UBP-DP HÜKÜMET PROGRAMI
Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisi‟nin Sayın Üyeleri, şahsım ve Bakanlar
Kurulu adına sizleri saygı ile selamlıyorum.
Anayasa‟nın 109. maddesine uygun olarak Hükümet Programını okumak için
huzurlarınızda bulunuyorum.
Kıbrıs Türk Halkı, bugünkü özgürlük, bağımsızlık, güven ve barış ortamına
çok büyük özveriler sonucunda kavuşmuştur. Egemen Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti‟nin kurulmasının temelindeki varoluş mücadelesinde canları ve
kanları pahasına yeralan Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri‟ne minnet
duygularımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi saygıyla
anıyoruz.
Bugüne kadar halkımızın esenliğe kavuşmasında göstermiş olduğu, başta
siyasi ve ekonomik olmak üzere, her alandaki yardım ve desteği için Anavatan
Türkiye‟ye huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı arzederim.
Hükümetimiz, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunları
aşmak ve refahı artırmak için, gerekli politikaların oluşturulması ve
uygulanması ile KKTC‟nin dünyada saygın bir yer elde etmesi amacıyla
Anavatan Türkiye ile tam bir işbirliği içerisinde uğraş verecektir. Halkımızın
huzur, refah ve mutluluğu tüm icraatlarımızda, esas olarak alınacaktır.
Bu amaca yönelik tüm çalışmalarımızda, toplumun bütün katmanlarıyla
dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeyi şaşmaz bir hedef olarak kabul
etmekteyiz. Hükümetimiz, bir icraat ve hizmet hükümeti olacaktır. Tüm
icraatlarımızda, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalınacaktır.
Yürütme görevi yerine getirilirken; demokrasinin, insan haklarının, adalet ve
eşitliğin evrensel değerlerinden ve KKTC'nin siyasal, ekonomik ve sosyal
gerçeklerinden hareket etmek temel ilkelerden biri olarak kabul edilecektir. Bu
temel ilkeler doğrultusunda; halkımızın barışçı, özgürlükçü, eşitlikçi ve
demokratik taleplerinden hareketle ülkemizin temel doğrularını ve hedeflerini
birleştirmek önde gelen görevimiz olacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

UBP-DP Koalisyon Hükümeti dış politikasını Anavatan Türkiye ile tam bir
işbirliği ve dayanışma içerisinde yürütecektir.
Hükümetimiz 1974 sonrası ortaya çıkan yadsınmaz gerçekleri ve KKTC‟nin
Devlet olgusunu gözönünde bulundurarak, ülkenin ekonomisi ve demokrasisi
ile daha güçlü bir yapıya kavuşması ve uluslararası alanda tanınması
yönünde çalışacak; Anavatan Türkiye ile dayanışma içinde, dünyada hakettiği
yeri elde etmesi için tüm gücü ile uğraş verecektir. Koalisyon Hükümeti her
açıdan güçlü bir KKTC‟nin bölgemizdeki barış ve istikrarın güvencesi
olacağının bilinci içerisinde hareket edecektir.
Anavatan Türkiye ile ilişkilere özel bir yer, önem ve öncelik verilecek; KKTC ile
TC arasında her alanda işbirliği ve dayanışmanın daha da derinleştirilmesi ve
geliştirilmesi için her olanaktan yararlanılacak, bu konuda her fırsat
değerlendirilecektir.
Koalisyon Hükümeti dış ilişkilerde Yüce Türk Ulusunun ve O‟nun kopmaz bir
parçası olan Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını koruyacak ve
savunacaktır. UBP-DP Koalisyonu Kıbrıs‟taki uzlaşı arayışları çerçevesinde
eşit egemenlik, güvenlik için Türkiye‟nin etkin ve fiili garantisinin devamı ve
mülkiyet sorununun mal-mülk mübadelesi ve/veya tazminatlar yoluyla
çözümlenmesinin vazgeçilmez ilkeler olduğunu vurgulamak ister. Ada‟da
kalıcı bir uzlaşı çabalarının başlangıç noktası mevcut gerçeklerin kabülü, yani
iki eşit ve egemen devletin varlığı ile bunların birbirlerini veya Kıbrıs‟ın tümünü
temsil etmediği ve edemeyeceğidir.
GKRY Kıbrıs Türk halkını ve Kıbrıs‟ın tümünü hiçbir şekilde temsil etmemiştir
ve edemez. Ada‟da 38 yıldır bir uzlaşıya varılamamasının kökeninde Kıbrıs
Rum tarafının Ada‟yı bir Yunan adası olarak görmesi ve silah zoruyla gasp
etmiş olduğu sözde “Kıbrıs Hükümeti” ünvanından vazgeçmemesi veya
geçirilmemesi yatmaktadır. Kıbrıs‟ta bir uzlaşı sağlanacaksa bu ancak iki ayrı
eşit ve egemen devlet esası üzerinde sağlanabilir. Gerçeklerin kabülü, tüm
uzlaşı arayışlarının başlangıç noktasını oluşturmalıdır.
GKRY‟nin sözde “Kıbrıs Hükümeti” sıfatıyla sürdürdüğü tek yanlı ve gayrıyasal
AB üyelik süreci ve diğer faaliyetler, görüşmeler süreci içerisinde oluşturulan
tüm parametrelere ağır bir darbe indirmiş ve mevcut açmazı pekiştirmiştir.
GKRY‟nin AB‟ne tam üyeliğinin gerçekleşmesi Kıbrıs‟ın geri dönülmez biçimde

bölünmesi sonucunu doğuracaktır. KKTC, GKRY ile muhakkak surette bir
anlaşmaya varmaya mahkum değildir. Rum tarafı tek yanlı olarak AB‟ne
alındığı takdirde bunun yaratacağı sonuçlara da katlanması gerekecektir. Bu
durumda KKTC yolunu çizmiştir ve Anavatan Türkiye ile entegrasyona
yönelecektir. Kıbrıs‟ta Kıbrıs Türkü‟nün büyük acılar yaşadığı 1974 öncesi
karanlık döneme dönülmesi mümkün değildir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‟nin 1963‟de başlayan Rum siyasetini ve
eylemlerini, bunun sonucu olarak meydana gelen gerçekleri ve KKTC‟ni
gözardı ederek Türkiye‟nin aleyhine almış olduğu son karar, bu yönde
başvuru yapan Rum tarafının düşmanca politikasının son halkasını
oluşturmaktadır. Süregelen BM süreci içerisinde oluşturulan parametreleri
bertaraf etmek suretiyle kendi uzlaşı şartlarını empoze etmeye yönelik bu ve
bu tür kararlara Kıbrıs Türk tarafı Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde
sonuna kadar karşı çıkacaktır.
KKTC‟nin uluslararası kuruluşlarda görüşlerini yansıtabilmesi, KKTC‟ne karşı
uluslararası alanda uygulanan engelleyici tedbirlerin kaldırılması ve KKTC‟nin
bütün ülkelerle serbestçe siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif temaslar
sürdürebilmesi amacıyla, Türkiye ile müşterek gayretler sürdürülecek ve
Türkiye ile KKTC Hükümetleri arasında yakın işbirliği ve dayanışma içinde
hareket edilecektir. İnsan haklarının ve demokrasinin kaçınılmaz öğeleri olan
bu hususlarda hakkımız sonuna kadar savunulacaktır.
Anavatan Türkiye ile siyasi, mali, ekonomik, teknik ve savunma işbirliği
ilişkilerinin geliştirilmesi Hükümetimiz‟in öncelikli hedefidir. Bu amaca yönelik
çabaların ikili anlaşmalar temelinde hayata geçirilmesine özel önem
verilecektir.
Kıbrıs Türk halkına ve Devletine karşı sürdürülmekte olan insanlık dışı
ambargoların aşılması için Anavatan Türkiye ile birlikte her türlü çaba
sarfedilecektir. GKRY‟nin Kıbrıs Türk halkı adına söz söyleme ve onu temsil
etme hak ve yetkisinin olmadığı ve olamayacağı her fırsatta dile getirilecek,
Rum Yönetimi‟nin süregelen hasmane politikasının Kıbrıs‟ta bir uzlaşıya
varma yönünde en önemli engellerden birini oluşturduğu vurgulanacaktır.
Uluslararası alanda KKTC‟nin sesini müstakil bir biçimde duyurabilecek
noktaya gelinceye kadar KKTC Dış Temsilciliklerinin faaliyetlerine ivme
kazandırılacak; bunun yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri ve KKTC
Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında imzalanmış olan İşlevsel ve
Yapısal İşbirliği Protokolu uyarınca başlatılan uygulama daha da
yaygınlaştırılarak devam ettirilecek ve bu yöntemle Kıbrıs konusunun ele

alındığı her platformda KKTC‟nin sesinin duyurulması için elden gelen çaba
gösterilecektir.
Yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkelerde Kıbrıs Türkünün birer
temsilcisi konumunda bulunan vatandaşlarımızın KKTC ile olan ilişkilerinin
daha da pekiştirilmesi ve Kıbrıs Türkü‟nün sesinin duyurulmasında
potansiyellerinden yararlanılmasına yönelik gerekli çalışmalar yapılacaktır.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Ekonomi tüm sektörleri ile bir bütündür ve yaratılacak katma değer yönünden
birbirlerini tamamlayıcı olacak şekilde yönlendirilecektir. Devletin sosyal yapısı
gözardı edilmeden serbest piyasa koşullarına uygun liberal ekonomik bir
politika uygulanacaktır. Bu amaçla Devlet‟in piyasaya müdahaleci değil,
düzenleyici rolü geliţtirilecektir.
Devletin, büyümesindeki en önemli faktör olan istihdam baskısından
soyutlanabilmesi için alternatif olarak özel sektörün geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Özelleştirme çalışmaları süratlendirilecek, devletin ekonomik faaliyetleri ile
serbest piyasa koşullarına müdahalesi en alt düzeye indirilecektir. Devlet
küçültülerek daha etkin ve verimli kılınacaktır. Özelleştirmede, üretimin ve
verimin artırılması, tekelleşmenin önlenmesi, rekabetin geliştirilmesi,
çalışanlara ve üreticilere öncelik hakkı verilerek mülkiyetin tabana yayılması
gibi ilkeler gözetilecektir.
Gerekli görülen kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi yanında fiyatlandırılabilir
ya da pazarlanabilir bazı kamu hizmetlerinin de özel kesime aktarılması
suretiyle ekonomide verimliliğin artırılması ve ek kaynak yaratma
potansiyelinin yaratılması hedef alınacaktır.
Öncelikle Anavatan Türkiye ve dünya ekonomileriyle bütünleşme, ada
ekonomisi özelliklerinin geçerli olduğu ve ambargoların uygulandığı ülkemizin
sosyal ve ekonomik kalkınması açısından öncelikli hedeflerimizdendir.
KKTC ile TC arasında Ortak Ekonomik Alan oluşturulması amacı ile yürütülen
çalışmalar hızlandırılarak, dış satım potansiyeli olan ürünlerimizin Türkiye
piyasasına serbestçe girişine olanak verilmesi sağlanacaktır.
Avrupa Birliği dışı ülkelerden yapılacak ithalatla ilgili fon ve gümrükler gözden
geçirilecektir.

KKTC ürünlerinin TC pazarına engelsiz ve vergisiz girişi mutlaka temin
edilecek, ihracatta hertürlü tıkanıklığın giderilmesi, bürokratik engellerin
süratle kaldırılması için tüm girişimler yapılacaktır.
Ekonominin yeniden yapılandırılması için başlatılan çalışmalar, mevcut durum
yeniden dikkate alınarak uygulamaya konulacak ve bu amaçla gerekli yasa
tasarıları hazırlanarak Cumhuriyet Meclisi‟nden geçirilmesine azami gayret
gösterilecektir.
Esnaf, zanaatkar ve küçük üreticilerin yatırım ve üretimlerinin sağlıklı bir
yapıya kavuşturulması ile haksız rekabet ve tekelleşmeyi önleyici
düzenlemeler yapılacaktır.
Genel olarak tüm teţvik sistemi yeniden gözden geçirilerek, üretimi arttırıcı bir
yaklaşımla gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Yabancı yatırımcılar için şirketlerin kuruluşu, yönlendirilmesi, her türlü yardım
ve hizmetin verilmesi amacıyla, tek durak Hizmet Birimi kurulacaktır.
Bankalar Yasası‟nda, Bakanlığa ve Bakanlar Kurulu‟na verilmiş olan
bankaların denetimi ile ilgili görev ve yetkiler, banka denetiminin siyasi
otoriteden arındırılmasını sağlamak amacıyla Merkez Bankası‟na
devredilecektir.
1990‟lı yıllardan itibaren ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldığımız gerçeği
gözardı edilemez. Bankalar krizine ilave olarak, dövizde uygulanan kur
politikasının değiştirilmesiyle başlayan sıkıntılar sonucu meydana gelen
güvensizlik ve istikrarsızlığın süratle ortadan kaldırılması amacıyla;
Kamuda kaynak tahsisi sürecinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik esas ilkeler
olacak ve uygulamada bu ilkelerin gözetilmesi mutlaka sağlanacaktır.
Ekonominin tüm sektörlerinde rasyonel olmayan müdahalelere imkan
verilmeyecek ve mali sektör başta olmak üzere her sektörde güven ortamı
yeniden yaratılacaktır.
Bankacılık sektöründe başlatılan kapsamlı yeniden yapılandırma programı
süratle tamamlanacaktır.

Kamu bankalarına zarar oluşturacak görev verilmeyecektir. Kamu
bankalarının etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun çalışmalarına özen
gösterilecek, sermayeleri günün koşullarına uygun olarak güçlendirilecektir.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu‟na bağlı ve tasfiye edilmiş bankaların durumu
incelenecek, süratli tedbir ve kararlar üretilerek; mudi haklarının önceliği
ilkelerine uygun olarak sonuçlandırılacaktır.
Yaşanan krizlerden olumsuz yönde etkilenmiş bulunan bankaların sağlıklı bir
yapıya kavuşmaları sağlanacak ve güçlü bir bankacılık sektörü için gereken
düzenleme ve destek sürdürülecektir. Bu amaçla;
Bankaların ve şirketlerin devir ve birleşmelerini kolaylaştıracak mevzuat
değişikliği süratle yapılacaktır.
Banka birleţmelerinde hertürlü teţvik sistemi geliţtirilecektir.
Bankaların dönem karlarının sermayeye eklenmesi hususunda çalışmalar
yapılacaktır.
Bankacılık sistemindeki gelişmeler çerçevesinde vergi ve munzam karşılıklar
gözden geçirilecektir.
Para Kambiyo ve yabancı sermaye mevzuatı yeniden düzenlenecektir.
Reel ekonominin desteklenmesine yönelik önlemler alınacaktır. Bu amaçla;
Teşvik Yasası süratle uygulanacak; Kalkınma Bankası‟nın kredi imkanları,
sağlanacak kaynak ve finansmanla artırılacak; ihracat öncesi hazırlık ve
ihracat kredilerinde imkanlar artırılacak; ihracatta KDV iade ve ödemelerle ilgili
mevzuat gözden geçirilerek hızlandırılması sağlanacak, KOBİ‟lerin
geliştirilmesi için özel teşvik sistemi uygulanacak ve desteklerle ilgili
uygulamalarda bürokratik işlemler azaltılacaktır.
Sanayi politikamızda küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük önem verilecek,
bu işletmeler yoğun bir şekilde teşvik edilirken, ihracatımız ile istihdamı ve
sanayi üretimini artıracak önlemler uygulanacaktır.
KKTC-TC Merkez Bankaları arasında para politikalarının oluşturulması
hususunda işbirliğine süratle gidilecektir.

Kamunun kısa dönemlerde ihtiyaç duyduğu nakit kaynağının temini amacıyla,
devlet iç borçlanma mekanizmaları oluşturulacaktır.
Tekelleşmeyi, haksız rekabeti önleyici ve tüketiciyi koruyucu yasalar, Avrupa
Birliği normlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;
KKTC Devlet Bütçesinde köklü düzenlemelerle sıkı maliye politikasının
öngördüğü harcamalarda tasarruf, gelirlerde artış ilkesinden hareketle orta
vadede kamu açıklarının asgari seviyeye indirilebilmesi için gerekli önlemler
alınacaktır. Yapılacak köklü düzenlemelerle bütçenin harcama yapısı
değiştirilerek orta vadede denk bütçeyi yakalama yönüne gidilecektir.
Bu bağlamda, kalkınma için gerekli kaynakların yaratılması amacıyla,
bütçedeki yatırımların payı artırılacak ve harcamalarda program bütçe
prensipleri uygulanmak suretiyle bütçeler daha rasyonel hale getirilecektir.
Bütçe uygulama sonuçları, periyodik dönemlerle yayınlanarak Kamu
Maliyesine şeffaflık getirilecektir.

Rekabetçi, etkin ve uluslararası standardlara uygun yeni bir Kamu İhale
Yasası yapılacaktır. Kamuya ait tüm ihaleler, bu Yasa kapsamına alınacaktır.
Mevcut vergi yasaları gözden geçirilerek, günün koşullarına uydurulmak
suretiyle daha basit, pratik ve daha adil hale getirilecektir.
Vergi kayıplarının asgariye indirilmesi ve gelirlerin artırılması için vergi idaresi
yeniden yapılandırılarak, özellikle belge ve kayıt düzeni konularında yoğun ve
etkin denetimlere öncelik ve ağırlık verilecektir.
Çağdaş teknolojilerden faydalanılarak, otomasyonun daha sağlıklı ve daha
süratli işler hale getirilmesi ile istihbarat kaynakları artırılacak, güncel
vergilendirme işlemlerine olanak sağlanacaktır. Yapılacak düzenlemelerle,
otomasyondan tam faydalanılması ve denetimlerin arttırılması suretiyle vergi
tabanı yaygınlaştırılıp, genişletilecek ve böylece vergi yükünün adil paylaşımı
sağlanacaktır.

KDV‟nin etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için denetim ve halkın
bilinçlendirilmesi dahil, her türlü tedbir alınarak kayıt dışı ekonominin kayıt
altına alınması sağlanacaktır.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi uygulamaya konularak, hesapların daha açık,
daha kolay okunur olmasına olanak yaratılacak, vergi kayıp ve kaçağının
asgariye indirilmesi sağlanacaktır. İşletmelerin Sermaye ve Ekonomik
varlıklarının yeniden değerlendirilmesini öngören Yasa, gözden geçirilerek, tek
düzen mali sisteme geçilmesine olanak sağlayacak şekilde yeniden
düzenlenecek ve gerçek mali tabloların ortaya çıkarılması sağlanacaktır.
Serbest çalışan muhasip ve murakıpların meslek yasaları KKTC Meclisi‟nden
geçirilmek suretiyle mesleki standartın getirilmesi ve kurumsallaşması
sağlanacaktır.
Vergilerle ilgili borç stokları üzerindeki çalışmalar süratle tamamlanarak,
tahsilâtı sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Sağlıklı bir demokrasinin en temel koşullarından birisi de süratli çalışan bir
adalet düzeni ile çağdaş bir hukuk yapısıdır.
Ülkemizde kapsamlı bir hukuk reformunu gerçekleştirmek üzere, bütün
mevzuatımız, günümüz koşullarına uygun ve programımızda öngorülen
sosyal, ekonomik, siyasal, ve kültürel yapılanma ile katılımcı bir demokrasi ve
seffaf bir devlet yapısını oluşturacak biçimde yeniden düzenlenecektir.
Hukuk reformumuzun temeli, adalet sisteminde doğruluğu, sürati ve ekonomik
olmayı esas alan bir yapı oluşturmak olacaktır.
Bu bağlamda, hukuk ve ceza usul yöntemleri gözden geçirilerek
yurttaşlarımıza yargı yolunu erişilebilir kılmayı kolaylaştıracak, davaların daha
erken sonuçlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca dava
sonucunda verilen hükümlerin en etkili biçimde icrasını gerçekleştirecek
yöntemleri yaşama geçirmek, yapılacak çalışmalarımızın önemli bir bölümünü
oluşturacaktır.
Hukuk reformumuzun diğer bir ilkesi de, hukuk sistemimizin çağdaş bir yapıya
kavuşturulması olacaktır.

Yasalarımızda yapılacak köklü değişikliklerle, hukuk sistemimiz uluslararası
çağdaş normlara ve özellikle Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirilerek
dinamik bir yapıya kavuşturulacaktır. Böylece bireylerin ve toplumun
gelişmesini engelleyen unsurlar ortadan kalkacak ve gelişmenin önü
açılacaktır.
Bu bağlamda, özellikle Anavatan Türkiye‟nin hazırlamış olduğu Ulusal
Program çerçevesinde, Avrupa Birliği mevzuatına uyum amacıyla yapmış
olduğu yasal çalışmalar izlenecek, bu yasal çalışmaların mevzuatımıza
aktarılması sağlanacak ve böylelikle, hem Avrupa Birliği normalarına ve hem
de Anavatan Türkiye ile hukuk alanındaki uyum sağlanacaktır.
Ülkemizdeki bütün mevzuat gözden geçirilerek, uluslararası alanda kabul
gören temel normlara ve anayasamıza aykırı hüküm ve düzenlemelerin
ayıklaması yapılacaktır. Yapılacak yasalara ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil
toplum örgütlerinin etkin katkı yapması süreci çalıştırılacaktır.
Bütün yasalar gözden geçirilerek, değişiklik yasaları ile esas yasaları tek yasa
altında birleştirme işlemi süratle gerçekleştirilecek, yasaların yalın bir dille ve
kolay anlaşılır olmasına özen gösterilecektir.
Yasayı bilmemek mazeret sayılamaz ilkesinden hareketle, her yurttaşın
yasalara kolayca erişebilmesini sağlamak amacıyla yasa, tüzük, yönetmelik ve
öteki bütün düzenleyici işlemlerin elektronik ortama aktarılması sağlanacak,
sürekli güncelleştirilecek ve bunlara, KAMU-NET üzerinden internet aracılığı
ile karşılıksız olarak erişebilme olanağı sağlanacaktır.
Kamu dışında çalışan kadınlar ve ev kadınlarının ekonomik ve sosyal
haklarının geliştirilmesi için gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapacaktır.
Aile Yasası‟nın uygulanması izlenecek, ortaya çıkabilecek olan sorunlara karşı
yasal önlemler alınacaktır
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi‟nde öngörülen
hakların yaşama geçirilmesini sağlamak için bir İzleme Komitesi kurulacaktır.
Hükümetimiz, kadının, ekonomik, sosyal, politik ve iş yaşamındaki etkinliğini
arttırmasını, erkeklerle eşit koşullarda tüm faaliyetlere ve etkinliklere özgürce
katılmasını sağlayacak önlemleri alacak ve kadının gelişmesinin önündeki
hertürlü siyasal, sosyal, ekonomik ve yasal engeller kaldırılacaktır.

Kadının ekonomik yaşama daha fazla katılımı için özellikle kırsal kesimde
sanat ve meslek edindirme kursları açılacak, kendi yörelerinde istihdamları
sağlanacaktır.

Yüce Meclis‟in değerli milletvekilleri;
Kamu yönetimini daha da etkinleştirmek, yine Hükümetimizin en temel
hedeflerinden biri olacaktır.
Bu çerçevede, Kamu Yönetimi ile ilgili tüm yasalar ele alınacak ve yukarıdaki
hedefler doğrultusunda gözden geçirilecektir.
Devlet kadrolarıyla ilgili yasal düzenlemeler tasarruf ve verimlilik ilkeleri
ışığında yeniden düzenlenecektir.
Kamudaki yapılanmaya ilişkin olarak yapılacak düzenlemelerin uzun vadeli bir
perspektifle ele alınmasına ve kurumsallaşmanın sağlanmasına azami özen
gösterilecektir.
Ülkemizin değişen koşulları, ortaya çıkan ihtiyaçlar ve Kamu Yönetiminde
etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, Bakanlıklar ve/veya Dairelerarası
görev dağılımları yeniden ele alınacak; görev ve yetki çatışması önlenecek
şekilde Dairelerin Teşkilat Yasaları yeniden ele alınıp, düzenlenecektir.
Benzer hizmetlerin birleştirilmesiyle hizmet sınıfları azaltılacak ve hizmette
verimliliği artırmak amacıyla yatay geçişler için gerekli yasal düzenlemeler
yapılacaktır.
Kamu Görevlileri hizmet içi eğitime tabi tutularak, kadro görevlerinin daha
etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Ek mesai çalışması gerektiren kamu hizmetlerinin vardiya usulü ile
yürütülmesi için gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır.
Halkın ayağına hizmeti götürmek amacıyla hiyerarşik kademelendirmeye
uygun olarak kamu görevlilerine yetki ve sorumluluklar devredilerek, bürokrasi
süratli işleyen bir mekanizmaya kavuşturulacaktır.
Kamu yönetimine ve kamu görevlilerine saygınlık kazandırılarak,
vatandaşlarımıza etkin hizmet götürülmesi için kamu görevlilerinde eğitim,

bilgi, deneyim, ehliyet ve liyakat ön planda tutulacaktır. Bu bağlamda kamu
yönetimine atanmada ve terfilerde objektif kriterler esas olacaktır.
Kamu çalışanlarının maaş ve ücretlerinde uygulanan eşel mobil sisteminin
rasyonelleştirilerek uygulanmasına devam edilecektir.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri;
Kooperatifler ekonomik ve sosyal kalkınmada, üreticilerin ve tüketicilerin
korunmasında ve bireyler arasında dayanışma bilincinin geliştirilmesinde bir
araç ve halkın öz malı olarak görülmektedir. Kooperatiflerin daha etkin bir
duruma getirilmeleri için kamu adına denetimleri etkinleştirilerek artırılacak,
ekonomik ve sosyal yaşama katkıları sağlanacaktır. Bu amaçla, Kooperatif
İşleri Dairesi daha etkin bir yapıya kavuşturulacaktır.
K.T. Kooperatif Merkez Bankasının üreticilerimize, tarım sektörünün ve ülke
ekonomisinin gelişmesine katkısını artırmak amacıyle yeni düzenlemeler
yapılacaktır. Yürürlükteki Bankalar Yasası doğrultusunda, K.T. Kooperatif
Merkez Bankasının daha etkin görev yapabilmesi için gerekli düzenlemeler
yapılacaktır.
Yıllar içinde sıkıntıya düşen ve görev yapamaz duruma gelen kooperatiflerin
üreticilere hizmet götürebilmesi için gerekli uzun ve kısa vadeli tedbirler
alınarak, işlevsel duruma gelmeleri sağlanacaktır.
Ata yadigarı taşınmaz malların korunup geliştirilmesi ve kamu yararına
kullanılması görevi verilmiş olan Vakıflar ve Din İşleri Örgütümüzün günümüz
koşullarına göre gelişmesini sağlayacak yeni politikalar oluşturulacak ve
önlemler alınacaktır.
Avrupa Vakıflar Birliği üyeliğine kabul edilmiş ve en eski vakıf olarak
kaydedilmiş olan Vakıflar Örgütümüzün, bu yeni dönemde de Avrupa Vakıflar
Birliği üyesi olarak saygın yerini geliştirmesi için Hükümet olarak her türlü
destek verilecektir. Avrupa Vakıflar Birliği‟nin yapacağı etkinliklere KKTC‟nin
de ev sahipliği yapması için gereken çaba gösterilecektir.
Ülkemizin en büyük emlak sahibi olan Vakıflar İdaresine ait Vakıf emlakin en
iyi şekilde değerlendirilmesi çalışmalarına destek verilecektir.
Tarihi Vakıf eserlerin restorasyonu ile ilgili çalışmalara devam edilecektir.

Saygıdeğer Milletvekilleri;
Devletimizin resmi yayın organı olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu,
bugün yayın alanını Türksat uydusunun kapsam alanına taşımış olup, 24 saat
üzerinden radyo ve televizyon yayınlarını sürdürmektedir. Bayrak Radyo
Televizyon Kurumu, başta TRT olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti‟nin tüm
kuruluşları yanısıra, üçüncü ülkelerle de işbirliği ve sağlıklı ilişkilerini
yürütmektedir.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu‟nun altyapı sorunlarına kesin çözüm
getirmek üzere, TRT ile müşterek sürdürülen ve tüm ön hazırlıkları
tamamlanan “BRT Geliştirme Projesi” hayata geçirilecektir. Kurum, çağdaş
teknolojik olanaklara kavuşturularak, geliştirilecektir. Bu suretle, daha kaliteli,
içerikli ve eğitici programlar üreterek, çok sesli demokratik yaşamımıza katkısı
arttırılacak; ulusal davamıza daha etkin hizmet vermesi sağlanacaktır.
Internet üzerinden Kıbrıs Türk‟ünün sesinin duyurulmasına daha da ağırlık
verilecek, mevcut Web Sitesi, KKTC‟yi tanıtan belgeseller ve Ulusal Davayı
anlatan yazılı ve görsel yapıtlarla desteklenecektir.
BRT Kurumu Yasası, çağdaş yayıncılık anlayışı çerçevesinde yeniden ele
alınacak ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
Özel radyo ve televizyonların gelişimine katkıda bulunacak yasal ve ekonomik
önlemler alınacak, Yayın Yüksek Kurulu yasası yeniden gözden geçirilerek
daha etkin ve çağdaş anlayışla görev yapması sağlanacaktır.

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri
Milli Eğitim genel amaçlarına uygun olarak, Atatürk İlkeleri ile eğitimin akılcı,
araştırıcı, eleştirici, katılımcı, yenilikçi, değişimci ve yaratıcı düşünceyi,
öğrenmeyi, öğretmeyi, başarı zevkini aşılamayı öngören esasları
doğrultusunda, bilime ve sanata değer veren ve doğa sevgisi gibi evrensel
değerlerini benimseyen, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile Milli
Davaya ve ulusal değerlere bağlı nesiller yetiştirmek temel hedefimizdir.
Bu hedef doğrultusunda, bedenen sağlıklı, çağdaş bilgilerle donatılmış
nitelikleri yüksek, geleceğimizi gönül rahatlığı ile emanet edeceğimiz güçlü ve
bilinçli yeni nesiller yetiştirilecektir.

Her birey için yaşam boyu öğrenme yaklaşımıyla bilgiye ulaşabilme
yöntemlerini öğreten, rehberlik hizmetleri içeren, teknolojik olanaklardan
yararlanabilen, üretime dönük eğitime ağırlık veren ve fırsat eşitliğini gözeten
bir eğitim sistemi oluşturulacaktır.
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması için gerekli altyapı ve öğretmen
açıklarının giderilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Okul öncesi eğitim
hizmeti veren özel ve kamu kurumları arasındaki farklılıkların giderilmesi
amacıyla standardlar geliştirilecektir.
Özel eğitim alması gereken çocukların, gelişim düzeyi normal seyreden
çocuklarla birlikte eğitim görmesine olanak yaratacak kaynaştırma sınıfları tüm
öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek mekan, donanım, personel ve
program esnekliğine kavuşturulacaktır.
Eğitimin her kademesinde ileri teknolojileri kullanan yeni eğitim yöntemlerinin
uygulamaya konması sağlanacaltır.
Yükseköğretimde, rekabet gücünün artırılması ve korunması amacıyla,
kalitenin geliştirilmesi yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemeler
yapılacaktır.
Öğrencilerin eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla
küçük okulların yerleşim yerleri özellikleri de dikkate alınmak suretiyle
merkezileştirilmesi çalışmaları sürdürülecek, boşalan okul binalarımızın köy
maksatlarına yönelik olarak kullanılması sağlanacaktır.
Bireylerin çağdaş eğitim olanakları ile eğitilmelerine özen gösterilecek, genel
liseler yanında, ticaret, turizm liseleri ve mesleki teknik liselerinin daha da
geliştirilmeleri sağlanacaktır.
Kalkınma hedeflerine uygun olarak nitelikli insan gücü ihtiyacının
karşılanmasına özen gösterilecek ve bu doğrultuda mesleki-teknik eğitim
yatırımlarına ağırlık verilecektir.
Zorunlu eğitimden sonra eğitim olanaklarından yararlanamamış gençlerin bir
mesleğe yönelmeleri ve onların ağırlıklı ve dengeli olarak yetiştirilmeleri için
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamındaki uygulamalara hız verilecektir.
Bilgisayar destekli eğitim, etkileşimli eğitim, bilgi paylaşımı, internet, görüntülü
haberleşme gibi imkanlar sunacak olan Bilişim Projesi çerçevesinde tüm
ortaokul-lise ve meslek liselerimize çağdaş bilgisayar laboratuvarlarının

kurulmasına devam edilecektir. Bu çerçevede TC ile ortaklaşa hazırlanan
Eğitimde Modernizasyon Projesi uygulamaya konacaktır.
Okullarımızda öğretmen-öğrenci motivasyonu artırılacak, ölçme ve
değerlendirme hizmetlerinde verimlilik yükseltilecektir.
Ailelerin Eğitimdeki gücünü ve sorumluluklarını artırcak okul ve aileler
arasındaki ilişkiler geliştirilecek, öğrencilere Eğitim ve Öğrenme kültürünün
aileler tarafından da verilmesi sağlanacak, yaygın eğitime gereken önem
verilecektir. Eğitimde ulaşacağımız hedeflerden biri, yaşam boyu eğitim
olacaktır.
Üniversitelerimizin standartlarını ve eğitim kalitesini yükseltecek imkanlar
yaratılacak, Devletin bu alandaki etkin desteği artırılacaktır. Üniversitelerimizin
kendi kendilerini daha iyi yönetebileceği, özerkliklerini sağlayacak ve
demokratik yapılarını oluşturacak yasal düzenlemeler oluşturulacaktır.
Üniversitelerimizin, dış rekabet olguları dikkate alınarak rekabet güçlerini
arttıracak bir işbirliği ve dayanışma içinde faaliyetlerine zemin yaratılacaktır.
Yüksek Öğretim Kurumları Kuruluş, Görev, Denetleme ve Akreditasyon
Yasası (YÖDAK) üzerinde gerekli düzenlemeler yapılarak, işlerlik
kazandırılacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile KKTC Milli Eğitim
Bakanlığı arasında yakın işbirliği sürdürülecek ve KKTC‟ne Üniversitelerde
Kontenjan sağlanacaktır.
Ülkemizde ve Anavatan Türkiye‟de yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin
eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olmak için gerekli önlemlerin alınmasına
özen gösterilecek, maddi olanaklardan yoksun başarılı öğrencilerin en üst
düzeye kadar öğrenim görmeleri için ekonomik koşullar da dikkate alınarak
gerekli burs ve nakdi yardım uygulamasına özenle devam edilecektir.
İş hayatının mevcut ve beklenen ihtiyaçlarının karşılanması için iş dünyası,
eğitim kurumları ve ilgili örgütlerle işbirliği yapılacaktır.
Kıbrıs Türk Kültürünün benimsenip korunması ve Anavatan Türkiye ile
ülkemiz arasında eğitim, bilim ve kültür-sanat alanında varolan işbirliğinin
daha da güçlendirilmek suretiyle devamına önem verilecektir.

Hükümetimiz, sanatsal ve kültürel çalışmaları toplumun bütün katmanlarına
yaymak için özel çaba gösterecek, bu alanda devletin destek ve korunması
artan bir şekilde sürdürülerek sanat ve kültür etkinlikleri her yönüyle
özendirilecektir.
Kültür Sanat Kurultayı sonunda ortaya çıkan sonuçlar yol gösterici olarak ele
alınacak, bu Kurultay sonrası oluşturulan ilkelerin yaşama geçirilmesi için
gayret sarfedilecektir.
Sanatın ve kültürün özgürce gelişebilmesi için daha çağdaş ve demokratik bir
ortam yaratılacak ve sanatçılarımızın kendilerini geliştirmeleri için gerekli
ortam, atölye ve benzeri imkanlar da dahil olmak üzere alt yapı
hazırlanacaktır.
El Sanatlarına sahip çıkılarak desleklenecek ve teşvik edilecektir. Telif hakları,
gerçek anlamda hayata geçirilerek bu alanda eksikliği görülen yasal
düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilecektir. Tüm iletişim araçlarında kendi
sanatçımızın ve kültür sanatımızın yer alması ve tanıtılması için gerekli
önlemler alınacaktır.

Sayın Başkan, Yüce Meclis‟in Değerli Üyeleri;

Gençlerimizin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sağlıklı, kültürlü, üstün
ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi ana hedefimizdir.
Gençlik bir toplumun geleceği ve en dinamik kesimidir. Gençlerimizin milli,
manevi ve kültürel değerlerimizle donatılmış olarak yetiştirilmesini ulusal bir
görev olarak kabul etmekteyiz. Ülkemiz dinamizmini ve gelişerek güçlenmesini
gençlerimizden almaktadır. Ulusal, manevi ve kültürel değerlerle donatılmış
gençlerimiz, toplum olarak geleceğimizin teminatı olduğu kadar KKTC
Devletinin de teminatıdır. Gençlerimizin en iyi şekilde yetiştirilmesi
hükümetimizin görevidir.
Gençlerimize yönelik hizmet veren her türlü tesis ile bu tesislerin
faaliyetlerinin, ülkemiz şartlarına ve geleceğe yönelik şekilde düzenlenmesi
hükümetimizin başlıca hedeflerinden biri olacaktır.
Bu hedeflerimizi gerçekleţtirmek için;

Gençlerimizin gelecek kuşkusu olmadan güven içerisinde, göç kaygısından
uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesine ve istihdamına öncelik verilecek;
Gençlerimize daha fazla söz hakkı verilecek, her ortamda ve her düzeyde
temsil edilmesi imkânları yaratılacak;
Gençlerimize güven duyarak ve sorumluluk vererek ülke sorunlarına karşı
duyarlılıkları artırılacak ve yönetimde görev almaları sağlanacak;
Sosyal kültürel ve sportif faaliyetlere katılımları yurt içinde ve yurt dışındaki
çağdaşlarıyla her alanda etkili bir iletişim içerisinde olmaları sağlanacak;
Gençlere yönelik meslek ve beceri kazandırma kursları ile pratik lisan öğretimi
alanında özel programlar uygulanacak ve uygun olan hedeflere
yönlenmelerinde onlara her türlü danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
sunulacaktır. Gençlerimizin mükemmel şekilde gelişmelerini sağlamak üzere
okul içi ve okul dışı fikir, kültür, sanat, spor, izcilik ve boş zamanları
değerlendirme faaliyetleri teţvik edilecektir.
KKTC‟de mevcut olan gençlik merkezleri çeşitlendirilecek, geliştirilecek ve
belli bir program çerçevesinde yaygınlaştırılacaktır.
Gençlik Kurultaylarında alınan kararlar hayata geçirilecek ve bu tür çalışmalar
devam ettirilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri
KKTC Spor yönetiminin çağdaşlaştırılmasını, federasyonlarımızın ve
kulüplerimizin güçlendirilmesini sağlamak, sporun daha geniş kitlelere
yaygınlaştırılmasını, tabana yayılmasını teşvik etmek için aile, okul, kulüp ve
spor teşkilatı işbirliği gerçekleştirmek ve spor tesislerinin dengeli dağılımı ve
verimli kullanılmasını sağlamak hükümetimizin temel hedefi olacaktır.
Her konuda olduğu gibi spor alanında da ülkemize uygulanan insanlık dışı
spor ambargosunu ortadan kaldırmak için özellikle Anavatan Türkiye ile
imzalanan Spor Teknik İşbirliği Protokolü çerçevesinde ülkemiz sporcularının
yabancı ülkelerde düzenlenecek uluslararası şampiyonalara katılmalarını
sağlamak amacıyla girişimler daha etkin bir şekilde sürdürülecektir.

Sporda devlet, özel sektör ve yerel yönetim işbirliği geliştirilecek, yerel
yönetim ve özel sektör kuruluşlarının bu alandaki faaliyetleri teşvik edilecektir.
Eğitim Birimi-Sporcu Sağlık Merkezi hayata geçirilecek, bu amaçla gerekli
personel yetiştirilecek ve bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile
işbirliği yapılacaktır.
Sporun fiziki altyapısının tamamlanması için bölgesel spor tesislerinin
inşaatları hızlandırılacak bu alanda yeni projeler uygulanacaktır. Bu çerçevede
projelendirilmiş olan ve yapımı devam eden tesisler tamamlanarak hizmete
sunulacaktır.
Özürlü vatandaşlarımızın düşünsel ve fiziksel kapasiteleri oranında spor
yapabilmelerini sağlamak amacı ile ilgili bakanlıklar ile Özürlüler Spor
Federasyonu‟nun işbirliği sağlanacak ve desteklenecektir.
Spor Şuralarında alınan tavsiye kararlarının mevcut ülke koşulları da göz
önünde bulundurularak hayata geçirilmesine gayret gösterilecektir.
İlk, Orta Eğitim ve Üniversitelerdeki spor faaliyetlerinin daha da
çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Hükümetimiz spor turizminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bu yöndeki
girişim ve çabalarını yoğunlaştıracaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Devlet hizmetlerinin K.K.T.C.‟nin her bölgesine dengeli ve daha etkin bir
şekilde yaygınlaştırılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir. Bu amaçla
tüm yerleşim yerlerimizde yaşayan insanlarımızın gereksinimlerini karşılamak
hükümetimizin öncelikli hedefleri arasındadır.
Köyiçi yollarının asfaltlanması, ova yollarının bakım ve onarımı, içme ve
sulama suyu kaynaklarımızın geliştirilip insanlarımızın ihtiyaçlarını
karşılayacak hale getirilmesi çalışmalarına hız verilecektir.

Konut yapımı amacıyla köy gençlerine dağıtılan hali arazilerin alt yapı
yatırımlarının tamamlanmasına devam edilecektir.
Yeni ilçelerimizdeki mülki amirliklerde teşkilatlandırmanın yapılması süratle
yapılacaktır.
Belediye hizmetlerinin etkin bir şekilde halka sunulmasını sağlamak için
Belediyelerle ilgili yeni düzenlemeler yapılacaktır.
Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebekeleri ve isale hatlarının
yenilenmesine, Bütçe imkanları çerçevesinde devam edilecektir.
Su kaynaklarının korunup geliştirilmesini amaçlayan gölet yapımı ile
kanalizasyon sularından yararlanmak için başlatılan çalışmalar geliştirilerek
devam edecektir.
Cezaevindeki mahkumların topluma yeniden kazandırılması, rehabilitasyonu
ve eğitimi için başlatılan çalışmalar devam ettirilirken, yaşam koşullarının
geliştirilmesi için yapılan çalışmalar hızlandırılacaktır.
Hükümetimiz, K.K.T.C.‟ne kimlikle giriş ve çıkışların amacına uygun olarak
yeniden gözden geçirilmesi ve aksayan kısımların düzeltilmesi için başlatılan
çalışmaları süratle tamamlayacaktır.
İskan sorununun kısa süre içinde ve adil olarak çözümlenebilmesine olanak
sağlamak ve vatandaşlarımızın malına sahip çıkabilmesi için Anayasa‟nın
öngördüğü şekilde eşdeğer ve tahsisten hak sahiplerinin tapu sorunlarının
sonuçlandırılması yönündeki çalışmalara ivme kazandırılacaktır.
Kırsal yöre insanımıza kendi konutunu yapma olanağı sağlanmasına yönelik
uygulamalara devam edilecek ve bu amaçla ihtiyaçlı bölgelerde alt yapılarının
tamamlanmasına hız verilecektir.
Kiradan dolayı haksahibi olanların mülkiyet alımlarında taksitlendirme
yapılacaktır.
Ţehit ve Hadise Kurbanı ailelerin çocuklarına verilen arsaların alt yapı
çalışmalarına devam edilecektir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağımlılığı azaltacak verimlilik ve kaliteyi
esas alan, ihracat imkanı olan yeni ürün çeşitlenmesi ve modern teknoloji
kullanımı sureti ile üretici gelirini artırarak kırsal kesimin refah düzeyini
yükseltecek politikalar uygulanacaktır. Bu kapsamda uygulamaya konan ileri
teknolojilere dayalı, Damlama Sulama projesi ülke genelinde yaygınlaştırılarak
su tasarrufuna devam edilecektir.
Bu bağlamda, Tarımsal Araştırma çalışmalarına devam edilecek, eğitim ve
yayım hizmetlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılmasına özen gösterilecektir.
K.K.T.C. iklim, toprak ve su kaynaklarının, kullanıcılara iletilmesini sağlayacak
coğrafi bilgi sistemi laboratuvarı kurulması sağlanacaktır. Detaylı Toprak
Etüdleri, Modern Sulama sistemleri ve Araştırma Enstitüsünün sulu ve kuru
şartlarda devam eden adaptasyon çalışmalarından elde edilen verilere göre,
Master Plan çalışması tamamlanarak tarımın bilimsel esaslar çerçevesinde
yapılması sağlanacaktır.
Anavatan‟dan getirilmesi projelendirilen suyun yanı sıra, mevcut su
kaynaklarımızın geliştirilerek rasyonel kulanımı ile Bitkisel ve Hayvansal
üretim alanlarında birim alanda yüksek verim ve kaliteli ürün üretimi
gerçekleştirilecek, ayrıca modern üretim ve sulama sistemlerinin uygulanması
ile mevcut topraklarımızın sınıflarına göre değerlendirilmesine imkan
yaratılacaktır.
İhracata yönelik üretilen tarımsal ürünlerin pazarlama kabiliyetlerinin
artırılması amacı ile hava ve deniz taşımacılığına ihracat teşvikleri ve Devlet
desteği sağlanacaktır.
Alımı yapılacak ürün bedellerinin geciktirilmeden ödenmesi konusunda kaynak
sağlanması için çalışılacaktır.
Hayvansal üretimde verimlilik artırılacaktır. Hayvansal hastalık ve zararlılarla
mücadele edilecektir.
Hayvansal üretimde girdi maliyetlerini düşürmek için kaliteli kaba yem bitkisi
üretimi teşvik edilecektir. Yüksek verimli materyal elde etmek için, başlatılan
suni tohumlama projesi ülke çapında yaygınlaştırılarak daha etkin bir şekilde
devam ettirilecektir. Damızlık hayvan üretiminde, kısa sürede verim
alınabilmesi için, Embriyo nakil projesinin uygulanmasına başlanacaktır.

Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin ithal ve ihracatında T.C. ve Avrupa Birliği ile
uyum sağlayacak yasal düzenlemelerle beraber Bakanlığa ait diğer yasal
düzenlemelerin yapılmasına devam edilecektir.
Su Ürünleri Yasası çerçevesinde gerekli Tüzükler yapılarak, Kültür Balıkçılığı
ile üretiminin teşvik edilmesi çalışmaları başlatılacaktır.
Ormancılığı geliştirme kapsamında yangın bölgeleri yanında yeşil kuşak
oluşturulması ve bozuk orman alanlarının iyileştirilmesine devam edilecek ve
orman zararlıları ile mücadele edilecektir.
Ülkemizde halen üretilen sütün, üreticiden imalatcıya uygun hijyenik şartlarda
ulaştırılması ve süt mamüllerinin kalitesini yükseltecek Soğuk Zincir Sisteminin
uygulanması için yapılan çalışmalara devam edilecek, süt inekciliğinde Kota
Yasası çıkarılacaktır.
Üreticilerin Detaylı Kayıt sistemi yolu ile doğrudan gelir desteği
mekanizmasının kurulması ve uygulanması için başlatılan çalışmalar
sonuçlandırılacaktır.
Narenciyede sulama sistemlerinin modernize edilmesine devam edilecek,
narenciyede verim artırılacak ve kalite yükseltilecektir.
Elektrik enerjisi üretim ve dağıtımının güvenli, kesintisiz ve verimli bir şekilde
gerçekleştirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar süratlendirilecektir.
Gaz Türbin Santrallarının rehabilitasyonuna devam edilecektir. Gelecekte
ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisinin üretilmesi için 60 Mega Watt gücünde
yeni ünitenin kurulması, alternatifinin değerlendirilmesi çalışmalarına devam
edilecektir.
Mevcut elektrik enerjisi iletim ve dağıtım şebekelerinin iyileştirmesine, mevcut
trafoların güçlerinin artırılarak yenilenmesi çalışmaları sürdürülecektir. Elektrik
üretim, iletim, dağıtım ve idare sisteminin bütün birimlerinde verimliliği artırıcı
ve satılabilir enerji birim maliyetini düşürücü idari, mali ve teknik tüm tedbirler
alınacaktır.
Akaryakıt İstasyonlarında yapılan denetimler, ithalatından tüketimine kadar
geçen her safhayı kapsayacak şekilde geliştirilecektir. Ayrıca akaryakıt
ürünlerinin (LPG motorin, benzin ve jet yakıtı) gerekli test ve denetimlerinin
bilimsel ve standartlara uygun yapılabilmesi için kurulan Akaryakıt
Laboratuvarı bu yıl içerisinde tam kapasiteyle faaliyete geçirilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Temel alt yapıların bulunmadığı bir ülkede, kalkınmadan söz etmek mümkün
değildir. Endüstrileşme sürecine girmiş ülkelerde özellikle enerji, haberleşme
ve ulaştırma ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu gerçeğin
bilincinde olan hükümetimiz, enerji, ulaştırma ve haberleşme sektörlerindeki
alt yapı yatırımlarına hız verecektir.
Bu kapsamda Hava Limanlarının yatırım gereksinmeleri karşılanarak KKTC
Hava Limanları çağdaş hale getirilecektir. Geçitkale hava alanının gerekli
tamir ve tadilatı yapılarak her an kullanılabilir hale getirilecektir.
KKTC‟de deniz taşımacılığı ve denizciliğin, deniz turizminin, yat limancılığının
ve tersaneciliğin teşviki, limancılık ve limanların geliştirilmesi konularında
başlatılan çalışmalar hızlandırılacaktır.
KKTC ile TC arası deniz taşımacılığında gemilerin tabi olduğu vergi harç ve
fonların karşılıklı olarak kaldırılması yönünde sonuca gidilecektir.
Karayolu ulaşımında master planda öngörülen yol yapımlarına hız verilecektir.
Özellikle Lefkoşa-Girne ve Lefkoşa-Gazimağusa arası yolların ayrılmış yol
olarak inşa edilmesi 2001 yılında tamamlanacaktır. Buna ilave olarak Kuzey
sahil yolunun 1.Sınıf devlet yolu olarak yapımına başlanacaktır. Ayrıca
ayrılmış yol olarak projesi hazırlanan Lefkoşa-Güzelyurt yolunun inşası
önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecektir.
Telekomünikasyon alanında başlatılan ve büyük oranda tamamlanan
çalışmaların daha ileriye götürülmesi için çaba harcanacaktır. Teknolojik
gelişmelerin KKTC halkı tarafından yaygın bir şekilde kullanılması için hertürlü
çalışma ve yasal düzenleme yapılacaktır.
KKTC sınırları içerisinde yaygın data, internet ve bilgi ağının oluşumu ve
kullanımı ile ilgili gerekli olan alt yapı yatırımları yapılarak bu konularla ilgili
yasal düzenlemelerin süratle tamamlanmasına gidilecektir.
KKTC‟de bir bilgi bankası oluşması ve KKTC‟nin her birim ve kuruluşunun
oluşacak bu bilgi bankasını yaygın bir şekilde kullanabilmesi için gerekli olan
alt yapı ve sistem yatırımları yapılacaktır.

Hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi ilkesinden hareketle posta
hizmetleri genişletilecek, etkinleştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
Meteorolojik hizmetler, devletin her alanındaki planlama çalışmalarına gerekli
bilgileri sağlayacak şekilde geliştirilecek, deprem ve otomatik meteoroloji
istasyonlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Başta tarım ve ulaşım olmak
üzere ilgili bütün sektörlere iyi hizmet verilmesine özen gösterilecektir.
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Sağlık hizmetlerinin, toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli,
ulaşılabilir, verimli bir şekilde, çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu ve hasta
haklarına saygılı bir biçimde sunulması sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinin
sunumunda çağdaş standartlar oluşturularak, kamu ve özel sağlık
kurumlarında uygulanması sağlanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin
geliştirilmesine öncelik verilecektir.
Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin, yeterli bir düzeyde verilebilmesi için,
eksik olan donanım giderilmeye çalışılacaktır.
Kamu sektöründe sağlık sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik olarak;
sağlıkla ilgili üst ihtisaslaşma ve yeni teknolojik yapılanma da gözönünde
bulundurularak, yeni teşkilat şemalarının oluşturulması için yasal
düzenlemeler yapılacak; Sağlık Hizmetleri Yasasının geçirilmesi suretiyle, 24
saat sürekli hizmet verilmesi sağlanacaktır.
Genel Sağlık Sigortası Yasası hazırlanacak, tüm çalışanların genel sağlık
sigortası kapsamına girmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda, sigortalı kişilerin
sağlık konusunda hizmet satın alırken hekim seçme özgürlüğü de gözönünde
bulundurulacaktır.
Özel sağlık hizmetlerinin denetimini öngören Özel Hastaneler Yasası gereği,
ilgili tüzükler hazırlanarak, Yasaya işlerlik kazandırılacaktır.
Sağlık Bakanlığı‟nın ilgili kuruluşlarının işlerliğinin denetim ve kontrolu ile
vatandaştan gelecek istemlerin değerlendirilmesi için bilgi işlem merkezi daha
da geliştirilecektir.
Sağlıkla ilgili, bahse konu yasaların hazırlanması sürecinde, gerektiği hallerde
yasa yapma konusunda uzman olan kişilerden hizmet alımı yapılacaktır.

KKTC ürünlerinin ihracatında olumsuz etki yaratan ve bir engel teşkil eden
Sağlık Sertifikaları yeniden gözden geçirilecektir.

Halen aktif sigortalı hastaların yararlandığı sigortalı reçete uygulamasından
emekli olan sigortalı hastaların yararlanması konusunda ilgili Bakanlıkla
temasa geçilecektir.
Sağlık hizmetlerinin kesintisiz, etkin, yeterli bir düzeyde verilebilmesi için,
eksik donanım giderilmeye çalışılacaktır. Ayrıca perifer sağlık servislerinin
iyileştirilmesi yönünde hertürlü önlem alınacaktır.
Sosyal yardım konusundaki kriterler yeniden gözden geçirilecek, maaşlar
günün koşullarına göre iyileştirilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında turizm sektörü
öncelikli ve sürükleyici sektör olarak ele alınacaktır.
Bu bilinç içinde Turizm Master Planı hayata geçirilecek, dünyamızda çok
önemli bir kavram haline gelen sürdürülebilir turizmin geliştirilebilmesi ilkeleri
çerçevesinde yerli ve yabancı yatırımlar desteklenecektir. Bu süreçte turizm
potansiyelini oluşturan doğal ve sosyo-kültürel kaynaklar korunacak ve
dengeli kullanımını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
Turizmin geliştirilmesinde, KKTC‟nin kendine özgü koşulları yanında, bölgesel
farklılıklar da gözönünde bulundurulacak, tarihi miras ve kültürel dokuya karşı
sorumluluk gözetilecektir. Yerel kaynak kullanımına ve yaratılan ekonomik
katkının ülke içinde kalmasına özen gösterilecek; toplam kalite anlayışı ve
turizm faaliyetlerinin sürekliliğini koruyacak şekilde, küçük ve orta boy
işletmelere önem verilen bir yaklaşım turizm politikamızın temel ilkelerini
oluşturacaktır.

Turizm yatırımlarına ivme kazandırılması için yatırımcılara altyapısı
tamamlanmış yatırım alanları tahsisi yapılması, bir teşvik unsuru olarak ele
alınacaktır.

Yıllardan beri tamamlanamayan Bafra Tatil Köyü‟nün tamamlanması ve bu
bölgede yeni yatırımlara olanak sağlayacak altyapı yatırımları yapılacak,
bölgenin toplam 2000 ilave yatak kapasiteli yeni yatırımlar için bir yatırım alanı
oluşturması için gerekli yasal düzenlemeler tamamlanacaktır.
Dipkarpaz köyü ve civarında pansiyon işletmeciliği ile ilgili eğitim-yatırımpazarlama çalışmaları başlatılarak bu çalışmaların genişletilebilmesi için el
sanatları ve köy üretimleri desteklenecek, köyün turizme hazır hale getirilmesi
için çalışmalar yapılacak ve bu çalışmalar teşvik edilecektir. Bölgenin bu
maksatla altyapı eksikliği de tamamlanmış olacaktır.
Geçitköy göleti civarında uygun bir kamu arazisinin yatırımcılarla işbirliği
halinde golf sahasına dönüştürülmesi için gerekli girişimler yapılacaktır.
Akdeniz köyü sahillerinin turizm yatırım alanı olarak değerlendirilmesi için
hazırlanmış bulunan bölgesel uygulama planları hazırlanarak
tamamlanacaktır.
Geleneksel ve hedef pazarlarla, KKTC arasındaki hava ve deniz ulaşımının
kolaylaştırılması, ucuzlatılması ve ulaşım kalitesinin artırılması için gerekli
çalışmalar yapılacaktır.
KTHY ile yakın bir ilişki ve işbirliği içinde olunacaktır.
THY‟nın 60‟tan fazla yabancı merkezden Anavatan Türkiye‟ye yapmakta
olduğu düzenli seferlerden KKTC turizminin yararlanması için çalışma
yapılacak ve özellikle üçüncü ülkelerden başlayan seyahatlerin KKTC‟de
sonuçlanması için teşvikler sağlanacaktır.
KKTC ile Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerinden hava ve deniz
yolu ile turist taşımacılığını hedefleyen yeni girişimler, belirlenecek normlara
uyulması koşulu ile desteklenecektir.
Anavatan Türkiye ile var olan turizm aktivitemizi geliştirmek, bir yandan
ekonomik canlılık yaratırken bir yandan da Türkiye‟nin her köşesinden
yapılacak ziyaretler, iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ve anlayış birlikteliğinin

geliştirilmesine önemli katkı yapacaktır. Bu maksatla, KTHY ve yerel seyahat
acenteleri ile işbirliği içinde Türkiye‟de yeni meydanlara uçuşlar düzenlenecek,
tanıtma ve pazarlama faaliyetlerine girişilecek, bu faaliyetler teşvik edilecektir.
İngiltere piyasasının geliştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.
Kaybedilmekte olan Alman piyasasının yeniden canlandırılması için bölgesel
yaklaşım esası ile aksiyon planı hazırlanarak vakit geçirmeden
uygulanacaktır.
Tanıtım faaliyetlerine mevcut ve yeni açılacak bürolarla ve fuar katılımları,
özel tanıtma organizasyonları ile devam edilecek, siyasi tanıtımla turistik
tanıtım hizmetlerinin birbirlerinden daha fazla yararlandırılması için çalışmalar
yapılacaktır.
Turizm yönetiminin özerk bir yapı içinde sürdürülmesine olanak verecek bir
organizasyon planı yapılarak KKTC Turizm Örgütü‟nün oluşturulması için
gerekli yasa çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.
KKTC Anayasa‟sının 40. Maddesinde belirtildiği üzere, çevrenin korunması
prensiplerine uygun olarak çıkartılan ve yürürlükte olan Çevre Yasası,
vatandaşların sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamalarını amaçlamaktadır.
Bu amaca ulaşılmasında, gerçek ve tüzel kişilere olduğu kadar devlete düşen
görevler vardır. Bu görevlerin bilincinde, çevre değerlerinin korunup
geliştirilmesinde ve sürdürülebilir prensiplerin uygulanmasında yasal gerekler
titizlikle yerine getirilecek, yasa ve tüzüklerde mevcut noksanlar süratle
giderilecektir.
Çevre koruma prensiplerinin başında gelen „global düşünce ve yerel tavır‟
ilkesi benimsenecek, çevre değerlerinin korunması konusunda ortak bilinç
oluşturmak üzere, gönüllü kuruluşlar ve kamu kuruluşları ile işbirliği halinde
çalışmalar yapılacaktır.
Çevre Yasası hükümleri çerçevesinde hazırlanmakta olan Çevre Raporu‟nun
kapsamlı bir şekil alması ve bu Rapor‟un Çevre Dairesi‟nin kısa ve uzun vadeli
plan ve programlarında yer alması sağlanacaktır.
Çevre konusunda uluslararası anlaşmalara taraf olunması için girişimler
yapılacak, Türkiye‟de ve uluslararası alanda benimsenmiş bulunan, çevresel
faktörlerin korunma ve denetlenmelerine ilişkin ilke ve kuralların yaşama
geçirilmesine çalışılacaktır.

Haspolat Arıtma Tesislerinin çevreye yarattığı olumsuz etkiyi değerlendirmek
için Çevre Etkileşim Raporu‟nun ivedilikle çıkarılması ve gerekli tedbirlerin
alınması sağlanacaktır.
Doğal yaşam korunarak ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin sürmesine özen
gösterilecektir. Av Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında toplanan paranın, av
üretimi yapan kuruluşlara adil ve dengeli bir şekilde verilmesine olanak
sağlanacaktır.
Kültürel varlıklarımızın korunması, bakım-onarım ve restorasyonu yeni bir
program içinde yapılacak, başlatılan restorasyon çalışmaları süratle
tamamlanacak, bu varlıklarımız ekonomik şekilde işletilecektir.
Halkımızın eski eserlere ve kültür varlıklarına daha fazla sahip çıkabilmesi için
gerekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları başlatılacaktır.
Listelenmiş binaların bakım ve onarımı ile kullanımlarına ilişkin olarak gerekli
girişimler yapılarak özellikle Lefkoşa, Gazi Mağusa ve Girne‟de „yaşayan eski
şehir‟ bölgelerinin oluşturulması için çalışma yapılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;
Hükümetimiz, insanımızı, herşeyin temeli saymaktadır. Bu bağlamda, işçi ve
işveren ilişkilerinde çalışma barışının geliştirilmesi çalışanlarımızın refah ve
mutluluğunun artırılması temel hedefimiz olacaktır.
İhtiyat Sandığı birikimlerinin nem‟alandırılması amacıyla yatırımlara
yönlendirilmesine ve ekonomiye katkı yapması çalışmalarına ağırlık
verilecektir.
Özürlülerin korunması, rehabilitasyonu ve istihdamları için gerekli önlemler
alınarak yaşam düzeylerinin iyileştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir.
Özürlülerle ilgili hizmetlerin koordine edilmesi, yaygınlaştırılması ve
etkinleştirilmesi için aile içinde ve kurulacak merkezlerde bakım, eğitim ve
rehabilitasyon çalışmaları daha da yoğunlaştırılacaktır.
İş Yasası gereği özürlüler, mahkumlar, şehit ve hadise kurbanı çocukları için
Çalışma, Dairesi bünyesinde oluşturulan Birimin etkinliği artırılacaktır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili olarak uygulamakta olan meslek hastalıkları
taramalarına devam edilecektir.
Asgari ücretin saptanmasında uygulanacak kriterlerin günün koşullarına göre
belirlenmesi için yasal düzenlemelere gidilerek, çalışanların ve ailesinin
insanca yaşayabileceği bir düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir.
Çalışma yaşamına ilişkin İLO Konvansiyonları ve tavsiye kararları ele
alınacak, KKTC Cumhuriyet Meclisi‟nce de onaylanmış bulunanların
ülkemizde özel ve kamu sektörlerinde uygulanır hale getirilmesi için idari ve
pratik düzenlemelere hız verilecektir.
İlgili birimlerle işbirliği halinde kayıtdışı işçi denetimlerine etkin bir şekilde
devam edilecektir.
Sosyal sigortalarla ilgili olarak yasal ve idari düzenlemeler gözden geçirilecek,
gerekli iyileştirme tedbirlerinin alınmasına çaba gösterilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;

Hükümetimiz daha önce de belirttiğim üzere bir icraat ve hizmet hükümeti
olma anlayışıyla yola çıkmıştır. Bütün icraatlarını bu anlayış temelinde
oluşturacaktır. Sizlere okuduğum Hükümet Programımızın özü, demokrasisi,
ekonomisi ve sosyal barışı ile güçlü, kalkınmış ve Anavatanı ile her alanda
ilişkilerini daha da geliştirmiş, mutlu, özgür ve egemenliği tam bir KKTC'ni
yaşatmak ve güçlü bir sosyal düzen kurmaktır.
Hükümet Programı‟nda belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmak için ciddi ve
disiplinli bir çalışma ile mevcut sorunlarımızı aşmak ve her alandaki
gelişmelere yeni bir ivme kazandırmak zorundayız. Kuşkusuz politikalarımızın
başarıyla uygulanabilmesi için, alacağımız önlemlere ve yapacağımız
çalışmalara, halkımız ile sivil toplum örgütlerimizin ve Yüce Meclisimizin
desteği ve katkısı gerekmektedir. Biz böyle bir desteği ve katkıyı bulacağımız
inancındayız.
Ülkemizde birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek, katılımcı demokrasinin
bir gereği olarak çok sesliliği yaygınlaştırmak, karşılıklı güven ve saygıyı
artırmak Hükümetimizin görevlerinin başında yer alacaktır. Özellikle Meclis içi

ve Meclis dışı eleştiri, görüş ve önerileri en iyi ve rasyonel şekilde
değerlendirecek ve halkımızın esenliği için bunlardan azami ölçüde
yararlanacağız. Bu yeni dönemde muhalefet partilerimizle güçlü bir diyalog ve
işbirliği içinde olmaya özen göstereceğiz.
Bu bağlamda Yüce Meclisimizden katkı ve destek bekliyoruz.
Meclisimizin güvenine mazhar olmamız halinde, KKTC‟nin ve halkımızın
esenliği, mutluluğu ve refahı için ortaya koyabileceğimiz tüm çabayı
göstereceğiz.
Şahsım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri adına sizlere saygılarımı sunarım.
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