çerçevesinde gözden geçirilerek tümü tamamlanmaya çalışılacaktır.  

 

Apartman tipi binaların sorunlarının çözümü için gereken yasal düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 

Tapu ve kadastro kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılarak daha sağlıklı ve  

şeffaf bir kayıt sistemi  oluşturulması için gerekli çalışmalar ve düzenlemeler 

yapılacaktır.  

 

Trafik sorununa çözüm üretmek amacı ile birimler arasında koordinasyon 

sağlanacak ve trafik kazalarının önlenmesi için etkin tedbirler alınacaktır.  

 

Güney Kıbrıs‟a geçişlerde kolaylık yaratıcı önlemler alınacaktır. 

 

Cezaevinde yapımına başlanan ek binanın tamamlanarak, çocuk suçluların 

diğerlerinden ayrı bölümlere alınması sağlanacak ve cezaevi koşullarının 

iyileştirilerek uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine çalışılacaktır. 

 

Belediye hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve verimliliğin artırılması için  

“Belediyeler Kamu Görevlileri Yasası” süratle çıkarılacaktır. 



 

Ayrıca 51/95 sayılı Belediyeler Yasası ile  Belediyeler Birliği Yasası günün 

koşullarına göre yeniden düzenlenecek ve Belediyelerin mali yapılarının 

güçlendirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.  

 

Katılımcılık anlayışımıza uygun olarak Belediyelerin mevcut sorunlarının 

giderilmesine katkıda bulunulacaktır. 

 

Tüm beledi hizmetlerin ve alt yapı çalışmalarının köylerimizi de kapsayacak 

şekilde yaygınlaştırılması desteklenecektir.  

 

Mevcut su kaynaklarımızın geliştirilerek, halkımız tarafından verimli bir şekilde 

kullanılması ve su ile ilgili sorunların çözümü için yeni ve alternatif kaynak 

arayışlarına gidilecektir. Ayrıca su ile ilgili sorunların kökten çözümü için yeni 

yöntemler geliştirilecektir. 

 

Yurda giriş-çıkışlarda başlatılan kontroller, çağdaş yöntemlerle ve daha etkin olarak 

gerçekleştirilecektir. KKTC'ye kimlik kartı ile giriş-çıkışlarda ilgili mevzuat esas 

amacına uygun olarak yeniden gözden geçilip, düzenlenecek ve uygulanacaktır. 

 

Muhaceret konularında uygulanan yöntemler ve halkımızın duyarlılığı da dikkate 

alınarak mevcut yasalar ve uygulamalar tümden gözden geçirilecektir. Uluslararası 

standartlara uygun yeni sistem kimlik ve pasaport verilmesi için çalışmalar 

başlatılacaktır.  

 

 

 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

  

Ülkemizin milli geliri ile halkımızın refah seviyesini, en kısa zamanda Avrupa 

Birliği ülkeleri seviyesine yükseltmek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

ekonomisini, yakın perspektifimizdeki çözüm ve AB üyeliğini de dikkate alarak, 

komşuları ve dünya ile serbest ticaret koşullarında rekabet edebilecek bir düzeye 

çıkarmayı amaçlamaktayız.      

  

Bu nedenle insanımızın refah düzeyini yükseltecek yatırımı,  üretimi, verimliliği ve 

etkinliği artıracak politikalar uygulanacak ve ülkede sağlıklı ve dengeli gelir 

dağılımı ile sosyal adaletin   sağlanmasına çalışılacaktır.  

 

Öncelikle AB üyeleri ile olmak üzere ekonomide kaynakların optimum dağılımını 

sağlamak üzere devletin planlayıcı, özendirici - yönlendirici ve denetleyici 

işlevlerine işlerlik kazandırılacaktır.  

  

Dış dünya ile ekonomik entegrasyona giderken rekabet gücü yüksek sektörlerin   

belirlenmesinde bir envanter çalışması acilen  başlatılacaktır. Bu çalışma sonunda 

ortaya çıkacak rekabet gücü  yüksek sektörler, ekonomiye daha fazla katma değer 

yaratacak şekilde güçlendirilecektir.   

  

CTP-DP Hükümeti, üretim, ihracat ve ithalatta  kalite ve standartlaşmayı zorunlu 

hale getirecek  ve işletmelerin  bu sürece uyumu için gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır.  

 Toplumsal çıkarların gözetileceği, tekelleşmeye ve haksız rekabete izin vermeyen 

ve Avrupa Birliği normları ile uyumlu bir şekilde rekabet hukukunun oluşturulması 

ve geliştirilmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemelere öncelik verilecektir. 

Tüketicileri Koruma Yasası‟nın uygulanması için gerekli düzenlemeler 

yapılacaktır.  



  

Küçük  ve orta boy  işletmelerin gelişip büyümesini sağlayacak uygun koşullar için 

kredi olanakları geliştirilecek ve özellikle yeni teknoloji yatırımları 

özendirilecektir. Esnaf ve zanaatkarların iş yerlerini geliştirip büyütebilmesini 

sağlamak için kredi olanakları artırılacak ve bu sektöre dinamizm 

kazandırılacaktır.  

  

Bütçe  politikasının temel hedefi gelir gider dengesinin  kurulmasıdır.  Bu 

çerçevede  mali   disiplini sağlayan, harcamalarda  verimliliği   temel  alan,   kamu  

açıklarını kontrol  ederek  azaltan  ve  bütçe birliği  anlayışına uygun bir maliye 

politikası izlenecektir. Bu çerçevede, kamu maliyesi dengesinde sürdürülebilirliğin 

sağlanabilmesi amacı ile sıkı maliye politikaları sürdürülecektir.  

  

Vergi yasaları  düzenlenecek, basit, pratik ve adil hale getirilecek, keyfi 

uygulamalara son verilecektir.  Vergi  kayıplarının asgariye indirilmesi için  

gerekli önlemler  alınacak, caydırıcılık  artırılacaktır. Hesapların zamanında 

sunulmasının sağlanması ve bunların denetimlerinin süratle tamamlanarak geriye 

dönük incelemelerdeki sorunların azaltılmasına çalışılacaktır.  

  

KKTC‟de satılan ürünlerin rekabet etme olanağını artırmak için, bu mallar 

üzerindeki mevcut dolaylı vergiler ve fonlar yeniden gözden geçirilecektir.   

 

Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacak, vergi tabanı genişletilecektir. Mevcut 

otomasyon daha da geliştirilecek ve denetimler etkinleştirilecektir.   

  

 KDV öncelikle ele alınacak ve KDV uygulaması gözden geçirilerek ekonomik 

koşulların gerektirdiği düzenlemeler yapılacaktır. 

  



Bankacılık sektörü, Avrupa Birliği mevzuat ve uygulamaları ışığında yeniden 

yapılandırılarak güçlendirilecek; bu yapılırken de Merkez Bankasının özerkliğinin 

korunması ve etkinleşmesine özen gösterilecektir.  Bankalar Birliği ile olan 

ilişkiler daha da geliştirilecektir. 

  

Kamu kesiminde verimliliğin ve etkinliğin artırılması için gerekli çalışmalar 

yapılacak ve sonuçları, ivedilikle uygulamaya konulacaktır.  

 

Ekonomik gerçekler ve gereklilikler dikkate alınarak çalışanların alım gücünün 

geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

  

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin oluşturulması için gerekli yasal düzenlemeler, 

özel sektör ve üniversiteler ile işbirliği içinde tamamlanacaktır.  

  

KİT ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yeniden yapılandırılması için başlatılan 

çalışmalar neticelendirilecek ve gerekli adımlar atılacaktır.  

  

 Yatırım ikliminin geliştirilmesi paralelinde, yerli ve yabancı tüm yatırımcılar için 

mevcut bürokratik sürecin kısaltılması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemeler 

yapılacaktır. Bu düzenlemelerle birlikte, yurtdışından dönüş yapan 

vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunlar da asgari düzeye indirilmiş olacaktır.  

  

 

  

  

 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Diğer sektörleri harekete geçirmedeki katkısı dikkate alınarak, turizm sektörüne 

gerekli önem ve öncelik verilecektir.  

  

Turizm sektörü ile ilgili uygulamalar, AB perspektifinde, sektöre hizmet eden 

meslek birlikleriyle koordinasyon içerisinde yürütülecektir.  

  

AB normları çerçevesinde geliştirilecek turizm sektöründe çalışanların yaygın bir 

eğitimden geçirilmesi yoluyla sektörün hizmet kalitesi yükseltilirken istihdam 

politikamıza yeni bir açılım getirilmesine çalışılacaktır. 

  

Turizm sektöründe tanıtma ve pazarlama konularına özel önem verilerek, 

belirlenen stratejiler doğrultusunda hedef pazar ülkelerde, irtibat ve tanıtım 

büroları açılacak ve uluslararası turizm fuarlarına ciddi bir temsiliyetle katılım 

sağlanacaktır.  

  

Turizm sektöründe doluluk oranlarının artırılması amacı ile, turizm sezonunun tüm 

yıla yayılması, hedef kitlelerin genişletilmesi ve hizmetin çeşitlendirilmesi 

özendirilecektir. Potansiyel turizm bölgelerinin altyapıları tamamlanarak, Turizm 

Master Planı ile belirlenecek olan uygun yatırımlar desteklenecek ve ulaşım 

sorunlarının aşılması için gereken önlemler alınacaktır. 

  

Turizmin yapılaşmasında ve yatırımların yönlendirilmesinde doğal çevrenin 

korunmasına özel bir önem verilecektir. 

  

Sanayide, istihdam artırıcı, katma değeri yüksek üretimin geliştirilmesi ve yeni 

teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması özendirilecek, verimlilik ve 



standartlaşma esas alınacaktır. Organize sanayi bölgelerindeki altyapı 

yatırımlarının tamamlanması hızlandırılacaktır.  

 

  

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Ülkemizde tarım sektörü, yaratmakta olduğu katma değer potansiyeli ile önemli bir 

konuma sahiptir. 

Tarımsal uygulamaların sürdürülebilir olabilmesinin asgari gerekleri olan: 

-Yaşayabilir, karlı bir üretim, 

-Çevresel kalitenin korunması, 

-Doğal kaynakların etkili kullanımı, 

-Tüketicilere sağlıklı, yüksek kalitede uygun fiyatlarda gıda temini, 

-Üreticilerin ve kırsal toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi  

-Kuşaklar boyu devamlılığın sağlanması, 

 gözetilecektir. 

 

AB üyeliğinin gündemde olduğu önümüzdeki dönemde, tarımda yeniden 

yapılanmaya gidilirken yasal, teknik ve idari düzenlemelerin AB ölçütlerine uygun 

olarak yapılması, ve aynı zamanda tarımımızın uluslarası piyasalarda rekabet 

edebilirliğinin artırılması hem bize zaman kazandıracak hem de dünya ile 

bütünleşmemizi kolaylaştıracaktır.   

 

Yapılacak yasal, teknik ve idari değişikliklerle tarımda yeniden yapılanma 

gerçekleştirilirken, verimliliği artırarak  istikrarlı bir üretim ve daha yüksek gelir 

sağlamaya yönelik, çağdaş tarım tekniklerinin kullanılabilmesi sağlanacaktır. 



 

AB normları ve uluslararası antlaşmalar da dikkate alınarak, çağdaş bir tarım 

politikası geliştirilecektir.    

 

Üretimin her aşamasında ülke içerisinde katma değer yaratmak için özel çabalar 

ortaya konacaktır. 

 

Doğrudan gelir desteği uygulaması AB müktesebatı da dikkate alınarak yeniden 

düzenlenecektir.  

 

Kooperatifler yeniden ele alınarak üyelerine ve ortaklarına daha iyi hizmet  verecek 

şekilde geliştirilecek ve uluslararası normlara uygun olarak demokratikleştirilerek 

etkin bir konuma getirilecektir. Bu bağlamda Kooperatifler Yasası yeni şartlara 

uygun olarak çağdaş bir düzenlemeye tabi tutulacaktır. Kooperatif Merkez Bankası ve 

tüm yan kuruluşlarının gerçek sahiplerine iade edilmesini sağlamak üzere bir çalışma 

programı düzenlenecektir.  

 

Genel Tarım Sigortası gözden geçirilerek, AB müktesebatına uygun olarak yeniden 

yaşama geçirilecektir.   

 

Tarımsal kamu iktisadi kuruluşları ile ilgili olarak yeniden yapılandırma planları hazırlanacak ve bu çerçevede yeni aksiyon 
planları hayata geçirilecektir. 

 

Varolan orman alanlarını korumak, geliştirmek, bozuk korulukları yeniden 

ağaçlandırmak, verimli hale getirmek ve bu örtü sayesinde ülkenin toprak, iklim ve 

rejimi arasında doğal dengenin korunması için gerekli tüm önlemler alınacaktır.  

 



Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının içme, kullanma ve sulama suyu olarak en 

rantabıl şekilde kullanılabilmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır. Böylece 

su konusunun yetki karmaşası olmadan yönetilmesi, suyun taşınması esnasında 

kayıpların en aza indirgenmesi, sulama sistemlerinin modernizasyonunun 

tamamlanması ve bu sistemlerle vahşi sulama yapılmaması için gerekli eğitimlerin 

verilmesi, su kaynaklarının kirletilmemesi için gereken çalışmaların yapılması 

sağlanacaktır.  

 

Bitkisel üretim; hayvancılık, tavukçuluk ve balıkçılık; bitki ve hayvan hastalıkları ve 

zararlılarla mücadele; sertifikalı tohumculuğun ve seracılığın geliştirilerek bitkisel ve 

hayvansal üretimin artırılması için başlatılan çalışmalar sürdürülecektir. 

 

Tarımsal girdi sorunlarının giderilmesi ve tarım ilaçlarının standart, analiz ve denetim 

laboratuvarının kurulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  

 

Yerleşim merkezleri içerisinde bulunan hayvancılık işletmelerinin bu merkezler 

dışında inşa edilecek modern barınaklara, altyapıları hazırlanarak aktarılması 

çalışmaları hızlandırılacaktır.  

Mevcut meraların ıslahı, hayvan yemlerinin geliştirilmesi için gerekli çabalar 

harcanacak ve yeşil yem üretimi teşvik edilecektir. 

 

Zeytin ve harup gibi geleneksel üretimin devam etmesi ve ürünlerin değer bulması 

için gerekli önlemler alınacaktır.  

 

Ülkemizde durağan hale gelen patates ihracatının artırılması için yeni bir 

seferberlik başlatılacaktır.  

 



Tarımsal ürünleri sanayi hammaddesi olarak kullanan ve bu ürünleri işleyerek ileri 

sanayi ürünü haline getirecek yatırımlar teşvik edilecektir. 

 

Hayvancılığın etkin bir şekilde örgütlenmesi teşvik edilecek ve hayvan kayıt 

sistemi geliştirilecektir. 

İnsanımızın çağdaş koşullarda yaşamasına önem veren hükümetimiz KIBTEK‟in 

etkin ve  verimli hizmet verebilmesi ve insanımıza kesintisiz elektrik enerjisi 

sunabilmesi için etkin tedbirler alacaktır.  

 

Üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin bakım ve onarım çalışmaları geciktirilmeden 

yapılacak, dünya standartlarının üstünde olan kayıplara yol açan iletim hatlarının 

yenilenmesine gidilecektir.  

 

İnşaat sektörünün gelişmesi de göz önünde bulundurularak ihtiyaçları karşılayacak 

şekilde alternatif yeni üretim tesislerinin yapımı gerçekleştirilecek ve dağıtım 

merkezleri takviye edilerek gerekli bölgelerde yeni dağıtım merkezleri inşa 

edilecektir.   

 

Akaryakıt ürünlerinin (Sıvı Petrol Gazı LPG, Motorin, Benzin ve Jet Yakıtı) 

gerekli test ve denetimlerinin bilimsel olarak ve standartlara uygun yapılabilmesi 

için kurulan akaryakıt laboratuvarı tam kapasite ile hizmet verecek, araçlarda 

kullanımına başlanan LPG ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.  

  

Akaryakıt istasyonlarında yapılan denetimler ithalatından tüketime kadar geçen her 

safhayı kapsayacaktır.  

 

 

 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Ülkemizin deprem kuşağında olduğu bilindiğine göre, depreme dayanıklı yapılar 

için KKTC koşul ve jeolojik yapısına uygun gerekli hesap ve malzeme standartları 

yasal hale getirilecek ve AB normlarına uygun olarak uygulamaya konulacaktır. 

 

Genel teknik ve genel idari şartnameler çağdaş normlara uygun olarak yeniden 

düzenlenecektir.  

 

İnşaat Sektörünün her alanında mesleki denetimin ve uygulamarın çağdaş 

normlarda hayata geçirilebilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.  

 

Kamu ihale yasası AB normlarına göre yeniden düzenlenecektir. 

 

Devletin yapacağı projelerde özel sektörden hizmet alımı sağlanabilmesi için ilgili 

meslek odaları ile iletişim içerisinde yasal bir düzenlemeye gidilecektir. 

 

Çözüm sonrası oluşacak yeni konut, işyeri, okul ve alt yapı ihtiyacını karşılamak 

için, ilgili birim ve kuruluşlardan teknik bir komite oluşturularak gerekli ön 

çalışmalar yapılacaktır. 

 

Yetersiz olan Sivil Havacılık Yasası yeniden düzenlenecek ve ICAO (International 

Civil Aviation Organisation), JAA (Joint Aviation Authority) ve yeni 

oluşturulmakta olan EASA (European Aviation Safety  Agency) standartlarına 

uyumlu hale getirilecektir. 

 



KKTC sivil havacılığının uluslararası örgütlere (ICAO, IATA vs.) üyeliklerinin 

sağlanması için çaba gösterilmesi ve bu örgütlerin toplantılarına katılımın 

sağlanması gerçekleştirilecektir. 

 

ILS (Instrument Landing System) cihazının temin edilip kullanıma konması 

sağlanacaktır. 

 

Yolcu Biletlerine uygulanan her türlü verginin yeniden gözden geçirilerek 

rasyonelleştirilmesi  ve dünyadaki genel uygulamaya uygun olarak havaalanı 

tesislerinin bakım, onarım ve geliştirilmesi sağlanacaktır.  

 

KTHY‟nın uluslararası ortamda rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması 

sağlanacak, yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte hava ulaşımında yeni 

olanaklar yaratılacaktır. 

 

Liman ve gümrüklerde üretilen hizmetler, verimliliği artıracak ve rekabet ortamı 

yaratacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.  

 

Gemi taşımacılığımızda kapasiteyi artırıcı önlemler alınacaktır. Kısıtlı doğal 

kaynaklara sahip KKTC'nin uluslararası deniz ulaşımından ekonomiye sağladığı 

katkıları artırmak için denizcilik sektöründeki projeler desteklenecektir. 

 

Tüm deniz limanlarımızdan yapılan yolcu taşımacılığında, yolcu salonları ve yolcu 

gemilerinin verdikleri hizmet kalitesinin ve konforunun artırılması ve bunların 

denetlenebilmesi için yasal altyapı oluşturulacaktır. 

 

Yat turizmi ile ilgili limanların geliştirilmesi ve bu amaca uygun yeni yat 

limanlarının (Marina) devreye alınması gerçekleştirilecektir. 



 

Karayolu master planı uygulaması geliştirilecektir.  

 

Eksikliği ciddi olarak hissedilen veri iletişim altyapı yatırımlarına ağırlık 

verilecektir. Uydu iletişim teknolojileri yaygın olarak kullanılacak, veri 

iletişiminde son teknolojiler kullanılarak hacim ve süratleri artırılacak ve 

maliyetlerin azaltılması sağlanacaktır. 

 

Kamu-net ile elektronik-devletin yapılandırılmasında AB normları içerisinde 

bireysel haklar gözetilecektir.   

 

Posta hizmetlerinin kapsamı genişletilerek etkinleştirilecektir. 

 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Hükümetimiz sosyal barışı sağlamak ve iç huzuru sürekli kılmak için gerekli 

adımları atacak bu amaçla çalışan-işveren-devlet üçlüsünün çalışma yaşamına 

ilişkin sorunların tartışılıp sonuçlar üreteceği yapılanmaları yaşama geçirecektir.  

 

Sosyal adaletin gerçekleşerek yaşamın her alanında zayıf-güçlü ilişkisine son 

verilecek, bu amaçla “yurttaş devlet için” değil “devlet yurttaş için” yaklaşımı 

çalışmalarımızda temel bir ilke olacaktır.  

 



Çalışma yaşamında Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına 

uygun çalışmalar süratle başlatılacak, bir yandan AB ile uyuma ilişkin yasal 

düzenlemeler yapılırken öte yandan bu amaca yönelik örgütlenmelere gidilecektir. 

 

Çalışanların haklarının korunması, verimliliğin ve rekabet gücünün artması kaliteli 

hizmet ve kaliteli mal üretimi ile bir bütündür. Bir yandan işgücünü satan 

emekçilerin korunması gözetilecek, öte yandan verimliliğin artırılması için gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır.  

 

KKTC yurttaşlarının değişik kesimlerinin ayrımcılık göstermeden sosyal güvenlik 

alanında karşılaştıkları sorunların giderilmesi için yasal düzenlemeler yapılacaktır.     

 

İhtiyat Sandığı Fonu, çalışanların hizmetine sunulmaya devam edilecek ve avans 

uygulamaları yaygınlaşarak çalışanın kendi parasını daha rahat ve çeşitli alanlarda 

kullanabilmesine olanak yaratılacaktır. 

 

Çalışma yaşamımızda yıllarca ihmal edilen meslek eğitimine hız verilecek ve 

endüstriyel eğitim ve verimlilik merkezi kurularak kamu ve özel sektörün 

hizmetine sunulacaktır.   

 

Çalışma ilişkilerinin demokratikleşmesi sürecinde özel ve kamuda çalışanlarla 

ilgili yasalar gözden geçirilecek ve çalışma koşulları çağdaş normlara uygun hale 

getirilecektir.  

 

Çağdaş sendikalar yasası sendikaların da görüş ve önerileri dikkate alınarak 

yasallaştırılacaktır. Toplu pazarlık ve toplu sözleşme düzenindeki aksaklıklar 

giderilecek tüm çalışanların bu haklardan eşit olarak yararlanması sağlanacaktır.  

 



Çalışma ve sosyal güvenlik ile ilgili politikalar geliştirilerek  hazırlanacak istihdam 

planı ile özellikle genç işsizlerin sorunları çözümlenecektir.  

 

Özürlülerin özel olarak rehabilite edilmesi, korunması, eğitilmesi ve istihdam 

edilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Özürlüler özel olarak 

korunacaktır. Bu amaçla AB normları gözetilecek bu insanlarımızın da çağdaş 

yaşam kalitesine kavuşturulması için çalışmalar yoğunlaştırılacaktır. 

Özürlülerimiz, çalışan ve üreten bir konuma kavuşturulacaktır. Mevcut yasalar 

gözden geçirilecek ve bu amaçla gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Yaşlılar kendi 

kaderlerine terkedilmeyecek yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde yaşam kaliteleri 

yükseltilecektir. 

 

Çalışma hayatındaki kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve kadının iş 

hayatına etkin bir şekilde katılımının sağlanması için gerekli çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

Yasalara aykırı istihdam, kaçak ve kayıt dışı işçi çalıştırılması önlenecek, 

çalışanların sosyal güvenlik hakları sağlanacak, eşit işe eşit ücret prensibi 

uygulanacaktır.  

 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

 

Sağlık hizmetlerinde en iyiyi bulmak için çalışmalar devam edecektir. Sağlıkta 

bugün için iyi olan yarın için geride kalabilir. Sürekli gelişen ve değişen sağlık 

sektöründe eğitim ve teknolojiyi yakından takip etmek gerekmektedir. Bu bilinçle 

hareket edip gereksinim duyulan altyapı eksiklikleri giderilecek ve başlatılmış olan 

hizmet içi eğitim programları sürdürülecektir.   

 



Hastanelerin etkin ve çağdaş bir yönetim anlayışına kavuşturulması için gerekli 

düzenlemeler yapılacak, nitelikli sağlık hizmeti ve eğitimi verilebilmesi için sağlık 

servislerinin yönetimine bilimsel nitelikler kazandırılması için çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

Sağlıkta temel hedefimiz insan ve onun sağlığı olduğuna göre elimizdeki bu 

konuyla ilgili tüm araçları en üst düzeyde  verimlilikle kullanmak ana hedefimiz 

olacaktır. 

 

Halkımızın sağlıklı beslenmesini sağlamak ve AB standartlarında üretim-tüketim 

faaliyetlerinin sürdürülebilmesi amacıyla gerekli çalışmalar yapılacak ve ilgili 

komisyonlar etkinleştirilecektir.  

 

Uluslararası  standartlarda bir sağlık sistemi için reorganizasona gidilecektir. 

Çıkarılacak yasalar ve yapılacak reformlarla halkımızın beklentilerine uygun 

çağdaş norm ve ilkeler  çerçevesinde yeni bir sağlık sistemi oluşturulacak,  

yaşamın gerekleri ile uyumlu,  kaliteli, verimli ve herkesin kolayca alabileceği  bir 

sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilecektir. 

 

Yeni oluşturulacak sağlık sisteminde, varolan devlet sağlık potansiyelinden 

maksimum düzeyde yararlanılırken özel sektörde varolan potansiyel ve insan 

kaynağından da yararlanacak yeni bir sistem organize edilecektir. Nüfusun azlığı,  

mesafelerin kısa oluşu ve yeterli nitelikli insan kaynağının  avantajlarından 

yararlanılacak, ülkemizin ada oluşunun yarattağı dezavantajlar dikkate alınarak  

revizyonlar yapılıp acil önlemler alınacaktır.  

Genel sağlık sigortası, sağlık çalışanları yasası hayata geçirilecek, özel hastane ve 

klinikler yasası  gözden geçirilecektir. Ana amaç sağlıklı yaşamı uzatmak olduğuna 

göre adamızda  varolan kanser ve kalp hastalıklarından ölüm oranlarının  yüksek 

olduğunu da dikkate alarak koruyucu hekimlik ve temel sağlık hizmetlerine 

gereken önem verilecektir. 

    



Eczacılık hizmetleri genel sağlık sigortası kapsamında   temel sağlık hizmetlerinin 

bir parçası olarak yeniden organize edilecek, acil sağlık sistemleri  hastane 

bünyesinde yeni bir servis olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve adına uygun bir 

yapılanmaya gidilecektir. Hasta haklarını düzenleyecek bir yasa çıkarılacak,  

hastaların mağdur olmasını engelleyecek bir idari mekanizma yaratılacaktır.  

Bakanlık bünyesinde hasta şikayetleri ile ilgili bir birim oluşturulacaktır.  

 

Yurt dışından  satın almak zorunda olacağımız sağlık hizmetleri için  hastaların 

işlemlerini kolaylaştıracak önlemler alınacaktır. Yurt dışına tedaviye gönderilecek 

hastaların KKTC‟nin yurt dışı temsilciliklerinde sevk ve idaresi için bir birim 

kurulacaktır.  

 

Yurtdışı tedaviler kalemindeki payın büyük bölümünü oluşturan kalp vak'alarının 

müdahalelerinin yapılabilmesi için kalp damar cerrahi merkezinin oluşturulması 

yönünde başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır.  

 

Kanserle savaşım projesinin gerekleri eksiksiz yerine getirilecek ve Kanserle Savaş Dairesinin  gerekli yasal altyapısını 
oluşturmak için çalışmalar başlatılacaktır.  

 

Girne Karakum’da Kızılay’dan devralınarak Zihinsel Engelliler Rehabilite Merkezi olarak  kullanılmak amacı ile düzenlenmesi 
devam eden merkez, gerekli donanım ve ekipman sağlanarak ivedilikle hizmete açılacaktır.   

 

Özürlü vatandaşlarımızın bir sistem çerçevesinde rutin sağlık kontrollerini yaptırabilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. Ayrıca, özürlülere sağlık hizmetlerinden yararlanırken öncelik ve kolaylık getirecek düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Özürlünün erken tanısı ve özür tespitinin yapılarak kayıt altına alınması ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler bu hükümet 
döneminde yapılacaktır. 

 

 

 

 

 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Yeryüzünde her geçen gün coğrafik, fiziksel ve düşünsel anlamda sınırların ve 

sınırlamaların ortadan kalkması, insanı, düşünceyi ve yaşamı olumlu yönde 

etkilemektedir. İnsanoğlunun barış, özgürlük, demokrasi ve kaliteli yaşam hakkı giderek 

daha da belirginleşmektedir. Bunu sağlamanın en etkili yolu eğitimdir.  

 

Hükümetimiz, Atatürk ilkelerini bilen ve yorumlayan, yurtta barış dünyada barış ilkesini 

yaşama geçiren, yurdunu seven, bilime, sanata, kültüre ve insana değer veren, özgür 

düşünceli, insan haklarına ve demokrasiye saygılı, toplumsal, ulusal ve evrensel değerleri 

önemseyen üretken nesiller yetiştirilmesini amaçlamaktadır.  

 

Hükümetimiz bilimsel düşünüş ve çalışmayı özümsemiş, teknolojiyi kullanmayı ve 

geliştirmeyi amaç edinmiş çağdaş bilgi ve becerilere sahip her türlü ayrımcılığa karşı hoş 

görülü ve bilime saygılı yurttaşlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

 

Kıbrıs Türk insanının, gerek kendi öz yurdunda yaşamını sürdürebileceği gerekse 

dünyada saygın biçimde kabul göreceği kapsamda öğrenim, meslek ve yabancı dil, 

teknoloji kullanımı ve iletişim becerileriyle donatılmasına büyük önem verilecektir. 

 

Okullarımızda, düşünce ve anlatım özgürlüğüne inanan, din ve vicdan özgürlüğü ile 

bunları savunan nitelikler kazandıracak bir eğitim politikası uygulayacak, cinsiyet 

ayırımcılığına karşı olacak, şiddetin her türünü reddeden, demokrasiye, insan hak ve 

özgürlüklerine inanıp bunları savunan niteliklere sahip gençler yetiştirilecektir 

 

Eğitimin; öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımı ile demokratik ve katılımcı bir yapıya 

kavuşturulması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Okullarımızda oluşturulan öğrenci 

konseylerinin yetki ve işlevleri geliştirilecek, velilerimizle öğretmenlerimizin ve 

sendikalarının eğitimle ilgili tüm süreçlere katılımı sağlanacaktır.  

 

Okullarımızda mevcut bina ve alt yapıların bakım onarımı gerçekleştirilecektir, yeni 

derslikler açılarak sınıflardaki öğrenci sayısı çağdaş düzeye çekilecektir. 

 



Toplumun en önemli gereksinmesi olan ara eleman açığını gidermek için Mesleki Teknik 

Eğitimde yeniden yapılanma ve teknolojik yenilenmeye gidilecek, yabancı dilde eğitim 

yapan,  başta turizm olmak üzere bazı mesleklere yönelik Meslek Kolejleri açılacaktır. 

Çıraklık Meslek Eğitimi Yasası, günün koşullarına göre yeniden düzenlenerek 

uygulanması sağlanacak, Çok Amaçlı Meslek Liselerinin hayata geçirilmesi yönünde 

gerekli önlemler alınacak ve çalışmalar başlatılacaktır.  

 

Geçmişte, „Özürlü çocukların‟ toplumdan ve arkadaşlarından soyutlanarak sürdürülen 

eğitim anlayışını değiştirmek amacıyla "Özel Eğitimde Entegrasyon Projesi" hazırlanıp, 

iki okulumuzda kaynak sınıflar açılmıştı. Bu projenin daha ileriye götürülmesi 

sağlanacaktır. Hükümetimiz döneminde  özel eğitimin alt yapısını oluşturan çalışmalar 

süratle yapılacak ve özel eğitim yasası  süratle çıkarılacaktır. Bu dönemde özürlü 

ailelerin eğitilmesi ile ilgili programlar ve düzenlemeler yapılacaktır. Bakanlık 

bünyesinde  özel eğitim dairesi oluşturulacak ve ülkemizdeki özürlü çocuklar ve özür 

grupları ile ilgili bölgesel bazda veri toplama ve değerlendirme çalışmaları süratle 

yapılacaktır. Özürlülerle ilgili çalışmalarda, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği 

yapılacak ve özürlülerin eğitimi konusunda uğraş veren sivil toplum örgütleri 

desteklenecektir. 

 

Yerel bilgilerle donatılmış ders kitaplarının hazırlanması, basımı ve okullarımıza 

dağıtımı gerçekleştirilecek ve daha önce hazırlanıp müfredatlara konan yerel ders 

kitaplarının  okutulması sağlanacak, her yıl karşılaşılan kitap sorununun ortadan 

kaldırılması ve okullarımıza zamanında dağıtımı için gerekli önlemler alınacaktır.  

 

Eğitimde günlük ve yıllık çalışma programları içinde azami süreden yararlanma 

konusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  

 

Öğretmenlik mesleği, kaliteye azami özen gösterilerek her kademede teşvik edilecektir, 

eğitim sürecinde en önemli ve vazgeçilmez öğelerden birisi olan öğretmenlerin çalışma 

koşullarının çağdaş standartlara yükseltilmesi sağlanacak, öğretmenlerimizin mesleki 

gelişmelerinde önemli yeri olan hizmetiçi eğitim çalışmaları, çağdaş yenilikler dikkate 

alınarak ve ihtiyaç analizleri yapılarak yaygınlaştırılacaktır.  

 

Eğitimin ülkemizin gelişiminde önemli bir sektör olduğu gerçeğinden hareketle, 

üniversitelerin bilgi üreten ve ürettiği bilgiyi çeşitli araçlarla yayan kurumlar olarak 



düzeylerinin yükseltilmesi teşvik edilecektir. Bu amaçla üniversitelerin altyapı, tesis, 

donanım, kadrolar yönünden çağdaş düzeyi yakalamasına yardımcı olunacaktır.  

Yüksek öğrenim kurumlarının özgür ve demokratik bir ortam içinde çalışmaları 

sağlanacaktır.  

 

Yüksek öğretim bir bütün olarak ele alınacak, uluslararası kalite ve standartları 

gözetilecektir.        

 

Demokratik ve katılımcı bir anlayış ve yaklaşımla ilgili tüm tarafların katkıları  ile 

yüksek öğretim kurumlarının uymaları gereken genel esasları içerecek yeni bir yüksek 

öğretim yasası hazırlanacaktır. Yüksek Öğrenim ve Akreditasyon Yasası günümüz 

koşulları dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir. 

 

Atatürk Öğretmen Akademisi Yasası katılımcı bir yaklaşımla yeniden ele alınacak,  

verimlilik etkinlik ve işlevsel yönleri ile gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır. 

 

Gerek yatırımlar, gerekse hizmetler, sosyal transferler ve diğer ödenekler açısından 

bütçeden eğitime ayrılan pay, gerekli önlemler alınarak çağın gereklerine uygun 

rakamlara yükseltilecektir. 

 

Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde kültürle ilgili olarak yazın sanatı, sahne sanatları, 

görsel sanatlar, plastik sanatlar ve müzik alanlarında yeni birimler oluşturulacaktır.   

 

Kültür ve sanatın gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile çağdaş normlar içerecek bir 

“Kültür Sanat Danışma Kurulu” oluşturulacaktır. 

 

Tarihi ve kültürel mirasımızın korunması, bakımı ve değerlendirilmesi gerçekleştirilecek 

ve bu mirasın gelecek nesillere aktarılması sağlanacaktır. 

 

Milli arşivin çağdaş teknik donanıma kavuşması ve araştırmacıların etkin kullanımına 

açılması için gerekli önlemler alınacaktır. 

 



Kütüphane kaynaklarının çoğaltılması, çağdaş donanım ve kaynaklarla daha da 

zenginleştirilerek halkımızın kütüphanelerden daha çok yararlandırılması sağlanacaktır.  

 

 

 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

 

Gençlik toplum için en önemli, gelişme ve değişime en açık en enerjik ve dinamik kesimdir. 

 

Bu nedenle gençliğin toplum sorunlarına duyarlılığını arttırmayı, insiyatif 

almalarını teşvik etmeyi ve demokratik süreçlere katılmalarını destekleyen bir 

hükümetiz. 

 

Ülke gençliğinin belli başlı sorunları olan göç, istihdam, konut ve askerlik 

sorunlarından en asgari şekilde etkilenmelerini sağlamak hükümetimizin gençlerle 

ilgili ana politikasını oluşturacaktır.  

 

Halen yurt dışında yaşayan genç değerlerimizin ülkeye dönmelerini sağlayacak 

projeler geliştirilerek, yıllardan beridir ülkemizin yaşadığı en temel sorun olan 

beyin göçünün  tersine dönmesi sağlanacaktır. 

 

Gençlere götüreceğimiz hizmetlerin uygulanması sürecinde hiçbir ayırımcılığa yer verilmeyecek, fırsat eşitliği sağlanacaktır.   

 



Kıbrıs Türk gençliğinin kendi öz kültür yapısını koruyarak kültür ve sanat 

alanlarında da çağdaşları ile temaslarda bulunabilmeleri amacı ile olanaklar 

sağlanacaktır. 

 

Sosyal ve kültürel etkinliklerin gençlerimize götürülmesi esnasında okul içi okul 

dışı, çalışan ve özürlü gençlerimizin de ayırım gözetmeksizin her türlü olanaktan 

faydalanması, beceri kazanması ve kazanımlarını geliştirmeleri hedefimiz 

olacaktır. 

 

Farklılıklara saygı temelinde uzlaşma kültürünün gelişerek gençlerin kendi 

aralarında, aileleri ve toplumun diğer  kesimleri ile daha güzel ilişkiler kurmalarına 

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 konularda daha etkin 

olmaları sağlanacak ve alınacak olan kararlara en geniş kesimin katılması 

sağlanacaktır. 

 

Sonuçta düşünen, düşündüğünü söyleyebilen, kişisel ve toplumsal sorunlara sahip 

çıkan ve bu sorunların çözümlerinde söz sahibi olabilecek çağdaş bir gençlik temel 

hedefimiz olacaktır. 

 

 

 

 

 



Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri 

 

Çağdaş dünyamızda sporun insanları yakınlaştırması ve bütünleştirmesi yönündeki etkinliği gözardı edilemez. 

 

İnsan yaşamında önemli rol oynayan sporun, eğlence ihtiyacını karşıladığı gibi 

sağlıklı bir yaşam içerisinde kaçınılmaz bir etkinlik haline geldiği herkes 

tarafından kabul edilmektedir. 

 

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 bakım ve 

korunması, yapılacak kapsamlı çalışmalar neticesinde ihtiyaç duyulacak 

alanlardaki tesislerin ülke halkına kazandırılması ve geliştirilmesi için çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

Spor Federasyonlarımızın ve spor kuruluşlarımızın alt yapılarına yapılacak katkı ve 

teşvikler sayesinde yeni nesillere en iyi olanakları sunmak en büyük hedefimiz 

olacaktır. 

 

Kaliteli sporcu, teknik adam, idareci ve yönetici yetiştirmenin ana prensibinin bu 

alanlara yatırım yapmak olduğunun bilinci içindeyiz. Bu yüzden ülkemizde 

yapılacak spor yatırımlarının içerisinde en önemli kısmını spor eğitimine 

ayıracağız. 

 



Geçmiş dönemlerde ülkemizde gerçekleştirilen gençlik ve spor şuralarında hayata 

geçirilmeyen kararlar gözden geçirilecek ve hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar 

başlatılacaktır. 

 

Spor ülke gençliğinin uluslararası camiaya taşınmasını sağlayan, dostlukları 

geliştiren  bir araç olarak kullanılacaktır. 

 

Özel sektörün spor tesisi yapması ve spora katılımlarının 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 kuruluşlarla gerekli işbirliği sağlanacaktır. 

 

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.   

  

 

 

 

 

 



Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri  

 

Sonuç olarak hükümetimizin kuruluş amaçları içerisinde olan çözüm ve Avrupa 

Birliği hedefine ulaşabilmemiz için, toplumumuzun lokomotifi olan gençlerimize 

sosyal, kültürel ve sportif alanlarda her türlü olanaklar sağlanacaktır. 

 

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 tüm 
düzenlemeler yapılacaktır. 

 

Ayrıca KKTC Meclisince 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 katılım 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. 

 



Çocuk ve gençlere verdiğimiz önem büyüktür. Geleceğimizi devredeceğimiz 

gençlerimizin ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ‟ne uygun olarak çırak veya 

yardımcı çalışan olarak eğitilmeleri sağlanacak ve genç işçilerin sömürülmeleri 

engellenecektir. 

 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

İnsan sağlığını ve doğal çevreyi koruyacak biçimde “Sürdürülebilir bir kalkınma ve gelişme” hedefi CTP-DP koalisyon 
hükümetinin en önemli hedefidir. 

 

Bu çerçevede gelecek nesillere, çağdaş insana yakışır bir kültür mirası, doğal, 

fiziki ve sosyal çevre bırakılmasına hükümetimiz büyük özen gösterecektir. 

 

Bu anlayışla insan sağlığını ve doğal dengeyi korumak ve geliştirmek suretiyle, 

doğal kaynakların sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde 

kullanımı sağlanacaktır. Çevre kriteri, her sektöre ilişkin politika oluşturmada esas 

alınacak ve potansiyel çevre sorunları yaratılmadan önlenecektir. 

 

Ülkemizin flora ve faunası korunarak geliştirilmesine özel önem verilecektir. 

 

Taş ocakları ile ilgili mevzuat ele alınarak, çevreyi bozmayacak biçimde yeniden 

düzenlenecektir.  

 

CTP-DP koalisyon hükümeti olarak ülkemizin en yakıcı çevre sorunu olan katı atık 

(çöp) ve kanalizasyon sorununu AB normlarına göre ve bütünsel bir proje 

çerçevesinde çözümlenmesini sağlayacak adımları atacağız. 



 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor koşullarda görev üstlenen CTP-DP koalisyon hükümetimizi bir “Toplumsal Uzlaşma ve 
Çözüm Hükümeti” olarak isimlendirdik. Bu anlamda temel hedefimiz toplumsal uzlaşmayı sağlayarak, toplumumuzu adil ve 
kalıcı bir barışa ulaştırmaktır. 

Bu süreçte zamanımız oldukça daralmıştır. Mayıs 2004 hedefini gözeterek Rum tarafının bütün Kıbrıs adına tek yanlı olarak 
Avrupa Birliği üyeliği yerine “Birleşik Kıbrıs Devletinde eşit ortak olarak ve haklarımızı koruyarak Avrupa Birliğne birlikte 
girmemizin koşullarını yaratmak koalisyon hükümetimizin temel amacıdır. 

 

CTP-DP koalisyon hükümeti, içinde bulunduğumuz dönemin zorluklarını aşmak amacıyla bütün bilgi ve deneyimlerini 
kullanırken en önemli güvencemiz Yüce Meclisimiz olacaktır. 

 

Kıbrıs Türk halkı olarak ülkemizin geleceği açısından bu önemli konularda birlik ve beraberliğimizi sağlamamız bu kritik 
günleri aşmamızda en önemli hedefimizdir. Bu düşünce ve anlayışla Yüce Meclisten destek bekliyoruz. Güvenoyunuza 
mazhar olduğumuz taktirde KKTC halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizden emin 
olabilirsiniz. 

 

Saygılar sunarım....  

 


