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Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

KKTC halkı ve devleti 6 Aralık 1998 Milletvekili Seçimleriyle demokrasi sınavından bir kez daha alnının akı ile çıkmış ve tüm 
dünyaya demokrasiyi özümsediğini kanıtlamıştır. Halkımızın özgür iradesi ile oluşan Cumhuriyet Meclisimiz’den, halkımızın 
iradesi ve istemleri doğrultusunda yeni Bakanlar Kurulu oluşmuştur. Halkımızın güvenine mahzar olmuş ve onun özlemlerini 
gerçekleştirme hedefini benimsemiş olan Hükümetimizin Programını, Anayasamızın 109. Maddesi uyarınca huzurlarınızda 
okuyorum. 

Ülkemiz yeni ve umut vaadeden bir döneme girmiştir. Yirmi Birinci Yüzyılın eşiğinde girdiğimiz bu yeni dönemin temelleri, 6 
Aralık 1998 Milletvekili Seçimleri sonucunda halkımızın özgür iradesi ile atılmış ve yeni bir Meclis yapısı ile yeni bir Hükümet 
oluşmuştur. Öncelikle yüce Meclisimizin huzurunda, KKTC’nin demokratik yapısını dünyaya gösteren ve KKTC’ni demokrasisi ve 
ekonomisi ile güçlü bir devlet olarak yaşatma kararlılığını ortaya koyan halkımıza, Hükümetim adına sonsuz teşekkürlerimi ve 
şükranlarımı sunarım. 

KKTC, bugünkü özgürlük, bağımsızlık, güven ve barış ortamına çok büyük özveriler sonucunda kavuşmuştur. Bugünlere 
ulaşmamızda canları ve kanları pahasına mücadele veren Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerine minnet duygularımızı 
sunuyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 

İçine girdiğimiz yeni dönemde, UBP-TKP Koalisyon Hükümeti, kalkınmış ve refah düzeyi yükseltilmiş, demokratik ve ekonomik 
yapısı daha da güçlendirilmiş, çağdaş gelişmeleri her zaman yakından izleyen bir KKTC’ni yaşatmak ve tanıtmak kararlılığı 
içinde olacaktır. Bu hedeflerimize ulaşmamızda, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye’nin destek ve yardımları ile her alanda 
geliştirerek derinleştireceğimiz işbirliği ve dayanışmamız belirleyici unsurlardan biri olacaktır. 

Hükümetimiz, yürütme görevini yerine getirirken demokrasinin, insan haklarının, adalet ve eşitliğin evrensel değer 
yargılarından ve KKTC'nin siyasal, ekonomik ve sosyal gerçeklerinden hareket etmeyi temel ilkelerden biri olarak kabul etmiştir. 
Bu temel ilke doğrultusunda; halkımızın barışçı, özgürlükçü, eşitlikçi ve demokratik taleplerinden hareketle ülkemizin temel 
doğrularını ve hedeflerini birleştirmek önde gelen görevimiz olacaktır. 

Hükümetimiz, devletin ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak çalışmaları ivedilikle başlatacaktır. Bu 
amaçla, bürokratik engellerden arınmış, süratli, etkin çalışan, verimli ve tarafsız görev yapan, halka dönük bir kamu yönetimini 
oluşturmak için kamuda yeniden yapılanma programı yaşama geçirilecektir. Bu program kapsamında Kamu Görevlileri Yasası, 
Kamu Hizmeti Komisyonu Yasası ve Üst Kademe Yöneticileri Yasası öncelikle ele alınacak ve üçlü kararname kapsamı 
daraltılacaktır. 

Devletin ve kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak tüm düzenlemelerin kişiyi, hak ve özgürlükleri 
koruyucu ve geliştirici şekilde olması gözetilecektir. Bu kapsamda yapılacak yeni düzenlemelerle devlet sadece asli görevlerini 
yapacak ve vatandaşlarımıza etkin ve verimli hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılacak, yerinden yönetim geliştirilecektir. 

Siyasal yaşamda kamu görevlilerinin birikimlerinden yararlanmak amacı ile gerekli anayasal ve yasal düzenlemeler, toplumsal 
uzlaşma çerçevesinde yapılacaktır. 

Dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bilginin temel üretim faktörlerinden biri haline geldiği, teknoloj inin 
görülmemiş bir şekilde ilerlediği iletişim teknolojisinin hızla geliştiği, küreselleşmenin meydana geldiği bir dönemde, dünyadaki 
gelişmeler, tüm ulusları ve bireyleri, er veya geç mutlaka etkilemektedir. Hükümetimiz bu olguyu dikkate alarak geç kalmadan, 
evrensel boyutlarda meydana gelen değişimin yönünü doğru tespit ederek, gereken önlemleri zamanında alacak, siyasal, idari 
ve bürokratik kadrolarımızı buna göre oluşturacaktır. 

Hükümetimizin amacı, ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine, demokrasi hareketine, bağımsız, egemen bir devlet olma ve 
uluslararası alanda tanınma mücadelesine yeni bir ivme kazandırmaktır. Bu çalışmalarımızı yürütürken ve sorunlara çözüm 
yolları ararken daima Anayasamızın sosyal hukuk devleti ilkesine uygun olarak hareket edilecek ve icraatlarımızda hukukun 
üstünlüğü gözetilecektir. 

Ülkemizde sosyal barışın güçlendirilerek sürdürülmesi, refah düzeyinin artırılması, birlik ve dayanışmamızın perçinlenerek 
ülkemizde huzur ve güvenin sürdürülmesi için öncelikle demokrasimizin daha da güçlendirilmesi, ailenin güçlendirilmesi, ailenin 
ve toplumumuzun temeli olan kadının statüsünün ve toplumdaki yerinin güçlendirilerek geliştirilmesi sağlanacaktır.  



Hükümetimiz, kadının toplum içinde hak ettiği yeri almasını, ekonomik, sosyal, politik ve iş yaşamındaki etkinliğini arttırmasını, 
erkeklerle eşit koşullarda tüm faaliyetlere ve etkinliklere özgürce katılmasını sağlayacak önlemleri alacaktır. Ayrıca, Cumhuriyet 
Meclisimizin kabul ettiği Birleşmiş Milletler’in “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”nde öngörülen 
hususları güvence altına alan, somutlaştıran ve her alanda kadına cinsel farklılığı dolayısıyla uygulanabilecek ayırımcı tutumları 
ortadan kaldıracak “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Yasası”, ilgili kadın örgütleriyle işbirliği içinde yürürlüğe 
konacaktır. 

Ülkemizde demokrasiyi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak ve geliştirmek öncelikli meselelerimizden biri olacaktır. 
Demokratikleşme ve şeffaflaşma sürecinin her geçen gün gelişmesi ve devlet gücünün hukukla sınırlı olduğu anlayışının 
egemen olması için gerekli önlemler alınacaktır. Bu amaçla özgürlükleri alabildiğine genişletecek, çağdaş demokratik ilkeleri 
güçlendirecek şekilde, başta Anayasa olmak üzere temel yasalarda yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

Ülkemizde özlenen hukuk reformunu gerçekleştirmek için Anayasa ve temel yasalarda günümüz koşullarına uygun ve 
öngördüğümüz sosyal, ekonomik, siyasal, ve kültürel yapılanmayı oluşturacak köklü değişiklikler yapılması sağlanacaktır. 

Hukuk reformu ile adalet sisteminde doğruluğu, sürati ve ekonomik olmayı esas alan bir yapı oluşturulacaktır. 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. Hiçbir hükmün 
kağıt üzerinde kalmaması sağlanacaktır. 

Hukuk reformunun dayanağı, hukuk sistemimizin çağdaş bir yapıya kavuşturulması olacaktır. Yasalarımızda yapılacak köklü 
değişikliklerle, hukuk sistemimiz uluslararası çağdaş normlara uygun hale getirilerek dinamik bir yapıya kavuşturulacaktır. 
Böylece bireylerin ve toplumun gelişmesini engelleyen unsurlar ortadan kalkacak ve gelişmenin önü açılacaktır. 

Bu bağlamda uluslararası alanda insan hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel hukuk belgelerinin iç hukukumuza aktarılması 
sağlanacak, bu belgelerle korunan hak ve özgürlüklerinin yargı koruması altına alınması sağlanacaktır. 

Ülkemizdeki bütün mevzuat gözden geçirilerek, uluslararası alanda kabul gören temel normlara ve anayasamıza aykırı hüküm 
ve düzenlemelerin ayıklaması yapılacaktır. Yapılacak yasalara ilgili bütün 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 internet aracılığı ile karşılıksız olarak erişebilme olanağı sağlanacaktır. 

Adli yardım kurumu çağdaş bir yapıya kavuşturulacak, olanaksızlık nedeniyle hukukçu yardımı alamayan her yurttaşa gerekli 
hukukçu yardımının yapılması yasal düzenleme altına alınacaktır.  

Hükümetimiz, demokrasimizin güçlendirilmesi sürecinde medyanın gelişmesine büyük önem verecektir. Bu bağlamda 
dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak, medyamızın daha ileri noktalara ulaşması için gerekli destek verilecek ve ihtiyaç 
duyulan yasal düzenlemeler yapılacaktır.  

Ata yadigarı taşınmaz malların korunup geliştirilmesi ve halk yararına kullanılması görevi verilmiş olan Vakıflar ve Din İşleri 
örgütümüzün günümüz koşullarına göre gelişmesini sağlayacak yeni politikalar 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. 

İşçi-işveren işbirliği içerisinde turizm sektöründe de ağırlıklı olarak yer alan Vakıflar ve Din İşleri örgütümüzün, bu alanda da 
yatırımlarını geliştirmesi ve genişletmesi yönünde adımlar atılacak, atılmış olan adımlara destek verilecektir.  

Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yasası, özerklik ve demokrasi ilkeleri ışığında gözden geçirilecek, kendi kendini yönetmesi ve gelirini 
halk yararına kullanması konusunda insiyatif sahibi olabileceği bir yapı oluşturulacaktır. 



BRT Kurumu’nun daha da geliştirilmesi ve yeni teknolojik olanaklara kavuşturulması öncelikli konularımız arasındadır. BRT 
Kurumumuz, bu yeni dönemde üzerine düşeni hakkıyla yerine getirebileceği bir yapıya kavuşturulacaktır. Kurum daha kaliteli, 
içerikli ve eğitici yayınlar üretir noktaya ulaştırılacaktır.  

BRTK’nın gelişmesi ve çoksesli demokratik yaşantımıza katkısının artırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu 
bağlamda BRTK daha çağdaş bir yasaya kavuşturulacaktır.  

BRTK, özel radyo ve televizyonlar açısından bir eğitim merkezi olma özelliğini taşımakta ve teknik açıdan özel radyo ve 
televizyon yayınlarında devamlılığın sağlanmasında yaşamsal bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda, iletişim fakültelerimizde 
eğitim gören öğrencilerimize staj olanaklarının yaratılması, özel radyo ve televizyonlarımıza personel ve teknik yönden destek 
verilmesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımız ile işbirliği içinde eğitim yayınları yapılabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.  

Ulusal davamızın bütün dünyaya tanıtılması ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla olan gönül bağlarımızın arttırılması 
yönünde başlatılmış olan uydu yayınlarının daha da güçlendirilerek yansıtılması sağlanacaktır. Bu bağlamda BRTK, TÜRKSAT 
uydusundan yararlanılarak 24 saat dünyaya radyo ve televizyon yayını yapabilecek duruma getirilecektir. 

BRT Kurumu’nun alt yapı sorunları çözülecek ve yayınlarının daha kaliteli hale getirilmesi amacıyla BRT Özel İnkişaf Projesi 
süratle tamamlanarak araç, gereç ve cihaz yönünden mevcut eksiklikler giderilecektir. Teknolojinin bütün olanakları kullanılarak 
internet yayınlarında da sürat ve kalitenin artırılmasına özen gösterilecektir. 

Kooperatiflerin gelişmesi ve sorunlarının aşılması için Kooperatif İşleri Dairesi daha etkin bir yapıya kavuşturulacak ve 
kooperatiflerin teftişlerinin zamanında yapılması sağlanacaktır. 

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın üreticilerimize, tarım sektörünün ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkısını artırmak 
amacıyla yeni düzenlemeler yapılacak ve Banka demokratik bir yönetime kavuşturulacaktır. Bu amaçla Kooperatif Merkez 
Bankası gerçek sahiplerine devredilecektir. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

Turizm Sektörü, ülkemizde ekonomik kalkınmaya yüksek oranda katkı yapabilecek, istihdamı ve döviz gelirlerini hızla arttıracak 
bir potansiyele sahiptir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve ülkemizin tanıtımında büyük etkileri olan turizm sektörünün önemi 
dikkate alınarak, hedefler belirlenmiştir. 

Hava ulaşımındaki yetersizlik, sektörde varolan en kritik ve kısıtlayıcı faktör olarak görülmektedir. Alınacak önlemlerle hava 
ulaşımındaki yetersizlik giderilerek, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın öncelikle turizm sektörüne hizmet etmesi sağlanacaktır. 

Ulaştırma sorununu aşmak, etkin ve verimli bir ulaşım ağı kurmak için;  

KTHY yeni bir yapıya kavuşturulacak ve KKTC’nin ulusal hava yolu olarak varlığı sürdürülecektir.  

Hedef turizm piyasaları ile Ercan arasında ulaşım ağı oluşturmak temel amaç olacaktır.  

Hava ulaşımı için gerekli olan filo planlaması yapılacaktır.  

Turizm amaçlı ulaştırma ücretlerinin dünya fiyatları düzeyine indirilmesine çalışılacaktır. 

Hükümetimizin tanıtma-pazarlama stratejisi çerçevesinde Devlet, ülke tanıtımını üstlenecek; tur operatörlerine ise pazarlama 
faaliyetleri için teşvik olanakları sağlanacaktır. Öngörülen tanıtma-pazarlama stratejisinin ana hatları şunlardır; 

Devlet, hedef piyasalarda ülke tanıtımına yönelik faaliyetlere önem verecektir. 

Hedef piyasalarda tanıtma-pazarlama-araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere turizm büroları açılacaktır. 

Turizm amaçlı rezervasyon şartları ve hava ulaştırma ücretlerinin uluslararası düzeyde olması için çaba harcanacaktır. 



Tur operatörlerine pazarlama faaliyetleri için teşvik olanakları sağlanacaktır. 

Turizm faaliyetlerinin odak noktası insandır. Bu gerçekten hareketle, sektördeki insan kaynaklarının eğitimine ve geliştirilmesine 
önem verilecektir. Bu bağlamda; 

Bakanlık bünyesindeki otelcilik okulu geliştirilecek ve sektöre ehliyetli ve nitelikleri yüksek eleman sağlamak amacıyla mesleki 
turizm eğitimine önem verilecektir. 

Turistik tesislerde eğitilmiş insangücü istihdamına öncelik verilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemiz turizminde geleneksel ürün yapısı güneş, deniz ve kum temelinde oluşmaktadır. Ancak ülke özellikleri çerçevesinde, 
ürün yapısı daha da zenginleştirilecek ve kitle turizmi yerine kültür, kongre, inanç, sağlık, dağ ve su sporları gibi özel ilgi 
turizminin geliştirilmesi sağlanacaktır.  

Ülkemizin doğal ve kültürel zenginlikleri, turizm sektörünün cazibe unsurlarını oluşturmaktadır. Bu tesbit çerçevesinde, 
sürdürülebilir turizm için doğal çevre ile tarihi ve kültürel mirasın korunmasına önem verilerek; ülke tanıtımında sözkonusu 
zenginlikleri ön plana çıkarılacak; yerleşim ve yatırım bölgelerinde çevre kirliliğini önlemek için gerekli olan önlemlerin 
alınmasını sağlayacak bir eylem planı uygulanacaktır. 

Ülkemizdeki yatak kapasitesi çok düşük düzeydedir. Turizm piyasasında söz sahibi olabilmek için kaliteli yatak kapasitesinin 
arttırılması gereklidir. Kapasitenin arttırılması amacıyla;  

Turizm yatırımlarını teşvik eden politikalar geliştirilecek; 

Yatırım bölgelerinde alt yapı yatırımlarının tamamlanmasına öncelik verilecek; 

Sürdürülebilir kalkınma için çevre koruma ve imar kurallarına uyulması sağlanacak; 

Küçük ve orta ölçekli işletmelere dayalı bir kalkınma modeli geliştirilecek ve 

Sektörde yerel girdi kullanımı teşvik edilecektir. 

Uluslararası rekabet gözönünde bulundurularak kalite faktörüne önem verilecektir. Bu amaçla;  

Konaklama, ulaştırma, tur ve transfer hizmetlerinde yönlendirme, denetim ve sınıflandırma yöntemleri ile kalitenin yükseltilmesi 
ve 

Konaklama tesisi yatırımlarında uluslararası normların kullanılması sağlanacaktır. 

Sektördeki yasal boşluklar giderilecek ve Master Plan hazırlıkları gözden geçirilip, tamamlanacaktır. 

Hükümet icraatlarında sektördeki mesleki kuruluşlar ve ülkemizdeki üniversiteler ile sürekli diyalog kurulacaktır. 

Ülke koşullarına uygun turizm politikalarının belirlenmesine katkı yapacak, özerk yapıya sahip bir Turizm Örgütü kuruluşu, ilgili 
meslek kuruluşlarının görüşleri de alınarak gerçekleştirilecektir. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

KKTC’nin en önemli eksiklerinden bir tanesi, ülkesel fiziki plan ve kentsel imar planlarının yaşama geçmemiş olmasıdır. 
Hükümetimiz 55/1989 sayılı imar yasasının öngördüğü çerçevede ülkesel fiziki planın ve kentsel ölçekte imar planlarının 
hazırlanıp yürürlüğe girmesine önem ve öncelik verecektir. 

Şehir Planlama Dairesi yasal mevzuatın kendisine verdiği görevleri etkin biçimde yerine getirmek üzere yeniden düzenlenecek 
ve ihtiyaçları giderilecektir. 



Ülkesel fiziki plan ve imar planlarının hazırlanıp yaşama geçebilmesi için yasal mevzuattaki eksiklikler giderilecek ve gerekli 
maddi olanaklar sağlanacaktır. 

Yıllar önce hazırlanmış ve bilahare Şehircilik Dairesi tarafından revizyonu da yapılmış bulunan Lefkoşa İmar Planı, Planın 
kapsadığı bölgede faaliyet gösteren yerel kuruluşlar arasında gerekli eşgüdüm sağlanmak suretiyle, en kısa sürede yaşama 
geçirilecektir. 

Girne ve Gazimağusa’da imar planının tamamlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Sahillerin korunması, kıyılardaki yapılaşmanın denetimi ve kıyıların halka açık olarak kullanılması için gerekli önlemler 
alınacaktır. 

Planlamada kaynak kullanım kapasiteleri ve çevre koruma ilkeleri esas olarak alınacaktır. Bunun yanında planlama ilke ve 
hedefleri kalkınma planları ile uyumlu olacaktır.  

İmar planlarının hazırlanması yanında, uygulanması, yapılanma ve inşaatların denetimi, merkezi ve yerel yönetim birimleri 
arasında sağlıklı bir eşgüdümü zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda Hükümetimiz, gerek yerel yönetimlerle tek tek, gerekse 
Belediyeler Birliği aracılığı ile etkin bir koordinasyonun sağlanmasına özen gösterecektir. 

Şehircilikle ilgili planlamada, yurttaşların yaşadıkları beldenin biçimlenişinde söz sahibi olmaları esastır. Bu bağlamda halkın 
katılımını öngören şeffaf ve demokratik bir süreç uygulanacaktır. Hükümetimiz, planları hedeflerine ulaştıracak ve uygulamayı 
kolaylaştıracak, destekleyici ve özendirici önlemleri alacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

UBP-TKP Koalisyon Hükümeti dış politikasını Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde saptayıp yürütecektir. 

Hükümetimiz 1974 sonrası ortaya çıkan gerçekleri ve bugünkü siyasi yapılaşmayı gözönünde bulundurarak, KKTC’nin ekonomisi 
ve demokrasisi ile daha güçlü bir yapıya kavuşması ve tanınması yönünde çalışacak; Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde, 
dünyada saygın bir yer elde etmesi için tüm gücü ile uğraş verecektir. Koalisyon hükümeti her açıdan güçlü bir KKTC’nin 
sağlam bir barışın da güvencesi olacağının bilinci içerisinde hareket edecektir. 

Hükümetimiz ülkede ve bölgede barış ve istikrarın takipçisi olacak; KKTC’nin ve halkımızın çıkarlarını ön planda tutan, kişilikli bir 
dış politika izleyecektir. 

Anavatan Türkiye ile ilişkilere özel bir yer, önem ve öncelik verilecek; KKTC ve TC arasında her alanda işbirliği ve dayanışmanın 
derinleştirilmesi ve geliştirilmesi için her olanaktan yararlanılacak, bu konuda her fırsat değerlendirilecektir. 

Koalisyon hükümeti, dış ilişkilerde KKTC’nin bağımsız kimliğinin güçlendirilip, yaşatılması ve uluslararası alanda tanınması için 
her türlü çabayı harcayacaktır. UBP-TKP Koalisyonu aynı zamanda, Kıbrıs’ta iki halkın meşru hak ve çıkarlarını gözeten, eşitlik, 
egemenlik ve güvenlik ihtiyaçlarına yanıt veren, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamını içeren bir uzlaşmaya varmak ve 
karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayı sağlamak için de her türlü barışçı çabayı harcayacaktır. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Kıbrıs Türk Halkını ve Kıbrıs’ın tümünü hiç bir şekilde temsil edemez. GKRY’nin gerek Kıbrıs 
Türk Halkı ve gerekse tüm Kıbrıs adına Avrupa Birliği’ne veya herhangi bir uluslararası birlik veya kuruluşa müracaat etmeye 
hak ve yetkisi olmadığı, böyle bir müracaatın tümüyle kabul edilemez ve yasa dışı olduğu ve ileriye götürülemeyeceği 
gerçeğinden hareketle, Avrupa Birliği konusu ancak Kıbrıs konusunda bir anlaşma sağlandıktan sonra ve Anavatan Türkiye ile 
müştereken saptanacak politika çerçevesinde Ada üzerindeki Türk-Yunan dengesinin korunması suretiyle gündeme 
gelebilecektir. 

Kıbrıs konusunda bir anlaşma sağlama süreci devam ederken, 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.  

Türkiye ile siyasi, mali, ekonomik, teknik, kültürel ve savunma işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi; yapılmış ve yapılacak olan ikili 



anlaşmalar zemininde, birbirini tanıyan iki kardeş ülke temelinde yürütülecektir. 

Kıbrıs Türk halkına ve devletine karşı sürdürülmekte olan insanlık dışı ambargoların aşılması için Anavatan Türkiye ile birlikte 
her türlü çaba sarf edilecektir. 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 düşmanca politikasının Kıbrıs’ta bir uzlaşmaya varma 
yönünde en önemli engellerden birini oluşturduğu vurgulanacaktır. 

KKTC’nin sesini daha yaygın ve etkin bir biçimde duyurabilmek amacıyla dış temsilciliklerimiz güçlendirilecek, sayıları 
arttırılacaktır. 

Globalleşen dünya gerçekleri ışığında bölgemizdeki ve dünyadaki uluslararası sorunlar ve gelişmeler yakınen takip edilecek ve 
imkanlar ölçüsünde tüm insanlığı ilgilendiren bu sorunların çözümlenmesine katkıda bulunulmaya çalışılacaktır. 

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. 

Kıbrıs sorununda varılacak bir anlaşma, halkoylaması (referandum) yoluyla iki halkın özgür iradesine sunulması ve iki halk 
tarafından ayrı ayrı onaylanması durumunda yaşama geçirilecektir. 

Yurt dışında yaşamakta olan Kıbrıslı Türklerin sorunlarıyla ilgilenmek, yurda kesin dönüş yapanların karşılaştıkları bürokratik 
sorunları çözebilmek ve onların yurda bağlanmasına olanak sağlamak için yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilgili bir birimin 
kurulması çalışmaları ivedilikle sonuçlandırılacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

Hükümetimiz kamu yönetimindeki eksiklikleri gidermek ve idareye işlerlik kazandırmak için gerekli her türlü önlemi alacaktır. 

Devlet hizmetlerinin KKTC’nin her bölgesine dengeli, verimli ve daha etkin bir şekilde yansımasını sağlamak esas hedefimiz 
olacaktır. Bu amaçla 33/1998 sayılı Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası ile KKTC’deki ilçe sayısı üçten beşe çıkarılarak, 
hizmetlerin yaygınlaştırılması için gerekli alt yapı oluşturulmuştur. Buna göre, Güzelyurt ve Yeniiskele’nin süratle personel ve 
diğer ihtiyaçlarının karşılanarak, bölge halkına hizmet verecek duruma getirilmesi çalışmalarına hız verilecektir.  

KKTC’nin en küçük yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarımızın da her türlü gereksinimlerini karşılamak, Hükümetimizin hedefler i 
arasındadır. Buna göre, tüm yerleşim yerlerimizin köy içi yollarının bir program dahilinde asfaltlanması gerçekleştirilecektir. Aynı 
zamanda, köy ova yollarının açılması, mevcutların bakım ve onarımları sağlanarak, insanımızın hizmetine sunulacaktır.  

Şehitliklerimizin ve Anıtların bakım ve onarımı sağlanacaktır. 

Konut yapımı amacıyla köy gençlerine dağıtılan hali arazilerin alt yapı yatırımlarının tamamlanmasına devam edilecektir. 

Belediye hizmetlerinin en üst düzeyde ve etkili bir biçimde halka ulaşmasını sağlamak için Belediyeler Yasası etkin bir şekilde 
uygulanacaktır. Ayrıca, gerekli çalışmalar yapılarak, yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yasalar, 
değişen sosyal ve ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenecektir. Tüm KKTC’nin optimum büyüklükte belediyelere 
bölünmesi ve en ücra köşelere kadar belediye hizmetlerinin yaygınlaştırılması konusu etüt edilecektir. Belediyelerdeki aşırı 
istihdamı önlemek ve belediye personelinin statülerini yasal zemine kavuşturmak üzere özel bir yasa çıkarılacaktır. Belediyeler 
Birliği-Bakanlık ilişkileri en üst düzeyde sürdürülecek ve Belediyelerin sorunlarına çözüm yolları birlikte aranacaktır. 

Yeraltı ve yerüstü su potansiyeli ile su kullanımı bir plan çerçevesinde denetim altına alınacak, su yönetimi ile ilgili gerekli yasal 
düzenlemeler ivedilikle yapılacak ve başlatılan modern sulama sistemleri projesi yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. 

Ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu şebekeleri ve isale hatlarının yenilenmesine Bütçe imkanları çerçevesinde devam 
edilecektir.  

Su kaynaklarının korunup, geliştirilmesini amaçlayan gölet yapımına devam edilecek, mevcutların bakımı yapılacak ve göletlerin 
verimli kullanımı için düzenlemeler yapılacak, kanalizasyon sularından yararlanmak için başlatılan çalışmalar geliştirilerek, 
sürdürülecektir. TC’den içme, sulama ve kullanma suyu getirilmesi ile ilgili çalışmalar yanında kendi kaynaklarımızdan da azami 



istifadeyi sağlamak için önlemler alınacaktır. Bu amaçla, özellikle Yeşilırmak Göleti’nin yapımı ile ilgili çalışmalara öncelik 
verilecek ve köy halkı ile mutabakat halinde Gölet yerinin tesbit edilmesi gerçekleştirilecektir: 

Ülkemizin içinde bulunduğu su sorununun çözümüne katkı sağlamak, yeraltı su kaynaklarımızı tesbit etmek ve kullanıma 
sunmak, doğal kaynaklarımızı araştırmak amacıyla TC Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ile KKTC Jeoloji ve Maden 
Dairesi’nin ortaklaşa yürüttüğü “KKTC Doğal Kaynaklarını Araştırma ve Geliştirme Projesi”ne devam edilecektir.  

Muhtarlarımıza rehber olacak yasal mevzuatın günün koşularına göre yeniden düzenlenmesi yapılacaktır.  

Cezaevindeki mahkumların topluma yeniden kazandırılması, rehabilitasyonu, eğitimi ve yaşam koşullarının geliştirilmesi için 
başlatılan çalışmalara devam edilecektir. 

KKTC’ne kimlikle girişlerde etkin denetim yapılacak ve TC ile yapılan Protokolun amacı ve içeriğine uygun biçimde 
uygulanmasına özen gösterilecektir. 

Halkımızı huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşatmak, Hükümetimizin temel görevidir. Bu görevi layıkiyle yerine getirebilmek için 
iç güvenlikten sorumlu Polis Teşkilatı’nın en iyi şekilde hizmet verebilmesini sağlamak için her türlü önlem alınacaktır. Trafikte 
yetkilerin tek mercide toplanması ile ilgili başlatılan çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 

Sürdürülebilir bir Avcılık Sporu için av hayvanlarının üretimi, geliştirilmesi ve yaşatılması amacıyla önlemler alınacaktır.  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, ekonomik kalkınmamızı sosyal politikalarla dengelenen serbest piyasa ekonomisi düzeni içinde gerçekleştirmeyi 
hedef almıştır. Serbest piyasa ekonomisinin rekabet, özel mülkiyet ve hür teşebbüs gibi temel unsurları güçlendirilecektir. Bu 
çerçevede, kamudaki istihdam baskısından kurtulabilmek için özel sektörün gelişmesi sağlanacaktır. 

Özel sektörün gelişmesi ve özel yatırımların istihdam yaratıcı etkisini artırmak için yeni bir teşvik modeli uygulamaya konacaktır. 
Oluşturulacak teşvik modeli ile teşvikler bir birim altında toplanmak suretiyle kaynakların rasyonel dağılımı ve etkin kullanımı 
sağlanacaktır. Yeni teşvik modeli yanında özel sektör yatırımlarını artırmak ve yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapmasını 
özendirmek amacıyla Yabancı Sermaye Yasası yürürlüğe konacaktır. 

Serbest piyasa ekonomisinin bütün kurumlarıyla ve kurallarıyla en iyi şekilde işleyebilmesi için ekonomide Yeniden Yapılanma 
Programı uygulanacaktır. Bu program kapsamında ekonominin yapısal sorunlarının çözümü ve ekonomik kalkınmanın önündeki 
engellerin aşılması sağlanacaktır. 

Ekonominin yeniden yapılandırılmasının önemli bir unsuru olarak özelleştirme programı uygulanacaktır. Özelleştirmede, ülke 
kaynaklarının geliştirilmesi, 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. 

Hükümetimiz, hizmetler sektörünün ekonominin bütününü sürükleyici fonksiyonunu ön planda tutarak, turizm, eğitim, sağlık, 
ticaret, bankacılık, sigortacılık, tarım ve sanayinin bir bütünlük içerisinde birbirlerini destekleyici sektörler olarak gelişmesini, 
sektörel katma değerlerin yükseltilmesini ve buna göre ekonomiyi yeniden yapılandırmayı esas amaç olarak benimsemiştir. Bu 
bağlamda ekonomi, bir bütün olarak tüm sektörleriyle ele alınacak ve sektörler, yaratacakları katma değerler yönünden 
birbirlerini tamamlayıcı olacak şekilde yönlendirilecektir. 

KKTC Devlet Bütçesinde köklü düzenlemelerle yeniden yapılanma sağlanacaktır. Bütçe disiplininin sağlanması, bu 
düzenlemelerin temel unsuru olacaktır. Yapılacak köklü düzenlemelerle bütçenin harcama yapısı değiştirilecek, kalkınma için 
gerekli kaynakların yaratılması amacıyla bütçede yatırımların payı artırılacak ve harcamalar disiplin altına alınarak program 
bütçe sistemi tam anlamıyla uygulanmak suretiyle fonksiyonel hale getirilecektir. Devletin gelir ve giderleri göz önünde 
tutularak, bütçe açığının ve bütçe borçlanmalarının asgariye indirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.  

Kamu kurum ve kuruluşlarına devlet kefaleti ile borçlanma imkanları sınırlandırılacaktır. 

Kamu yatırımları, ülke ekonomisine, üretime ve istihdama katkı yapacak, insana yatırımı öngören projelere öncelik vermek 



suretiyle, devlet yatırımlarının süratle tamamlanması sağlanacaktır. Bu bağlamda alt yapı yatırımlarına ve özel sektör 
yatırımlarını tamamlayıcı yatırımlara öncelik verilecektir. 

Hükümetimizin kabul ettiği ekonomik sistemde devlet, teşvik edici, yol gösterici ve düzenleyici bir rol yüklenecektir. Böylece 
rekabete dayalı piyasa ekonomisinde üretim ve yatırım kararlarında, ekonomik kaynakların dağılımında esas belirleyici unsur 
hür teşebbüs ve fiyat mekanizması olacaktır. Bunun için de serbest rekabeti önleyici ve sınırlandırıcı tüm engeller ve faktör ler 
ortadan kaldırılacaktır. Bu amaçla serbest rekabeti güvence altına alacak bir Haksız Rekabetin Önlenmesi Yasası ile Anti-Tekel 
Yasası yürürlüğe konulacaktır. 

Türkiye ve dünya ekonomileriyle bütünleşme, ada ekonomisi özelliklerinin geçerli olduğu ve ambargoların uygulandığı ülkemizin 
sosyal ve ekonomik kalkınması açısından öncelikli hedeflerimizdendir. Bu bağlamda öncelikle KKTC ile TC arasında 
oluşturulması öngörülen Ortak Ekonomik Alan’ın süratle yaşama geçirilebilmesi ve fonksiyonel hale getirilebilmesi için gerekli 
yasal ve kurumsal uyumlaştırmalar ivedilikle yapılacaktır.  

Hükümetimiz, ülkemizde vergi adaletini sağlayacak, vergi kayıplarını asgariye indirecek ve kayıt dışı ekonomiyi vergilendirecek, 
sosyal refahı, üretimi ve yatırımları olumsuz yönde etkileyen vergi yükünü azaltacak, yatırımları teşvik edecek, sermayeyi 
tabana yayacak ve kurumlar vergisi oranını düşürecek bir vergi reformu yapacaktır. Bu kapsamda vergi oranları, başta gelir 
ve kurumlar vergileri olmak üzere kademeli olarak düşürülecektir. Bu çerçevede KDV ile ilgili uygulamalar gözden geçirilerek 
sağlık ve kültür harcamalarında KDV oranı indirilecektir. 

Gerçekleştirilecek vergi reformu ile enflasyon muhasebesi etkin bir şekilde uygulanmak suretiyle görünürdeki (fiktif) kazançlar 
yerine gerçek kazançların vergilendirilmesi sağlanacak ve enflasyonun işletmelerin varlıkları üzerindeki olumsuz etkisi 
önlenecektir. Ayrıca şirketlerin gerçek mali tabloları ortaya çıkacaktır. 

Vergi reformuyla vergi yükü azaltılacak, belge ve kayıt düzeni geliştirilecek, vergi idaresi ve denetimi yeniden yapılandırılacak, 
vergi sistemi basit ve uygulanabilir bir düzenleme ile denetim fonksiyonuna işlerlik kazandırılacak, kayıt dışı ekonomi kayıt 
altına alınmak suretiyle vergi kayıp ve kaçakları ortadan kaldırılarak kayıt dışı ekonomi küçültülecek ve vergi tabanı 
genişletilecektir. 

Böylece vergi reformuyla sektörler ve üretim faktörleri itibarıyla vergi yükünün adaletsiz dağılımına son verilerek vergi adaleti 
sağlanacaktır.  

Hükümetimiz finansman sektöründe köklü düzenlemeler yapacaktır. Bu kapsamda KKTC Merkez Bankası Yasası değişen 
koşullara göre yeniden düzenlenerek Merkez Bankası yeni ve özerk bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Merkez Bankası’na ekonomik istikrarı sağlama görevi verilecek; Banka’nın bu görevini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyulan 
para politikası araçları sağlanacak ve bu araçları kendi sorumluluğunda serbest olarak kullanabilmesi imkanları yaratılacaktır. 
Böylece ekonomik istikrarın sağlanması bir hükümet politikası olmanın da ötesinde bir devlet politikası haline getirilecektir. 

Uluslararası uygulamalara uyum sağlamak amacıyla muhtemel kara para aklama operasyonlarını engellemek üzere Kara 
Paranın Aklanmasını Önleme Yasası yürürlüğe konacaktır. 

Bankalar Yasası yeniden ele alınacak, bankaların işlemlerini rahat yapacakları bir ortam yaratılacak ve ülkemizde şeffaf 
bankacılık hakim kılınmak suretiyle halkın mevduatları güvence altına alınacaktır. 

Bankacılık sektöründe kaynak ve dolayısıyla kredi maliyetlerini artıran vergi, harç, fon ve benzeri unsurlar gözden geçirilerek 
maliyetleri azaltıcı düzenlemeler yapılacaktır. 

Sigortacılık sektörünün fon yaratıcı ve kullanıcı konumunu güçlendirecek yeni düzenlemeler yapılarak sektörün yeniden 
yapılanması sağlanacaktır. 

Sigortacılık sektöründe yapılacak düzenlemeler ile serbest tarife ve rekabet ilişkilerinin, uluslararası standartlarla uyum içinde 
olması gözetilecek ve sağlıklı bir yapı oluşturulacaktır.  

Ülkemizdeki sosyal güvenlik fonlarının yönetimine ilişkin yeni düzenlemeler yapılacaktır. Bu düzenlemeler fonların daha etkin bir 
şekilde çalışması sağlayacak ve sosyal güvenlik fonlarının yatırım esasları bir çerçeve yasa ile yeniden tespit edilecektir. 



KKTC Menkul Kıymetler Borsası’nın, ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak daha etkin bir duruma getirilebilmesi için gerekli vergi 
teşvikleri verilecek ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) ile işbirliği içinde çalışması sağlanacaktır. 

Sanayi sektörünün gelişmesinde yüksek katma değer yaratılmasına ve dış piyasalarda rekabet edebilir karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip üretim alanlarına ağırlık ve öncelik verilecektir. Bu kapsamda dışa açık sanayileşme stratejisi yeni destek ve teşviklerle 
sürdürülecektir. 

Sanayimizin gelişmesinde, Araştırma-Geliştirme’ye, teknoloji yenilemeye, yeni istihdam imkanları yaratmaya, çevreye, küçük ve 
orta ölçekli sanayilere rekabet gücü kazandırmaya ve bölgesel gelişme farklılıklarını azaltmaya yönelik yatırımlar desteklenecek 
ve teşvik edilecektir. 

Sanayide yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması, etkin firma yapısının oluşturulması, yeni girişimcilerin ortaya çıkması, kaliteli 
üretim ve standardizasyonun sağlanması, ihracat potansiyelinin geliştirilmesi, yeni pazarların bulunması gözetilecektir. Alınacak 
önlemlerle sanayinin verimliliği ve rekabet gücü artırılacaktır. 

Ekonomik değişime ve yeniliklere uyum sağlama yeteneği ve istihdam yaratma gücü yüksek olan küçük ve orta ölçekli 
işletmeler desteklenerek geliştirilecek ve bu işletmelerin dış pazarlara da yönelmeleri teşvik edilecektir.  

Özetle sanayi politikamızda küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük önem verilecektir. Bu işletmeler yoğun bir şekilde teşvik 
edilirken, ihracatımızı, istihdamı ve sanayi üretimini artıracak önlemler uygulanacaktır. 

Sanayimizin gelişmesinde önemli bir teşvik unsuru olan mevcut Organize Sanayi Bölgeleri’nin altyapı yatırımları tamamlanacak, 
yıpranmış altyapılar yenilenecek ve ihtiyaç duyulan yeni Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Esnaf Siteleri kurulacaktır. 

Ülkemizin ticaretini geliştirmek ve kalkınmamızın ihtiyacı olan ekonomik açılım alanını yaratmak için Anavatanınmız ile 
başlattığımız Ortak Ekonomik Alan oluşturma çalışmalarının alt yapısını gerçekleştirecek ve ihracat potansiyeli olan mallar ile 
ürünlerin Türkiye pazarına serbestçe girişine olanak verecek koşullar yaratılacaktır. Böylece ticaretimizin ve dolayısıyla 
ekonomimizin gelişme potansiyelini artıracak yeni imkanlar yaratılacaktır.  

TC-KKTC Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması’nın ruhuna ve amacına uygun olarak Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz 
derinleştirilecektir.  

İç ve dış ticaretin, serbest ticaret rejiminde gelişebileceği ve katkılarını artırabileceği gerçeğinden hareketle ticaret sektöründeki 
uygulamalar Hükümetimizin ticaret ve sanayi politikası doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. 

İlgili meslek kuruluşlarıyla işbirliği içinde pazarlama ve pazar araştırmaları yapılarak ticari imkanları geliştirecek programlar 
belirlenecektir. 

İthal edilen ve üretilen her türlü malın etkin kalite ve standart kontrolları yapılacak ve ticaretin gelişmesini sınırlayıcı etkiler 
ortadan kaldırılacaktır. 

Tüketicilerin korunması ve örgütlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılarak ticaretin gelişmesinde tüketicilerin de katkısı 
sağlanacaktır. 

Ticaretin tarım ve sanayi sektörlerine dolaylı ve direkt etkilerini artıracak şekilde ticaret sektörüne ağırlık verilecektir. 

Kargo ve depolama hizmetleri çağdaş imkanlar ve teknolojiler kullanılarak geliştirilecektir. Bu kapsamda transit ticaretin 
gelişmesi teşvik edilecek ve iş adamlarımız bu yönde desteklenecektir. 

Ticaretin gelişmesinde önemli bir rol oynayan deniz ve havayolu taşımacılığı daha etkin bir hale getirilecek ve denizcilik 
sektörünün ülkemizde gelişmesi için teşvik uygulamaları etkinleştirilerek bu alanda yeni teşvik unsurları sağlanacaktır. 

KKTC tercih edilen bir bölgesel alış-veriş merkezi haline getirilecek, Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi geliştirilecek ve 
Türkiye’deki serbest bölgeler ile ilişkiler derinleştirilecektir.  

Hükümetimiz, ekonomimizin temel taşlarından biri olan esnaf ve zanaatkarlarımızın gelişmesini, güçlenmesini ana 



hedeflerimizden biri olarak kabul etmiştir. Ekonomik gelişmemizde esnaf ve zanaatkarlarımızın payını ve katkısını artırmak, 
karşılaştıkları sorunları çözmek ve yeni imkanlar yaratmak önceliklerimizdendir.  

Esnaf ve zanaatkarlarımızın yatırım ve üretimlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ile haksız rekabet ve tekelleşmeyi önleyici 
düzenlemeler yapılacaktır. Kırsal kesimdeki esnaf ve zanaatkarlara özel avantajlar sağlanacaktır. 

Hükümetimiz alacağı önlemler ve uygulayacağı politikalarla esnaf ve zanaatkarlarımıza iş, gelir ve gelecek güvencesi 
sağlayacaktır.  

Teknolojik gelişmeler karşısında sermaye ve iş imkanlarını geliştirmeleri amacıyla esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik teşvik 
uygulamaları artırılacak, finansman limitleri yükseltilecek ve daha iyi koşullar sağlanarak imkanlar geliştirilecektir. Buna göre 
uygulamaya konan Türkiye’deki koşullarla kredi ve kaynak kullanımı imkanları yaygınlaştırılacak, düşük faizli kredi miktarları 
yükseltilecek ve vadeleri uzatılacaktır. 

Hükümetimiz kooperatifleri, ekonomik ve sosyal kalkınmada, tüketicilerin korunmasında ve bireyler arasında dayanışma 
bilincinin geliştirilmesinde bir araç ve halkın öz malı olarak görmektedir. Kooperatiflerin daha etkin bir duruma getirilmeleri için; 
kamu adına denetimleri etkinleştirilerek ekonomik ve sosyal yaşama katkıları artırılacak, bölge birlikleri şeklinde örgütlenmeleri 
özendirilecek ve mevcut kooperatifler yasası günün koşullarına uygun bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

Milli Eğitimin 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, barış ve demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine 
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. 

Ülkemiz insanını ulusal, ahlaki ve kültürel değerlerimizi benimseyecek, çağdaş bilim ve teknolojik gelişmeye uyum sağlayacak 
şekilde bilgi çağı insanı olarak yetiştirecek yerel özelliklere de sahip bir eğitim programı uygulayacağız. Bu program 
kapsamında, öğretmenlerimizin, gelişen teknolojileri izleyebilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için yeni eğitim ve öğretim 
tekniklerinden yararlanmalarını ve bunları uygulamalarını sağlayacak programlarla sürekli mesleki eğitime tabi tutulmaları için 
imkanlar yaratılacaktır. 

Gerçekleştireceğimiz eğitim reformu kapsamında öğretmenlerimizin çalışma koşulları ile sosyo-ekonomik durumlarının 
iyileştirilmesi ve okulların her türlü donanımlarının geliştirilmesi de gözetilerek okul aile birlikleri ve öğretmen sendikalarıyla 
uzlaşarak, gerekli altyapıyı da hazırlamak süretiyle tam gün eğitime, öncelikle pilot okullardan başlayarak uygulanması yoluna 
gidilecektir.  

Hükümetimiz Bakanlığı, çağdaş eğitim ilkelerine uygun politikalar oluşturan, genel eğitim planlamasını yapan ve eğitimin bu 
çerçevede yapılmasını denetleyen bir yapıya kavuşturacaktır.  

Özürlü çocuklarımızın eğitimine özel bir önem verecek ve çağdaş özel eğitim programları uygulanacaktır. Özel eğitim ihtiyacı 
olan öğenciler için okul öncesi, temel ve orta eğitim kurumları içinde özel eğitim verecek özellikli derslikler ve özel okullar 
açılacaktır.  

Bu derslik ve okullarda, konularında özel olarak eğitilmiş uzman ve personelin istihdamına ve bu alanda görev yapacak 
öğretmenlerin eğitilmelerine, özürlülerin eğitimine ve eğitim yolu ile kişilik ve yeteneklerini geliştirmelerine özen gösterilecektir. 

Daha yaygın ve daha güçlü bir eğitime hazırlık için okul öncesi eğitimin iki yıla çıkarılması amacıyla bir program uygulamaya 
konacaktır. Kentlerde ve büyük yerleşim birimlerinde ilkokulların bünyesinde bulunan anasınıfların ayrılarak bağımsız 
anaokulları haline getirilmesi sağlanacaktır. 

Okullarımızda yeni derslikler açılacak, sınıflardaki öğrenci sayısının çağdaş düzeye çekilmesi sağlanacaktır. 

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, modern program uygulayan genel liseler yanında, 
ticaret-turizm liseleri ve mesleki-teknik liselerin daha da geliştirilmeleri sağlanacaktır.  

Kalkınma hedeflerine uygun olarak nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasına özen gösterilecek ve bu doğrultuda mesleki-
teknik eğitim yatırımlarına ağırlık verilecektir. Ezberci eğitim ve koleje girişte tek sınava bağlı yaklaşımlar yerine, ilgili örgütler 
ve devlet bütünselliği içinde yeniden yapılanmaya gidilecektir. 

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. 

Orta eğitimde, mesleki-teknik öğretime ağırlık verilecek ve bunu teşvik edecek uygulama ve yönlendirme etkinlikleriyle bu 
alandaki okullaşma oranı yükseltilecektir. Böylece ekonomik ve sosyal yaşamımızın bu alanda ihtiyaç duyduğu insan gücü 
öncelikle yetiştirilecektir. Öğrencilere gördükleri eğitimle ilgili olarak verilecek diploma/belge, iş bulmada öncülük taşıması için 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

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 kurulması sağlanacaktır. Bu 
çerçevede TC ile ortaklaşa hazırlanan Eğitimde Modernizasyon Projesi uygulamaya konacaktır. 

İnsan varlığına yapılan yatırımın en değerli, toplumu çağdaşlaştırıcı ve yüceltici bir yatırım olduğunun bilinci ve inancı ile yıllık 
bütçelerimizde eğitime ayrılan pay, çağdaş ülkelerdeki oran düzeyine kademeli olarak yükseltilecek ve bireylerin çağdaş eğitim 
olanakları ile eğitilmelerine özen gösterilecektir. 

Okullarımızda öğretmen-öğrenci motivasyonu artırılacak, ölçme ve değerlendirme hizmetlerinde verimlilik yükseltilecektir. 

Ailelerin Eğitimdeki gücünü ve sorumluluklarını artıracak okul ve aileler arasındaki ilişkiler geliştirilecek, öğrencilere Eğitim ve 
Öğrenme kültürünün aileler tarafından da verilmesi sağlanacak, yaygın eğitime gereken önem verilecektir. Bu amaçla, 
çağdaşlaşmak ve çağın büyük yarışından kopmamak için, gerçekleştireceğimiz eğitim reformuyla eğitimi yaygınlaştıracak bir 
sistem kuracak; eğitimi sadece okullarla sınırlı tutmayacak, ülkemizin her sahasında insan kalitesini, niteliklerini ve kapas itesini 
yükseltecek yaygın eğitimi yaşama geçireceğiz. Eğitimde ulaşacağımız hedeflerden biri, yaşam boyu eğitim olacaktır. 

Yeni okul binalarının ve öğretmen lojmanlarının yapım, bakım ve onarımı gerçekleştirilirken tüm eğitim kurumlarına çağdaş 
eğitimin gerektirdiği araç, gereç ve donanımın sağlanarak, okullarımızın daha modern ve rahat bir yapıya kavuşturulması için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

Atatürk Öğretmen Koleji Yasası hazırlanarak, hizmetiçi eğitime de cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılması sağlanacaktır. 

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 yapılacaktır. 

Üniversitelerimizin, dış rekabet olguları dikkate alınarak, rekabet güçlerini arttıracak bir işbirliği ve dayanışma içinde 
faaliyetlerini yürütecekleri zemin yaratılacaktır. 

Yükseköğretim Kurumları Kuruluş, Görev, Denetleme ve Akreditasyon Yasası (YÖDAK) üzerinde gerekli yasal düzenlemeler 
yapılarak YÖDAK’a işlerlik kazandırılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı ve YÖK ile KKTC Eğitim Bakanlığı arasında yakın işbirliği sürdürülecek ve KKTC’ne 
Üniversitelerde Kontenjan sağlanacaktır. 

Ülkemizde ve 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 yozlaşmadan benimsenip korunması ve 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.  

Hükümetimiz, milli kültürümüzün araştırılmasını, kültür değerlerimizin ortaya çıkarılmasını, öz değerlerimizle geliştirilerek 
yaygınlaştırılmasını, zenginleştirilmesini, tanıtılmasını, dünya kültürü ile etkileşiminin geliştirilmesini ve çağdaş bir düzeye 
yükseltilmesini hedef almıştır. Bu bağlamda, Kültür Sanat Kurultayı sonunda ortaya çıkan sonuçlar yol gösterici olarak ele 
alınacak, bu Kurultay sonrası oluşturulan ilkelerin yaşama geçirilmesi için gayret sarfedilecektir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası’nın 25’nci maddesinde belirtilen herkesin bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve 
öğretme, açıklama, yayma ve bu alanda her türlü araştırma yapma hakkına sahip olduğunu; 39’ncu maddesinde belirtilen, 
Devletin tarih ve kültür değeri olan eserleri koruyacağını; 62’nci maddesinde belirtilen sanatın, sanatçının ve kültürel hakların 
korunması için devletin görevli olduğunu; 30’ncu maddesinde belirtilen basın dışı haberleşme araçlarından yararlanma hakkının 
çağdaş altyapı düzeyine yükseltilmesi hedef alınacaktır. 

Bu hedeflerimize ulaşmak için; 

Kültürel varlıklarımızın korunması, bakım-onarım ve restorasyonu yeni bir program içinde yapılacak, başlatılan restorasyon 
çalışmaları süratle tamamlanacak, bu varlıklarımız ekonomik şekilde işletilecektir. 

Sanatın ve kültürün özgürce gelişebilmesi için daha çağdaş ve demokratik bir ortam yaratılacak ve sanatçılarımızın kendilerini 
geliştirmeleri için gerekli ortam ve atölye ve benzeri imkanlar da dahil olmak üzere alt yapı hazırlanacaktır. 

Sanat ve sanatçı, yeniden yapılanma ve yeni anlayışı çerçevesinde korunacak ve desteklenerek teşvik edilecektir. Çağdaş, 
demokratik bir ülkenin gereği olan ve KKTC Anayasası’nın 62’nci maddesinde en geniş anlamda ifadesini bulan kuralları yaşama 
geçirmek amacı ile politik baskı ve yönlendirmelerden uzak; yönetiminde sanatçı ve yazarların ağırlıkta olacağı; bağımsız ve 
yeterli gelir kaynaklarına sahip; katılımcılık ilkesine göre oluşacak demokratik, tarafsız, yansız ve özerk bir Sanat Kurumu ve 
Tiyatro Kurumu oluşturulacaktır. Başkent Tiyatro Projesi yaşama geçirilecektir. 

Okullarda sanat eğitimine gereken önemin verilmesi konusunda gerekli önlemler alınacak, ülkemizde eksikliği duyulan bir Güzel 
Sanatlar Müzesi açılacak ve Devlet Senfoni Orkestrası yasal bir statüye kavuşturulacaktır. El Sanatlarına sahip çıkılarak 
desteklenecek 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, Değerli Milletvekilleri; 

Hükümetimiz, tarımda teknolojik altyapıyı modernleştirecek, hava koşullarına bağımlılığı azaltacak, yeni ürünleri geliştirecek, 
verimliliği esas alan, üreticilerimizin gelirlerini artıracak, kırsal kesimin refah düzeyini yükseltecek politikalar uygulayacaktır. Bu 
kapsamda uygulamaya konan ileri teknolojilere dayalı damla sulama projesi ülke geneline yaygınlaştırılarak süratle 
tamamlanacaktır. Böylece üretimde verimlilik, girdi maliyetlerinde düşüş ve su kullanımında büyük ölçüde tasarruf 
sağlanacaktır. 

Tarımsal üretimde verimlilik ve kalite artışının sağlanabilmesi için tarımsal araştırma, eğitim ve yayın hizmetleri geliştirilecek ve 
etkinleştirilecektir.  

Tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılmasında çevre boyutuna önem verilerek gübre ve ilaç kullanımında çevreye zarar 
verilmemesi esas olacaktır. 

Tarımsal üretimin yönlendirilmesi, pazarlanması ve üreticilere hizmet götürülmesi konularında faaliyet göstermek üzere üretic i 



ortaklığında tarımsal şirketlerin kurulması ve kooperatiflerin geliştirilmesi desteklenerek özendirilecektir.  

Hükümetimiz, detaylı toprak etüt projesini tamamlamak suretiyle Tarım master Planı’nı sonuçlandıracak ve ülke tarımını 
tamamen bilimsel esaslar çerçevesinde yönlendirecektir. 

Anavatan’dan getirilecek su ve mevcut su kaynaklarımızın geliştirilerek rasyonel kullanımı ile tarım ve hayvancılık alanlarında 
yeni atılımlar yapılacak, sulu ziraata geçiş için su ve sulama projeleri uygulanacak ve böylece bugün atıl durumda olan verimsiz 
topraklarımız üretime açılacaktır. 

Karpaz yöresinde deneme mahiyetinde başlatılan Yayladağ Tipi Tütüncülük Projesi yaygınlaştırılacaktır. 

Narenciye bölgeleri başta olmak üzere tüm sulu tarım alanlarında sulama sistemlerinin modernize edilmesi programı 
kapsamında, bireysel olarak kurulacak sistemler teşvik edilecektir. Bakanlık bünyesinde ülke ihracatında önemli yeri olan 
narenciye sorunları ile yakından ilgilenecek bir birim oluşturulacaktır. 

Atık suların, göletlerin ve acı suların bitkisel üretimde kullanılmasını sağlayacak projeler uygulamaya konacak ve bu su 
kaynaklarımız da değerlendirilecektir. 

Harup ve zeytin üreticiliği; ülke ekolojisine uygun fidan üretim ve dağıtımının yapılması suretiyle yaygınlaştırılacak; badem ve 
antepfıstığı üretimine önem verilecektir. 

Ekonomik ömrünü tamamlamış seraların yenilenmesi ve modernize edilmesine yönelik seracılık projesi hayata geçirilecektir. 

İhracata yönelik üretilen tarımsal ürünlerin pazarlama kabiliyetlerinin arttırılması amacı ile başta kargo taşımacılığı olmak üzere 
devlet desteği sağlanacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından başlatılan tohumculuk projesi geliştirilerek devam 
ettirilecektir. 

Tahıl üretiminde hava koşullarına bağımlılığı azaltacak tür ve çeşitlerin üretime kazandırılması yoluna gidilecektir. 

Ürün bedellerinin geciktirilmeden ödenmesi konusunda kaynak sağlanması için çalışılacaktır. 

Hayvancılıkta verimlilik arttırılacaktır. Hayvansal hastalık ve zararlılarla mücadele edilecek, Brucella eradiksiyonu ve Ekinokok 
eradiksiyonu süratle gerçekleştirilecek, mavi dil hastalığı ve diğer hayvan hastalıklarıyla etkin bir mücadele programı 
uygulanacaktır. 

Hayvan ve hayvansal ürünlerin ithal ve ihracında TC ve Avrupa Birliği ile uyum sağlayacak yasal düzenlemelerle beraber, 
Bakanlığa ait diğer yasal düzenlemeler de yapılacaktır. 

Hayvancılığın gelişmesinde ve ekonomik kalkınmaya ve hayvan yetiştiricilerine katkı sağlayacak olan Et Kombinası’nın aktif bir 
hale getirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Sebze, meyve ve çiçekçilik üretiminde şirketleşme teşvik edilecek ve desteklenecektir. 

Kültür balıkçılığı teşvik edilecektir. 

Ormancılığı geliştirme kapsamında yangın bölgeleri yanında yeşil kuşak oluşturulması ve bozuk orman alanlarının 
iyileştirilmesine çalışılacaktır. 

Genel Tarım Sigortası Yasası gözden geçirilerek daha rasyonel hale getirilecektir. Hayvancılık sektörü etkili bir şekilde yasa 
kapsamına alınacaktır. 

Elektrik enerjisi üretim ve dağıtımının güvenli, kesintisiz ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla planlanan çalışmalar 
sürdürülerek, gaz türbin santrallarının rehabilitasyonu yapılacak, santralların kurulu güçleri arttırılacak ve elektrik enerj isi 



ihtiyacını karşılayacak 60 Mega Watt gücünde yeni bir ünitenin kurulması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Mevcut elektrik enerjisi iletim ve dağıtım şebekesi iyileştirilerek aylık tahsilat sistemine gidilecektir.  

Tüketiciye sütü daha ucuz fiyatla arzedebilmek için pastörize süt üretimine geçilecektir. 

Çiftçiler Birliği ve Hayvan Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği içinde üretici örgütlerinin çalışma esasları ve örgütlenmeleriyle ilgili 
kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. 

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. Yetersiz 
kalan Ercan Hava Alanı apronu genişletilecek ve normal piste paralel taksi route yapılacaktır. Mevcut hava alanı terminal 
binaları ve yolcu salonları KKTC’ne yaraşır çağdaş bir yapıya kavuşturulacak ve oto park ihtiyacı karşılanacaktır. Hava alanı yer 
hizmetleri çağdaş ve modern bir hale getirilecektir. Hava alanları ile ilgili hertürlü teknik donanım temin edilecek ve hava 
alanlarının etkin güvenliği sağlanacaktır. 

Girne ve Gazimağusa Limanları uluslararası standartların gerektirdiği araç ve gereçlerle donatılacaktır. Limanlarımızın yönet imi 
yeniden organize edilecek ve bu yönde gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Gazimağusa’daki liman hizmetlerinin daha etkin ve 
verimli bir şekilde çalıştırılmasını sağlamak amacıyla Serbest Liman yönetiminin Gazimağusa Liman yönetimiyle uyum içerisinde 
çalışması ve tek elden yönetilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Yat turizminin canlanması için KKTC’nde yat limanı inşaatı amacıyla başlatılan çalışmalar hızlandırılacak ve sonuca 
götürülecektir. 

Limanların bakım ve onarımına hız verilecektir. 

Balıkcı barınaklarının taranmasına ve yeni balıkcı barınağı yapımına devam edilecektir. 

Girne Turizm Limanının rıhtım uzatımına önem verilecek ve turizm limanı taranacaktır. 

Kısıtlı doğal kaynaklara sahip KKTC’nin uluslararası deniz ulaşımından ekonomiye sağladığı katkıları artırmak için KKTC köken li 
denizcilik şirketlerinin gemi alımları teşvik edilip desteklenecektir. 

Karayolu ulaşımında master planda öngörülen yol yapımlarına hız verilecektir. Özellikle Lefkoşa-Girne ve Lefkoşa-Gazimağusa 
arası yolların ayrılmış yol olarak inşa edilmesi hızlandırılacaktır. Buna ilave olarak üçüncü sınıf köy yollarının bakım ve onarımı 
yapılacaktır. 

Yolların bakım onarım ve iyileştirilmelerinin yanı sıra yollarda seyahat güvenliği sağlıyacak hertürlü tetbirler alınacak, yo l çizgi 
ve işaretleriyle sinyalizasyon ve aydınlatmalara önem verilecektir. 

Lefkoşa şehir merkezine trafiğin giriş çıkışlarının rahatlamasını sağlıyacak alternatif yolların açılması sağlanacaktır. 

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. Mevcut telekomünikasyon sisteminin yer altına indirilmesi için çalışmalar yapılacak ve haberleşmede 
otomasyon sistemi etkinleştirilecektir.  

Vatandaşların telefon almak için müracaatlarının anında karşılanabilmesi için şehir merkezlerinde ve kırsal alanda eksik olan 
telefon şebekelerinin süratle tamamlanmasına önem verilecektir. 

Vatandaşla doğrudan muhatap olan servislerin düzeltilmesi, etkin ve kaliteli hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli çalışmalar 



başlatılacak ve bu yöndeki personel eğitimine hız verilecektir. 

G.S.M. telefon şebekesinde aksayan ve eksik yönlerin giderilmesi ile sözleşmenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

Hizmetin vatandaşın ayağına götürülmesi ilkesinden hareketle posta hizmetleri genişletilecek, etkinleştirilecek ve 
yaygınlaştırılacaktır. 

Uygun görülecek yerlere posta şubeleri açılacak ve KKTC’ni tanıtıcı pul serilerinin tedavüle konma çalışmaları sürdürülecektir. 

Meteorolojik hizmetler, devletin her alanındaki planlama çalışmalarına gerekli bilgileri sağlıyacak şekilde geliştirilecek, deprem 
ve otomatik meteoroloji istasyonlarının yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Başta tarım ve ulaşım olmak üzere ilgili bütün 
sektörlere iyi hizmet verilmesine özen gösterilecektir. 

Devlet ve kamu kuruluşlarına ait binaların, proje yapım, tamirat ve bakım işleri ile ilgili olarak güvenli, sosyal ve ekonomik 
koşullara uygun müşavirlik hizmetleri yürütülecektir. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

İşçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanması, çalışanlarımızın refah ve mutluluğunun artırılması Hükümetimizin temel 
hedefi olacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için çalışma hayatı ile ilgili yasalar çağdaş normlara, demokratik ve katılımcı ilkelere, 
uluslararası standartlara göre yeniden düzenlenecektir. Böylece tamamen demokratik bir ortam içinde işçi-işveren ilişkileri 
çalışma barışını koruyucu ve geliştirici, verimliliği ve üretimi artırıcı bir sisteme bağlanacak ve toplu görüşme, toplu pazarlık 
koşulları iyileştirilecektir. Bu amaçla çalışma yaşamında varolan sorunların çözümünü sağlayacak, çalışma barışının 
güçlendirilmesine, mevcut dengesizliklerin giderilmesine, çalışanların ekonomik ve demokratik haklarının geliştirilmesine yönelik 
önlemlerin alınmasına devam edilecektir. 

Hükümetimiz süratle Sosyal Güvenlik Reformu’nu gerçekleştirecektir. Bu amaçla hazırlanacak Tek Tip Sosyal Güvenlik 
Yasası’nın, ilgili kuruluşlarla mutabakat aranarak altı ay içerisinde Cumhuriyet Meclisi’ne sunulması esas hedefimiz olacaktır.  

Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında tek tip sosyal güvenlik sistemi kurularak, kamu ve özel kesim arasında halen mevcut olan 
haksız rekabet, kurumlar arasındaki dengesizlikler ve eşitsizlikler ortadan kaldırılarak norm, standart, külfet ve nimet eşitliği 
sağlanacaktır.  

Sosyal güvenlik reformu ile sosyal güvenlik sistemi yeniden yapılandırılırken bugünkü sistem içinde, kazanılmış olan tüm haklar 
korunacak ve hiçbir şekilde geriye götürülmeyecektir.  

Sosyal Sigortaların kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilecek düzeye kavuşabilmesini sağlamaya yönelik idari, teknik ve fonu 
geliştirecek mali önlemler alınacaktır. 

İhtiyat Sandığı birikimlerinin nem’alandırılması amacıyla yatırımlara yönlendirilmesine, istihdam olanakları yaratılmasına 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 gözden geçirilecek, özürlüler, mahkumlar, şehit ve hadise kurbanı çocukları için Çalışma Dairesi bünyesinde bir Birim 
oluşturulacaktır.  

Asgari ücretin, günün koşullarına göre çalışanın ve ailesinin insanca yaşayabileceği bir düzeyde tutulmasına özen gösterilecek, 
asgari ücretin tespitinde demokratik katılımcılık esas olacaktır.  



Çalışma Dairesi amacına uygun olarak yeniden düzenlenerek daha fonksiyonel hale gelmesi sağlanacaktır.  

Kayıt dışı işçi olayına son vermek amacıyla, gerekli her türlü idari ve yasal önlem alınacaktır. Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenlerin 
cezası caydırıcı oranlara çıkarılacaktır. Gerçek işgücü açığının kapatılabilmesi için TC-KKTC İşgücü Anlaşması’nın amacına uygun 
şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

Hükümetimiz başlatılmış olan ve ekonominin ara eleman ihtiyacına cevap vermeye yönelik meslek edindirme kurslarını 
geliştirecek ve yoğunlaştıracaktır. Meslek sahibi olmayanlar girecekleri mesleklere uygun olarak eğitilecekler; meslek 
sahiplerinin bilgi ve becerileri hizmet içi eğitimlerle geliştirilecektir. Bu amaçla eğitim merkezleri kurulacaktır. 

Çalışma yaşamına ilişkin İLO Konvansiyonları ile tavsiye kararları ele alınacak, KKTC Cumhuriyet Meclisi’nce onaylananların özel 
ve kamu sektörlerinde etkinlikle uygulanması için idari ve pratik düzenlemelere hız verilecektir. 

Hükümetimiz çalışanların sendikal haklarını ve işverenin haklarını dengede tutmaya özen gösterecek, serbest pazarlık ve toplu 
sözleşme düzenini geliştirecektir. Bu amaçla, ilgili yasal düzenlemeler gözden geçirilerek, yeni düzenlemeler yapılacaktır. 

Ülkemizde sosyal barışı güçlendirmek ve korumak için öncelikle çalışanlarımızın sorunlarına çözüm bulunarak, ekonomik güçleri 
iyileştirilerek refah düzeyleri yükseltilecek ve çalışanların satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek yeni program ve projeler 
uygulanacaktır.  

Hükümetimiz, çalışanlarımızın güçlendirilmesi yanında emekli olmuş ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızın da güçlendirilmesi 
ve refah düzeylerinin yükseltilmesi için yeni düzenlemeler yapacaktır.  

Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın güçlendirilmesi için, sosyal yardımlar, ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine orantılı 
ve artan zorunlu ihtiyaçlar dikkate alınarak artırılacaktır.  

Çağdaş sosyal güvenliğin ve sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak, korunmaya muhtaç çocuklara, engelli ve yaşlı 
vatandaşlarımıza yapılan hizmetler yaygınlaştırılacak ve etkinleştirilecek; çocuk yuvalarının, yetiştirme yurtlarının ve 
huzurevlerinin verdiği hizmetlerin niteliği ile standartları yükseltilecektir.  

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;  

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 çalışmalar hızlandırılacaktır. 

İhtiyaçlı olan kırsal yöre insanımıza kendi konutunu yapma olanağı sağlanmasına yönelik uygulamalara devam edilecek, bu 
amaçla ihtiyaçlı bölgelerde alt yapısı tamamlanmış konut alanları ve uzun vadeli kredi imkanları yaratılacak, arsa dağıtım 
kriterleri yeniden düzenlenecektir. 

Şehit ve Hadise Kurbanı ailelerin çocuklarına verilen arsaların alt yapı çalışmalarına devam edilecektir. 

Hükümetimiz, her aileyi konut sahibi yapmak için, sosyal konut ve toplu konut inşaatlarını yaygınlaştırarak sürdürecek, sosyal 
konut maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli yatırımların yapılmasını yönlendirecektir. Sosyal Konut ve Kırsal Kesim Birimi 
yeniden düzenlenerek, daha etkin duruma getirilecektir. 

Tapu ve Kadastro Dairesi’nde TC Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak başlatılmış olan bilgisayar sistemine 
geçiş işlemlerine gerekli destek verilerek, Kadastral Planların yenilenmesi için arazinin bilgisayar destekli aletlerle ölçümü ve 
yapılan ölçümlerin yine bilgisayar aletleri ile çizim ve tapu kayıtlarının otomasyona geçirilmesi yönündeki çalışmalar 
hızlandırılarak tamamlanacaktır. 

Harita Dairesi kurulması yönünde gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 



İnsan sağlığını korumak, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyi olmasını sağlamak sosyal devlet anlayışının gereğidir. 

Hükümetimiz bu amaçla beslenmeden çevre sağlığına kadar geniş bir perspektif içinde sağlıklı bireylerden oluşan, sağlıklı bir 
toplum oluşturmak için her türlü tedbiri alacaktır.  

Sağlıkta hizmetlerin daha etkin verilebilmesini sağlamak amacı ile sağlığa bütçeden ayrılan pay arttırılacaktır. 

Genel Sağlık Sigortası yasası çıkartılarak, ülkede yaşayan tüm bireyler bu yasa kapsamına alınacak ve oluşturulacak “Genel 
Sağlık Sigortası Fonu” kapsamındaki sigortalılar kamu ve özel sektördeki belirli standardı tutturan sağlık kurumlarından 
yararlanma hakkına sahip olacaklardır.  

Çağdaş Ulusal Bir Sağlık Politikasının geliştirilmesine yönelik katılımcılık sağlanarak, sağlıkla ilgili tüm sivil toplum örgütlerinin de 
görüşleri alınacak ve bu çerçevede ciddi, tutarlı ve güvenilir icraatlar yapılacaktır.  

Mart 1991’de toplanan 1. Sağlık Şurasının sonuçlarını değerlendirmek ve yeni durum tesbitleri yapmak üzere 2. Sağlık Şurası en 
kısa zamanda düzenlenecektir. Sağlık Şurasında mevcut sorunlar, istatistik veriler değerlendirilecek, bu konudaki öneriler 
dikkate alınarak sağlık sistemi iyi çalışan ülkelerin de deneyimleri çerçevesinde bir "Sağlık Master Planı" hazırlanacaktır.  

Sağlıkta üç basamaklı bir model uygulanacaktır. 

Birinci Basamak Hekimliği çerçevesinde mevcut sağlık ocakları yaygınlaştırılıp, etkinleştirilecek, bu merkezlerdeki doktor ve 
sağlık personeli meslekiçi eğitimden geçirilerek, bilgileri yenilenecektir. Sağlık ocaklarındaki doktorlar bulundukları bölgelerdeki 
koruyucu ve günübirlik tedavi edici hizmetlerle, basit cerrahi müdahalelerden sorumlu olacaklardır. Kırsal bölgeler ve risk teşkil 
eden kentsel alanlara koruyucu hekimlik yönünden daha çok önem verilecektir.  

Koruyucu hekimlik hizmetlerine ayrılan pay arttırılacak ve bu alanlardaki hizmetler tamamen ücretsiz olacaktır. 

Ekinokok, brucella ve kan veya cinsel yolla geçen bulaşıcı hastalıklara karşı koruyucu tedbirler ilgili bakanlık, yerel yönetim ve 
kuruluşlarla eşgüdüm içinde arttırılarak alınacaktır. 

Aşılama programları etkinleştirilerek, yaygınlaştırılacaktır. 

Gıda ve suların mikrobiyolojik, kimyasal ve hormonal yönden etkin kontrolü sağlanacaktır. 

Uyuşturucu madde kullanımı konusunda önlem alınacaktır. 

İkinci Basamak Hekimliği çerçevesinde, sağlık ocaklarından sevk edilen hastalar, uzman hekimlerce tedavi edilecektir. 

Üçüncü Basamak hekimliği, özel ihtisas veya yüksek ihtisas alanlarındaki sağlık hizmetlerini kapsayacaktır. Bu basamağa da, 
özel önem atfedilerek özellikle acil ihtiyaç duyulan hematoloji, onkoloji, kardiyoloji gibi yüksek ihtisas alanlarında süratle hizmet 
içi eğitim olanakları sağlanarak gerekli uzmanların yetiştirilmesi yoluna gidilecektir.  

Başlatılmış olan Kardiyoloji Projesiyle ilgili olarak, kalp cerrahisi merkezinin tamamlanarak gerekli uzman ve teknik 
elemanlarının eğitilmesi yoluna gidilecek, onkoloji bölümü yeniden düzenlenecektir.  

Diyabet Merkezi’nin kurulma çalışmaları süratlendirilerek, endokrinoloji ve hormon laboratuvarı kurulacaktır. 

Adli Tıp Laboratuvarı kurularak, DNA teslerinin bu alanda kullanılması başlatılacaktır. Ayrıca DNA testleri tıbbın diğer alanlarına 
da yaygınlaştırılacaktır.  

Kan Bankası çağdaş konuma getirilecektir. 

Doku nakillerine ön hazırlık amacı ile immunoloji laboratuvarı kurulması çalışmaları başlatılacaktır. 

Acil servis hizmetleri çağdaş ve etkin hale getirilecektir. Konu ile ilgili olarak, acil servisin doktor, yardımcı sağlık elemanı, alet 



ve gerekli malzemelerin temini yolunda öncelikle önlem alınacaktır.  

Kadın sağlığı koruma merkezleri ve menapoz klinikleri kurulacaktır.  

Kanserde erken teşhise yönelik çalışmalar başlatılacaktır. 

Hizmet içi eğitime ayrılan pay arttırılacak, kurulacak tıp kütüphanesine Türkçe ve yabancı dilde yayınlanan dergiler alınarak, 
doktor ve diğer sağlık elemanlarının araştırmalar yapması teşvik edilecek, başarılar ödüllendirilecektir.  

Tıpta bilgisayar ağına geçilerek, sağlıkla ilgili verilerin düzenli bir şekilde toplanması, sağlıkla ilgili arşiv tutulması, istatistik 
verilere süratle ulaşılması sağlanacaktır. 

Kamu ve özel sektördeki sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilip, denetlenecektir. 

Özel ve devlet laboratuvarları standardize edilip, denetlenecektir. 

Reçetesiz uyuşturucu ilaç, hormon ve antibiyotik satışı konusunda etkin tedbirler alınacaktır. 

Sağlık çalışanlarının özlük haklarını, çalışma koşullarını, tayin, terfi ve ödüllendirilmelerini düzenleyecek bir Sağlık Yasası 
çıkarılacaktır. 

Gerekli alt yapılar düzenlenerek tam gün çalışma esası getirilecektir. 

Hasta hakları ile ilgili yasa çalışmaları başlatılacaktır. 

Yürürlüğe girmiş olan Özel Hastaneler Yasası’nın uygulanabilmesi için ilgili tüzükler çıkarılacaktır. 

Sağlık Hizmetlerindeki güven bunalımı, sağlığa “kalite ve standart” getirilerek aşılacak, tıp kurumlarında 24 saat etkin hizmet 
ilkesi esas alınacaktır. 

Sosyal ve ekonomik bakımdan güçsüz yurttaşlarımızın esenlendirilmesi, kendilerine, ailelerine ve toplumlarına yararlı duruma 
getirilmeleri için gerekli sosyal, ekonomik ve mali önlemler alınacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri;- 

Günümüzde çevre, yerel olmaktan çıkmış, evrensel düzeyde ele alınmakta ve çevre sorunlarının çözümünde bölgesel ve 
uluslararası işbirliğine önem verilmektedir. 

Hükümetimiz, ülkemizde yaşayan tüm yurttaşların ve insanlığın ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştirilmesi, 
kirlenmenin önlenmesi ve yaşanabilir bir çevrenin yaratılması için yasal alt yapıdaki eksiklikleri süratle tamamlayacak ve 
yasaların titizlikle uygulanmasını sağlayacaktır.  

Çevre Yasası’nda eksikliği görülen, yasal düzenlemeler ve yasanın öngördüğü tüzükler tamamlanarak bu alandaki eksiklikler 
süratle giderilecektir. 

Belediye sınırları içinde kalan kıyıların korunması ile ilgili olarak Anayasa’nın 38’inci maddesinin öngördüğü kapsamlı bir kıyı 
kullanım yasası çıkarılacaktır. 

Çevre konusunda devlet daireleri, kurum ve kuruluşlar arasında hüküm sürmekte olan yetki ve sorumluluk karmaşasının 
ortadan kaldırılması ve hepsinin eşgüdüm içinde çalışmasını sağlamak için gerekli önlemler alınacaktır. 

Çevre Dairesi, ülkesel düzeyde çevre ile ilgili politikaları belirleme, ilgili kurumlar arasında eşgüdümü sağlama, çevre ile ilgili 
uluslararası standartlara uygun standartlar belirleme ve denetleme fonksiyonlarını eksiksiz yerine getirebilecek bir yapıya 
kavuşturulacaktır. 



Çevre konusunda ülkemizde küçümsenmeyecek ölçüde çalışmalar yapmakta olan gönüllü kuruluşlar ve meslek örgütleri gibi 
sivil toplum örgütleri desteklenecek, bu örgütler ve üniversitelerimizin bilimsel çalışmalarından yararlanılacaktır. 

Ülkemizin çevre sorunları envanteri çıkarılacak; çöplük, kanalizasyon, atık sular, taş ve kum ocakları, toprak erozyonu, 
yangınlar, salhaneler, maden atıkları, tarım ilaçları, su-hava ve deniz kirliliği, gürültü kirliliği, kaçak avlanma ve görsel çevre 
kirliliği sorunları öncelikle ele alınacaktır. 

Cumhuriyet Parkı ve Karpaz Milli Parkı çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri; 

Daha güzel, daha mutlu ve daha başarılı bir yaşam için gençlerimizin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda sağlıklı, kültürlü 
ve üstün ahlaklı bireyler olarak yetiştirilmesi ana hedefimizdir. 

Geçmişi geleceğe taşıyacak gençlerimizin milli, manevi ve kültürel değerlerimizle donatılmış olarak yetiştirilmesini ulusal bir 
görev olarak kabul etmekteyiz. 

Gençlik bir toplumun geleceği ve en dinamik kesimidir. 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 eğitilmesi ve yetiştirilmesi hükümetimizin görevidir. 

Yetki ve sorumlulukları artacak olan gençlerimiz ülke meselelerinde, sorunların çözümünde ve yönetimde esas belirleyici öncü 
unsur olacaktır. Bunun için gençlerimizin bilgi, yetenek ve kişiliklerini geliştirecek, yaratıcı ve girişimci kabiliyetlerini artıracak 
programlar ve projeler uygulanacak ve gençlerimize ülke içinde ve dışında en üst düzeyde eğitim imkanları sağlanacaktır. 

Ülkede gençlerimizin yetişmesine yönelik hizmet veren hertürlü tesis ve faaliyetlerin ülkemiz şartlarına ve geleceğe yönelik 
şekilde düzenlenmesi Hükümetimizin başlıca hedeflerinden biri olacaktır.  

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için;  

Gençlerimizin gelecek kuşkusu olmadan, güven içerisinde, göç kaygısından uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesine ve 
istihdamına öncelik verilecek; 

Gençlerimize daha fazla söz hakkı verilerek her ortamda ve düzeyde temsil edilmesi imkanları 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. Gençlerin mükemmel şekilde 
gelişmelerini sağlamak üzere okul içi ve okul dışı fikir, kültür, sanat, spor, izcilik ve boş zamanları değerlendirme faaliyetleri 
teşvik edilecektir.  

Özürlü gençlerimizin ayırım gözetmeksizin her türlü sosyal, kültürel, eğitsel ve mesleki beceri kazanmaları, dünya standartları 
çerçevesinde ve belli programlar dahilinde daha ileriye götürülmeleri hedefimiz olacaktır.  

KKTC’nde mevcut olan gençlik merkezleri çeşitlendirilecek, geliştirilecek ve belli bir plan program çerçevesinde ülke sathında 
yaygınlaştırılacaktır. 

İkibinli yıllara girerken daha bilinçli, özgüveni gelişmiş sevecen, mutlu, toplumla bütünleşmiş, kötü alışkanlıklardan uzak 
yetişmesi hedeflenen gençliğin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere daha çok katılımı sağlanacaktır. 

Anavatan, Türk Devletleri, yurtdışındaki Türk gençliği ve dünya gençliğinin ülkemizde yapılacak gençlik faaliyetlerine 



katılmalarına ilişkin çalışmalar sürdürülecek ve bu gençlerin düzenlenecek gençlik kamplarında KKTC gençliği ile kaynaşmaları 
sağlanacaktır. 

Gençlik Kurultayında alınan kararlar hayata geçirilecek ve bu tür çalışmalar devam ettirilecektir. 

Bölgesel, sosyal, kültürel, sportif ve eğlence amaçlı gençlik parklarının hayata geçirilmesi hedefimizdir. 

Sonuçta düşünen düşündüğünü söyleyebilen, kişisel ve toplumsal sorunlara sahip çıkan ve bu sorunların çözümlerinde söz 
sahibi olabilecek güçlü bir gençlik yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Spor, insanlık tarihinin başlangıcına kadar uzanan bir geçmişe sahip olan toplumsal yaşantımızın vazgeçilmez bir olgusudur.  

Spor bir yarıştır, heyecandır, harekettir, canlılıktır, disiplindir. Sonuçta güveni ve kişliği geliştiren, fertlerin bedenen ve fikren 
gelişmelerinin bu ögeler arasındaki eşgüdümünü sağlayan mükemmel bir vasıtadır. 

Sporun bu önemi ve özellikleri dikkate alınarak, KKTC spor yönetiminin modernizasyonunu gerçekleştirmek, federasyonlarımızın 
ve külüplerimizin güçlendirilmesini sağlamak, sporun daha geniş kitlelere yaygınlaştırılmasını ve benimsetilmesini, tabana 
yayılmasını teşvik etmek için aile , okul, kulüp ve spor teşkilatı işbirliğini gerçekleştirmek ve spor tesislerinin dengeli dağılımı ve 
verimli kullanılmasını sağlamak hükümetimizin temel hedefi olacaktır. 

Mevcut spor yasası güncelleştirilerek süratle yasalaştırılacaktır. 

Her konuda olduğu gibi spor alanında da ülkemize uygulanan acımasız spor ambargosunu ortadan kaldırmak için özellikle 
Anavatan ile imzalanan Spor Teknik İşbirliği Protokolü çerçevesinde ülkemiz sporcularının ülkemizde ve yabancı ülkelerde 
düzenlenecek uluslararası şampiyonalara katılmalarını sağlamak amacıyla girişimler yapılacaktır. 

Sporda devlet, özel sektör ve yerel yönetim işbirliği geliştirilecektir. Yerel yönetim ve özel sektör kuruluşlarının bu alandaki 
faaliyetleri teşvik edilecektir.  

Eğitim Birimi-Sporcu Sağlık Merkezi hayata geçirilecek, bu amaçla gerekli personel yetiştirilmeye çalışılacak ve bu konuda Sağlık 
ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır. 

Sporun fiziki altyapısının tamamlanması için bölgesel spor tesislerinin inşaatları hızlandırılacak ve bu alanda yeni projeler 
uygulanacaktır. Bu çerçevede projelendirilmiş olan Girne Kapalı Spor Salonu süratle tamamlanarak hizmete sunulacaktır.  

Hükümetimiz, sporun daha verimli hale getirilmesi için gerekli maddi ve manevi destekleri artıracaktır. 

Spor Federasyonlarımızın uluslararası federasyonlara üyeliği için sürdürülen çalışmalar Anavatan ile yapılan protokol 
çerçevesinde etkinleştirilecektir. 

Federasyonlarımızın dış temasları için imkanlar yaratılacaktır. 

Özürlü vatandaşlarımızın mental ve fiziksel kapasiteleri oranında spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla Sağlık, Eğitim, ve Spor 
Bakanlığı ile Özürlüler Spor Federasyonu’nun işbirliği sağlanacaktır.  

Spor Şuralarında alınan tavsiye kararlarının mevcut ülke koşulları da gözönünde bulundurularak hayata geçirilmesi çabalarına 
devam edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Gençlik ve Spor Protokolünün etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

Sosyal güvenceden yoksun aktif sporcuların Devlet hastanelerimizde lisansları ile başvurmaları durumunda ücretsiz olarak 
muayene ve tedavileri sağlanacaktır. 

İlk, orta eğitim ve üniversitelerdeki spor eğitiminin daha da çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 



Hükümetimiz, spor turizminin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi için bu yöndeki girişim ve çabalarını yoğunlaştıracaktır.  

 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri 

Sonuna yaklaştığımız yüzyılın son çeyreğinde dünyada önemli değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. Bu değişimlerin 
etkileri bugün de devam etmekte ve dünyada evrensel değerlerin giderek ağırlık taşıdığı yeni bir yapılanma oluşmakta, bilgi ve 
teknoloji toplumuna geçiş süreci hızlanmaktadır. İşte böyle bir ortamda KKTC’nde yeni bir döneme girilmiştir. Bu dönemde 
ülkemizi Yirmi Birinci Yüzyıla hazırlayacak politikaları, plan ve projeleri belirlemek zorundayız. 

Hükümetimiz bu anlayışla bir icraat programı hazırlamıştır. Sizlere okuduğum Hükümet Programımızın asıl hedefi, demokrasisi, 
ekonomisi ve sosyal barışı ile güçlü, kalkınmış, geleceği garanti altına alınmış, mutlu, özgür ve egemenliği tam bir KKTC'ni 
yaşatmak ve güçlü bir sosyal düzen kurmaktır. 

Hükümet Programımızda ortaya koyduğumuz politika ve hedeflerimizin temel amacı, halkımıza toplumsal barış içerisinde 
güvenli ve refah dolu mutlu bir gelecek hazırlamaktır. 

Hükümet Programı’nda belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmak için ciddi ve disiplinli bir çalışma ile mevcut sorunlarımızı 
aşmak ve ekonomik gelişmemizde yeni bir evreyi başlatmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz. Kuşkusuz politikalarımızın 
başarıyla uygulanabilmesi için alacağımız önlemlerin, yapacağımız çalışmaların halkımız, sivil toplum örgütlerimiz ve Yüce 
Meclisimiz tarafından desteklenmesi gereği vardır. Biz böyle bir desteği bulacağımız inancındayız.  

Hukukun üstünlüğünü gözeterek ve demokratik kurallara sadık kalarak katılımcı bir anlayışla yapacağımız Hükümet 
icraatlarımızda, şeffaflığa ve diyaloğa önem verecek ve özen göstereceğiz. Bu anlayışımızın bir gereği olarak yapılacak 
eleştirileri höşgörü ile karşılayan ve daima asgari görüşbirliğini arayan çağdaş bir anlayış içinde olacağız. 

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 bağlamda yeni dönemde muhalefet partilerimizle güçlü bir diyalog ve işbirliği içinde olmaya özen göstereceğiz. 

Halkımızın bize gösterdiği güvene ve desteğe layık olacağımızı ve daha mutlu yarınları yaratmak için her türlü çabayı 
göstereceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Başarıya ulaşacağımızdan eminiz. Çünkü halkımıza güveniyoruz. Bu güven ve 
inanç içinde Yüce Meclisimizden Hükümetimize destek talep ediyoruz.  

Meclisimizin güvenine mahzar olmamız halinde, KKTC’nin ve halkımızın esenliği, mutluluğu ve refahı için ortaya koyabileceğimiz 
tüm çabayı göstereceğiz.  

Şahsım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri adına sizlere saygılarımı sunar, yeni Meclis dönemimizin ülkemize hayırlı olmasını ve başarılı 
geçmesini dilerim. 

6 Ocak 1999  

  
 


