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Sayın Başkan, Kıbrıs Türk Halkı’nın hür iradesini temsil eden 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.  
Öncelikle bugün içinde bulunduğumuz barış, güvenlik ve özgürlük ortamının oluşmasına kanları pahasına katkıda bulunan 
Mehmetçik ve Mücahitlerimize minnet ve şükran duygularımızı sunarken aziz şehitlerimizi saygı ile anıyoruz.  
Anavatan Türkiye’nin bugüne kadar halkımızın esenliğe kavuşmasında göstermiş olduğu yardım ve desteğe huzurlarınızda bir 
kez daha şükranlarımı arzederim. Her alandaki zorlukların aşılmasında katkıları ve desteği olan Anavatanımızla onurlu kader 
birliğimiz en etkili bir biçimde devam edecektir.  
Anavatan Türkiye ile her alanda dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeyi şaşmaz bir hedef kabul ettiğimizi yeniden 
belirtmek isterim.  
Atatürk ilkeleri tek rehberimiz olacak, tüm çalışma ve uygulamalarımız bu ilkeler çerçevesinde yürütülecektir.  
Demokratikleşme ve özgür olma uygar insanlığın egemen ve evrensel nitelikteki bir eğilimidir. Bu olguyu dikkate alan 
Hükümetimiz, ülkemizde çağdaş anlamda katılımcı demokratik bir sistemin gelişmesini sağlayacak kurumsal yapıyı 
oluşturacak ve bunun için gerekli ortamı sağlayacaktır.  
Ülkemizde yenileşme, demokratikleşme ve çağdaşlaşma yönündeki değişim sürecini hızlandıracak ve bu süreç içinde 
halkımızın mutluluğunu ve esenliğini artıracağız.  
Kıbrıs Türk Halkı’nın birliğini, bütünlüğünü, mutluluk ve esenliğini her türlü düşünce ve parti endişesinin üstünde tutmak; 
bölücü, ayırıcı ve yurttaşları birbirine düşürücü eylem ve davranışlara karşı gerekli önlemleri almak vazgeçilmez ödevimiz 
olacaktır.  
Hükümetimiz, sorunlara yaklaşımında ve uygulamalarında, Anayasamızın öngördüğü sosyal hukuk devleti ilkelerine ve 
hukukun üstünlüğü prensibine her zaman sadık kalacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Bir ülkede demokrasinin kökleşmesi ve güçlenmesi, siyasal etkinliklerin yaygınlaşmasına ve kitlelerin, bireylerin ve 
kuruluşların görüşlerini özgürce ortaya koymalarına bağlıdır. Bunun bilincinde olan Hükümetimiz siyasal etkinliklerin bireysel 
bazda da yaygınlaştırılmasına büyük özen gösterecektir. Bu bağlamda kamu görevlilerimizin siyasal yaşamda etkinlik 
sağlamalarına olanak verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır.  
Halkımıza hizmetlerin götürülmesinde, kalkınmada etkinlik sağlanmasında, ekonomide ve  
sosyal yaşantımızda karşılaştığımız sorunların çözümünde önemli bir unsur olan kamu  
yönetiminde reforma gidilecektir. Kamu yönetiminde bugünkü yapının hızla düzeltilmesi,  
halkımızın kamu yönetimine güven ve inancının sağlanması ve kamu yönetiminin,  
Hükümetimizin belirleyeceği politikaları etkinlikle uygulayabilmesi için köklü düzenlemeler yapılacak, kamu hizmetlerinde 
etkinlik ve verimlilik sağlanacak, öncelikle devletteki bürokratik kademeler azaltılacak ve devlet küçültülerek katı merkeziyetçi 
yönetim biçimi terk edilerek yerinden yönetime ağırlık verilecektir.  
Kamu yönetiminde yapılacak köklü ve kapsamlı düzenlemelerle hiçbir ayırım yapılmadan tüm yurttaşlarımızın kamu 
yönetiminden eşit ve adil olarak yararlandırılması sağlanacaktır.  
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 eğitim, bilgi, ehliyet ve liyakat gibi objektif kriterler esas olacaktır.  
Ülkemizin değişen koşulları ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıklar ve/veya Daireler arası görev 
dağılımları yeniden ele alınacak, görev ve yetki çatışmaları önlenecek, düplikasyonlar ortadan kaldırılacak, Bakanlıklar ve 
Daireler arası koordinasyon sağlıklı bir şekilde sağlanacak ve kamu kaynakları Bakanlıklar ve Daireler arasında ülkemizin 
önceliklerine göre dağıtılacaktır. Bu arada gerçekleştirilecek yeni düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde, kamu 
görevlilerindeki sınıflandırma yapısı yeniden düzenlemeye tabi tutulacaktır.  
Kamu görevlilerinin politik etkilenmelerden soyutlanabilmesi ve kaynak israflarına son verilebilmesi amacıyla üçlü kararname 
kapsamı daraltılacak, danışman kadroları kaldırılacak, gerektiği hallerde hizmet alımı yönüne gidilecektir.  
Bilgi çağının gereklerine uygun olarak ve ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında etkinlik sağlamak üzere kamu yönetiminde 
sürekli eğitime öncelik verilecektir. Bu amaçla uygulanacak hizmetiçi eğitim programlarına, sistematik bir yapı içinde süreklilik 
kazandırılacaktır.  
Hizmetlerde etkinlik sağlamak, aksaklıkları önlemek ve ekonominin maliyet yükünü hafifletmek amacıyla sürekli görev 
yapması gereken devlet birimlerinde vardiya uygulamasına geçilerek, ek mesai ödenekleri asgari düzeye indirilecektir.  
Kamu yönetiminde yatay geçişlere olanak verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Emek yoğun ve katma değeri yüksek bir hizmet sektörü olan turizm sektörünü geliştirmek ana ilkemizdir.  
Bu sektörün gelişmesi ile açılacak istihdam olanakları işsizliği azaltarak, göçün engellenmesinde önemli bir unsur olacaktır. 
Aynı zamanda turizm ile sağlanacak nüfus yoğunluğu, iç pazarımıza canlılık getirecek ve ticaretin yanı sıra, yerli tarım ve 
sanayi ürünlerimizin üretimine katkıda bulunacaktır.  
Diğer yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınma ve tanıtılma faaliyetlerine , gelişmiş bir turizm sektörünün katkıda 
bulunacağı açıktır.  



Ülkemiz ekonomisinin gelişmesinde sürükleyici fonksiyonu ön sıralarda bulunan turizm sektörünün katkısının artırılabilmesi 
için; ticaret, tarım, sanayi ve diğer hizmet sektörleri ile koordineli olarak planlanıp geliştirilmesinin önemi büyüktür..  
Turizmi uluslararası piyasalarda bir kalite savaşı olarak görüp, bu noktadan hareketle yurt dışındaki rekabet gücü yüksek bir 
turizm sektörü için çalışılacaktır.  
Bu amaçla, turizmde eğitime, Girne-OTEM’in geliştirilmesine önem verilecek, yurt dışındaki temsilcilikler yeniden organize 
edilecektir.  
Oteller ve seyahat acenteleri ile işbirliği geliştirilecek, konaklama tesislerimizdeki hizmetlerin denetlenip kalitesinin artırılması 
için her türlü yönlendirme yapılacaktır.  
Bölgesel rekabet dikkate alınarak snıflandırılma yapılıp,yurt dışı pazarlamasına etkinlik kazandırılacaktır.  
Turizmin gelişmesinde Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliğine önem verilecek, hedef pazar ülkelerdeki pazarlama faaliyetleri 
yoğunlaştırılacaktır.  
Ülke tanıtılmasına ağırlık verilerek, uluslararası fuar ve etkinliklere katılım gerçekleŞtirilecektir.  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’ne sunulmuş olan K.T:Seyahat acenteleri birliği (KITSAB Değişiklik), Turizm ve Seyahat 
Acenteleri (Değişiklik) ve K.T.Otelciler Birliği (K.T.O.B.) yasa tasarıları yeniden düzenlenecek ve süratle yasalaşması 
sağlanacaktır.  
Gazinolarla ilgili mevzuat yeniden düzenlenip, ülke turizmine katkısının artırılması sağlanacaktır.  
Turizm Master Planı ile ilgili yapılmış bulunan çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri de dikkate almarak 
son şekli verilecek ve yasalaştırılacaktır.  
Turistik Tesis ve Hizmetleri Yasa Tasarıları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun bilgisine sunulacak ve görüş ve 
önerilerin alınıp son şeklin verilmesinden sonra yasalaşmaları sağlanacaktır.  
Turizm sektörüne yön vermesi ve sektörün kendi kendini denetlemesi için daha önce hedeflenmiş bulunan Turizm Örgütü 
kuruluşu ile ilgili çalışmalara devam edilirken, Örgütün amaçları doğrultusundaki sektör içi işbirliğinin .artırılması ve kararlara 
katılım sağlanacaktır.  
Turizm sektörünün hem kaynağı, hem de sınırı olan çevrenin korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.  
Özellikle kış turizminin ele alınarak atıl kapasitenin değerlendirilmesi için yapılacak çalışmalara katkı sağlanacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Ülkenin gereksindiği elektrik enerjisi üretiminin, yüzde onlardan yüzde yüze ulaştırılmasında gösterilen performans 
doğrultusunda, halen gündemde bekleyen sorunların çözümüne yönelik olarak:  
İkibinli yıllar için öngörülen üretim kapasitesine ulaşabilmek için yatırım programlama ve planlaması yapılacak;  
Üretilen elektrik enerjisini sağlıklı ve kayıpsız bir şekilde nakledebilmek için, iletim ve dağıtım şebekesinin iyileştirilmesi 
yönünde hazırlanmış fizibilite raporları ve yatırım projeleri, finansal kaynak temini ile hayata geçirilecek;  
Tahsilatın en üst seviyeye çıkartılması ve hızlandırılması yönünde gerçekçi ve kararlı adımlar atılacak;  
Enerjinin verimli, tasarruflu kullanımına ve alternatif enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik bilimsel ve uygulamalı 
çalışmalara hız verilecek;  
Yukarıda anılan hedeflere ulaşabilmek için, her türlü yasal ve yapısal düzenleme yapılacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve günümüz koşullarında halkımıza daha etkin hizmetler verebilmesi için mevcut yasa, çağdaş 
bir anlayışla yeniden düzenlenecektir.  
BRTK yayınlarının Türkiye ve Avrupa’dan izlenebilmesi ana hedefimizdir. Bu amaçla her türlü girişim yapılacaktır.  
Kadın sorunları ile ilgili toplumsal ve uluslararası çalışmalara ilgi göstermek hükümetimizin ana görevleri arasında olacaktır.  
Kadın hakları ile ilgili uluslararası konvansiyonların toplumun bilgisine getirilmesi, gerekli olanların yasalaştırılması veya 
mevcut yasalarımızdaki mevzuatın bu konvansiyonlara uygun hale getirilmesi için çaba harcanacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Dış politikada ise Hükümetimiz;  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız kimliğinin korunup geliştirilmesi ve tanıtılmasına özel önem verecek, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin ve halkımızın çıkarlarını ön planda tutan kişilikli bir dış politika izleyecektir.  
Türkiye Cumhuriyeti ile iliţkilere özel bir yer, önem ve öncelik verilecek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye 
Cumhuriyeti arasında her alanda işbirliği ve dayanışmanın gelişebilmesi için her olanaktan yararlanacak, bu konuda her fırsat 
değerlendirecektir.  
Kıbrıs konusunun taraflar arasında karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaştırılabilmesi için Hükümetimiz üzerine düşeni 
yapacaktır.  
Hükümetimiz adil ve kalıcı bir çözüm için eşit siyasal statü ile yapılacak Birleşmiş Milletler gözetimindeki toplumlararası 
görüşmeleri destekler ve görüşmelerin iki taraf arasında serbest ve eţit koţullarda sürdürülmesinin önemini vurgular.  
Nihai siyasal bir çözüme varıldıktan sonra Kıbrıs’ın Avrupa Birliği’ne tam üyeliği gündeme gelebilecektir. Ancak, bu konuda 
1959 Londra ve Zürih Anlaşmalarında öngörüldüğü üzere, Kıbrıs’ın Türkiye ve Yunanistan’ın birlikte üye olmadıkları 
uluslararası siyasi ve ekonomik birliklere katılamayacağı hususu gözönünde bulunduracaktır.  
Kıbrıs konusuna nihai bir çözüm bulma süreci devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası kuruluşlarda 
görüşlerini yansıtabilmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne karşı uluslararası alanda uygulanan engelleyici tedbirlerin 
kaldınlması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bütün ülkelerle serbestçe siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif 
temaslar sürdürebilmesi amacıyla Anavatan Türkiye ile müşterek gayretler sürdürülecek ve Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında mevcut yakın işbirliği ve dayanışma daha da yoğunlaştınlacaktır.  
Toplumlararası görüşmelerle varılacak çözümün halkoylaması (referandum) yoluyla iki halkın özgür iradesine sunulması ve iki 
halkça ayrı ayrı onaylanması durumunda yaşama geçirilmesi esas olacaktır.  



Varılacak çözüm, Kıbrıs’ta yaşayan iki halkın 1974 öncesi koşullarına dönmeyecek şekilde barış ve huzur içinde yanyana 
yaşamalarını amaçlayacaktır.  
Nihai siyasal çözümden sonra da 1960 Garanti ve İttifak Anlaşmaları ile bu Anlaşmalardan doğan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
etkin ve fıili garantisinin sulandırılmasına izin verilmeyecektir.  
Kıbrıs konusunun çözüme ulaştırılması sonucunda oluşacak yapı içinde halkımızın egemenlik hakkı korunacak ve bir halkın 
diğeri üzerinde herhangi bir egemenlik, yönetme vb. tasarruf hakkı olmaması sağlanacaktır.  
Yurt dışında yaşayan Kıbrıs’lı Türklerin organize edilebilmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kesin dönüş yapan 
vatandaşlarımızın ülkemiz koşullarına hızla uyum sağlamalarına yardımcı olacak bir Dış Türkler Birimi oluşturulacaktır.  
Dış Temsilciliklerimizin yaygınlaştırılmasına ve faaliyetlerini artırarak etkinleştirilmesine özen gösterilecektir.  
Ulusal Kıbrıs Davamızın dünya devletlerine daha iyi anlatılması ve haklı konumumuzun etkin bir şekilde duyurulması yönünde 
Tanıtma Birimi ve Enformasyon Dairesi çağdaş teknik iletişim olanakları ile techiz edilerek lobi faaliyetlerine hız verilecektir.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Hükümetimiz, gelişme ve kalkınma yolundaki engelleri aşmak, kamu yönetimindeki aksaklıkları, eksiklikleri ortadan kaldırmak 
ve idareye işlerlik kazandırmak için kamu yönetiminde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yönetsel bölümlerinde yeni 
düzenlemeye ve yapılanmaya gidecektir.  
Bu çerçevede, hizmetlerde bölgelerarası dengesiz· uygulamalara yol açan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yönetsel 
bölümleri, yeni ilçe, bucak ve belediye,düzenlemelerinin şekillendirilmesi için gerekli girişimler yapılacak ve Güzelyurt ile 
İskele Bucaklarının ilçe olmaları için başlatılan çalışmalar hızlandırılacaktır. Böylece Mülki İdarenin ve Merkezi Yönetimin taşra 
kuruluş ve hizmetlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her bölgesine, dengeli, verimli ve etkili biçimde yansıması 
sağlanacaktır.  
Halk yaşamını doğrudan etkileyen belediye hizmetlerinin; en üst düzeyde ve etkili biçimde halka ulaşmasını sağlamak 
Hükümetimizin Belediyecilik anlayışının temelini oluşturacaktır.  
Cezaevindeki mahkum ve tutukluların rehabilitasyonu, eğitimi ve yaşam koşullarının geliştirilmesi için gereken çalışmalar 
yapılacaktır.  
Yurda giriş-çıkışlarda başlatılan kontroller, çağdaş yöntemlerle ve daha etkin olarak gerçekleştirilecektir. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne kimlik kartı ile giriş-çıkışlarla ilgili mevzuat esas amacına uygun olarak yeniden gözden geçirilip düzenlenecek 
ve ülke içindeki denetimin etkin ve yaygın hale getirilmesi sağlanacaktır.  
Yeraltı ve Yerüstü su potanseyeli ile, su kullanımı bir plan çerçevesinde denetim altına alınacak ve modern sulama sistemleri 
yaygınlaştırılarak hayata geçirilecektir.  
Su kaynaklarının korunup geliştirilmesini amaçlayan gölet yapımına devam edilecek, göletlerden azami yaran sağlamak için 
gerekli olan yatırımlar ve Yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir.  
Narenciye bölgelerinde yeraltı sularının tuzlanmasına karşı gerekli önlemler alınacaktır.  
Yerleşim yerlerinin temiz içme suyu ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan projeler geliştirilip hayata geçirilecektir.  
1996 yılında başlamış olan Türkiye Cumhuriyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Jeoloji ve Maden Dairesi’nin ortaklaşa yürüttüğü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğal Kaynaklarını Araştırma ve Geliştirme 
Projesi kapsamında gerçekleştirilen genel jeoloji, hidrojeoloji, maden yatakları, uzaktan algılama ve kaya-zemin mekaniği 
labaratuvarı çalışmaları sürdürülecektir.  
İnsanımızı tam bir huzur ve güven ortamında yaşatmak Hükümetimizin ana görevidir. Bu görevi yerine getirebilmek ve iç 
güvenlikten sorumlu polis teşkilatının halka en iyi şekilde hizmet vermesini sağlamak için her türlü önlem alınacaktır.  
Yollarımızda meydana gelen trafık kazalarının asgariye indirilmesi için gerekli önlemleri almak, öncelikli görevimiz olacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri ,  
Mevcut vergi ·Yasaları yeniden düzenlenerek, basit, pratik ve adil hale getirilecektir. Vergi kayıplarının asgariye indirilmesi 
için gerekli önlemler alınacak ve caydınlıcık artırılacaktır.  
Yeni düzenlemeler ile vergi yükünün yaygınlaştırılıp azaltılması sağlanacaktır. Bu bağlamda amaç, vergilerin çağdaş, basit, 
adil olmaları ve süratle uygulanabilir hale getirilebilmeleridir.  
Katma Değer Vergisinin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasının sağlanması için gerekli dentimler ile vergi mükellefleri ve 
halkın bilinçlendirilmesine devam edilecektir. Uygulamada gürülecek noksanlıklar süratle giderilecektir.  
Enflasyon muhasebesi devamlılık sağlayacak şekilde düzenlenecektir.  
Devlet gelir ve giderleri gözönünde tutularak, bütçe açığının ve bütçe borçlanmalarının asgariye indirilmesi için gerekli 
önlemler alınacak, yatırımların bütçedeki payı artırılacaktır.  
Ülkemiz ekonomisi için büyük bir girdi kaynağı haline gelen Eğitim Sektörümüz teşvik edilecek ve desteklenecektir.  
Esnafın ve küçük üreticilerin yatırım ve üretimlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ile haksız rekabet ve tekelleşmeyi 
önleyici düzenlemeler yapılacaktır.  
Devlet teşvik sisteminin yeniden düzenlenerek bir birim altında birleştirilmesi sağlanacaktır.  
Off-Shore bankacılık ve şirketlerin yaygınlaştırılmasında sürat ve kolaylık sağlamak amacı ile gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır.  
Yabancı sermayenin ülkemize gelmesini kolaylaştırıcı önlemler alınacaktır.  
Bankacılık sektöründeki eksiklikler yasal düzenlemelerle giderilecek ve mevduat sigorta fonu geliţtirilecektir.  
Mali mevzuatın, gözden geçirilerek vatandaşın kolay anlayacağı bir şekle getirilmesine ve bürokratik işlemlerin azaltılmasına 
özen gösterilecektir.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Ekonomi tüm sektörleri ile bir bütündür ve yaratılacak katma değer yönünden birbirlerini tamamlayıcı olacak şekilde 
yönlendirilecektir.  



Hükümetimiz, hizmet sektörünün ekonominin bütününü sürükleyici fonksiyonunu ön plana alarak, turizm, eğitim, sağlık, 
ticaret, bankacılık, sigortacılık ile tarım ve sanayinin bir bütünlük içerisinde birbirlerini destekleyici sektörler olarak 
gelişmesinin sağlanması ve katma değerinin yükseltilmesi ile buna göre yapılandırmayı esas amaç olarak benimsemektedir.  
Ekonomi Master Planı hazırlanacak ve bu planda sektörlerin karşılaştırmalı avantajı dikkate alınarak öncelikler belirlenecektir.  
Devletin büyümesindeki en önemli faktör olan istihdam baskısından soyutlanabilmesi için, alternatif olarak özel sektörün 
geliştirilmesi sağlanacaktır.  
KİT’lerin özelleştirilmesini ve/veya tasfiyesini ve/veya elden çıkarılmasını sağlayacak Özelleştirme Birimi oluşturulacaktır.  
Üretime dayalı, sağlıklı bir ekonomik yapının kurulabilmesi amacıyla üretimi, ihracatı ve yatırımları artırmak için daha 
rasyonel, ekonomik gerekleri dikkate alan ve selektif nitelikleri taşıyan yeni bir teşvik sistemi oluşturulmak suretiyle, özel 
teşebbüsün daha etkin olması sağlanacaktır.  
Ülkemizin finansman ve sermaye sorunlarını çözmek ve ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla yabancı sermayenin 
teşvik edilmesini sağlayacak yeni düzenlemeler yapılacaktır. Yabancı yatırımcılar için şirketlerin kuruluşu, yönlendirilmesi, her 
türlü yardım ve hizmetin verilmesi amacıyla İzin Makamı yetkisinde tek durak bir hizmet birimi kurulacaktır. Bu arada 
Şirketler Yasası da ivedilikle gözden geçirilecektir.  
Merkez Bankası, Bankalar ve Para Kambiyo Yasaları ile Menkul Kıymetler Yasası, para ve sermaye piyasalarına Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni entegre edecek şekilde yeniden düzenlenecektir.  
Ekonomimizin temel taşları olan esnaf ve zanaatkarlarımızın başta fınansman sorunları olamak üzere karşılaştıkları tüm 
sorunları çözecek önlemler alınacak ve bu kesimlerin ekonomideki etkinlikleri ve verimlilikleri artırılacaktır.  
Yapımı sürdürülen organize sanayi bölgelerinin altyapı eksiklikleri tamamlanacak ve yatırımcılara yeni olanaklar yaratılacaktır.  
Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi yeni bir görüş açısı içerisinde ele alınacak, benzeri bölgelerin standartlarına 
ulaştırılacak şekilde düzenlemeler getirilecek, yeni hedefler belirlenip rekabet edecek bir yapıya eriştirilecektir.  
Sanayi mamullerinin ihracatının artırılması amacıyla standartların iyileştirilmesi ve ihracata yönelik üretimlere uygun 
koşullarda kredi sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  
Kalkınma Bankası aktif olarak görevini yerine getirecek ve olanaklarını geliştirecektir.  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin final vizyonunun, serbest bölge olması yönünden çalışmalar yapılacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Hükümetimiz, eğitimi; bireylere zihinsel bedensel ve ruhsal yeterlilikler kazandırmayı ve bireyleri çağdaş bilgi ve becerilerle 
donatmayı amaçlayan etkinlikler bütünü ve bir toplumun sağlıklı gelişmesinin ön koşulu olarak görmektedir.  
Bu nedenle, Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, Türk ulusunun bilincinde yer etmiş Atatürk 
Milliyetçiliği ilke ve devrimlerinin yarattığı fikir ve duygu ortaklığına sahip, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olgusunun özünde 
yatan gerçekleri bilen ve Devletini korumak ve yüceltmek için her türlü özveri ve gayretle çalışan, Anayurdu Türkiye’ye, Türk 
Ulusuna, halkına ve ailesine güçlü bağlarla bağlı, barışçı ancak haklarını savunmadan yılmayan, bedenen, zihnen ve moral 
bakımından sağlıklı ve kişilikli, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, yapıcı ve yaratıcı yurttaşlar 
yetiştirmek başlıca amacımız olacaktır.  
Bu çerçevede,  
İnsan varlığına yapılan yatırımın en değerli, toplumu çağdaşlaştırıcı ve yüceltici bir yatırım olduğunun bilinci ve inancı ile yıllık 
bütçelerimizde eğitim harcamalarına gerekli pay ayrılacak ve bireylerin çağdaş eğitim olanakları ile eğitilmelerine özen 
gösterilecektir.  
Her tür ve düzeydeki okullarımızda çağın gerektirdiği uygulamalı eğitim yöntemleri uygulanarak, öğrenciler araştırmacılığa 
yöneltilecek ve yaparak ve yaşayarak eğitim görme olanakları zenginleştirilecektir.  
Ülkemizde Milli Eğitim Yasası hükümleri uyarınca uygulanan eğitimden tüm bireylerin eşitliği de gözetilerek yararlandırılmaları 
uygulamasına devam edilecek, zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımızın okula devamlarına özen gösterilecektir.  
Özel eğitime muhtaç yurttaşlarımızın eğitimin gerektirdiği çağdaş olanaklarla eğitilmeleri sağlanarak, mutlu bir ortamda 
eğitim gereksinmelerinin karşılanması rehabilite edilmesi ve toplumsal yaşama katılmasının sağlanması yönünde, başta Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluşlarla işbirliğine gidilecektir.  
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.  
İngiliz dili ile öğretim yapan Maarif Kolejlerinin programları yeniden hayata geçirilecektir.  
Zorunlu eğitimden sonra eğitim olanaklarından yararlanamamış gençlerin bir mesleğe yönelmeleri ve onların sağlıklı ve 
dengeli olarak yetiştirilmeleri için Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasası kapsamındaki uygulamalara hız verilecektir.  
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.  
Sınıflardaki öğrenci sayısı, çağdaş eğitim olanağı veren bir düzeye indirilecektir.  
Okulların tam gün boyunca eğitim-öğretim yapması için çalışmalar yapılacak, bu bağlamda koşulların iyileştirilmesine 
çalışılacaktır.  
Ülkemizde, Türkiye’de ve üçüncü ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğrenimlerine yardımcı olmak 
için gerekli önlemlerin alınmasına özen gösterilecek, maddi olanaklardan yoksun başanlı öğrencilerin en üst düzeye kadar 
öğrenim görmeleri için ekonomik koşullar da dikkate alınarak gerekli burs ve nakdi yardım uygulamasına özenle devam 
edilecektir.  
Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin gelişen eğitim teknolojisinin gereklerine uyum sağlamaları için hizmetiçi eğitim 



uygulamalarına önem verilecek, öğretmenlik mesleğinin saygın bir meslek olarak devam için gerekli maddi ve manevi 
önlemlerin alınmasına devam edilecektir.  
Yurt dışındaki yurttaşlarımızın ana dili eğitimi ile diğer kültürel gereksinmelerinin giderilmesine yardımcı olunacak ve ilgili 
ülkeler ile dostane ilişkilerimizi geliştirerek bu alandaki faaliyetlerin genişletilmesine özen gösterilecektir.  
Ülke eğitimine, ekonomisine ve ülkemizin yurt dışında saygın bir yer edinmesine katkıları da gözönünde bulundurularak, 
üniversitelerin devamlılığı ve öğretim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli olan tüm teşvikler ve devlet desteği sağlanırken 
üniversitelerin bilimsel ve yönetsel özerkliği özenle korunacaktır.  
Devlet, üniversitelere aktardığı kaynakların kullanılmasını denetleyecek ve üniversitelerin standardının yükseltilmesini 
gözetecektir.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Türk Kültürünün yozlaşmadan benimsenip korunması ve Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının 
kültürel kimlik birliği olgusunun yaşatılması temel ilkemizdir. Bu çerçevede, Türkiye ile ülkemiz arasında var olan mevcut 
kültür bağlarının daha da güçlendirilmesine ve eğitim-bilim-kültür ve sanat alanlarında varolan işbirliğini daha da 
güçlendirilmek suretiyle devamına önem verilecektir.  
Hükümetimiz, sanatsal ve kültürel çalışmaları toplumun bütün katlarına yaymak için özel çaba gösterecek, bu alanda devletin 
destek ve korunması artan bir şekilde sürdürülerek sanat ve kültür etkinlikleri her yönüyle özendirilecektir.  
Sanat ve kültürün bir toplumun ve bir ülkenin tanıtımındaki vazgeçilmezliğinin bilinci ile sanatsal ürünlerimizin, yapıtlarımızın 
ve kültürel etkinliklerimizin dış dünyaya açılması için gerekli destek ve himaye sağlanacaktır.  
Toplumumuzda kitap sevgisinin ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması için kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin 
geliştirilmesine önem verilecektir.  
Kültür mirasımızın temel taşlarını oluşturan Milli Arşiv’deki tarihi belgelerin çağdaş bir anlayışla yerli ve yabancı 
araştırmacıların hizmetine sunulması çalışmalarına özenle devam edilecektir.  
Çok sesli evrensel müziğin benimsenip yaygınlaştırılması ve Devlet Senfoni Orkestrasının yeterli bir yapıya kavuşturulması 
için Teşkilat Yasası hazırlanıp uygulamaya konacaktır.  
Devlet Tiyatroları’nın daha çağdaş bir yapıya kavuşturulması için gerekli önlemler alınacak, amatör tiyatroların geliştirilmesine 
özen gösterilecektir.  
Kültürel varlıklar ile insanlığın ortak malı olan taşınır ve taşınmaz eski eserlerle tarihsel çevrenin ve dokusunun konmasına 
özen gösterilecek, müzeciliğin ve müzelerimizin geliştirilmesi için etkin önlemler alınarak eski eserlerin ülke turizmine 
katkılarının artırılmasına çalışılacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı’nın teminatı olan gençliğimizin sorunlarının ortadan kaldırılması ve onların çağdaş bir 
gençlik olarak yetişmeleri doğrultusunda azami gayret sarfedilecektir.  
Ülkede mevcut gençlerimize yönelik hizmet veren her türlü tesis ve faaliyetlerin ülkemiz şartlarına ve geleceğe yönelik 
şekilde düzenlenmesi ana hedeflerden bir tanesi olacaktır.  
Ülke gençliğimizin önemli sorunlarından bir tanesi olan boş zamanları değerlendirme faaliyetleri hiç bir fark gözetilmeksizin 
yaygın bir şekilde her kesimden gençliğin hizmetine sunulacaktır.  
Gençlerimizin hem yurt içinde hem de yurt dışındaki çağdaşlarıyle her alanda etkili bir iletişim içerisinde olmaları 
sağlanacaktır.  
Sonuçta, düşünen, düşündüğünü söyleyebilen, kişisel ve toplumsal sorunlara sahip çıkan ve bıı sorunların çözümlerinde hak 
sahibi olabilecek güçlü bir gençlik yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Spor Şuraları’nda alınan tavsiye kararlarının, mevcut ülke koşulları da gözönünde bulundurularak hayata geçirilmesi 
çabalarına devam edilecektir.  
Gençliğimizin sağlıklı spor yapması amacı ile, eğitim ve aydınlatma çalışmaları sürdürülecektir.  
Alt yapısız ve tesissiz spor yapılamayacağı bilincinde olan Hükümetimiz, alt yapıya yönelik çağdaş tesislerin yaygın bir şekilde 
gençliğimizin hizmetine sunulması ve en modern araç gereçlerle donatılmasını sağlayacaktır.  
Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan Spor Protokolu’nun etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.  
Özürlü vatandaşlarımızın da spor yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla, konu ile ilgili Bakanlıklar ve ilgili Federasyon, 
kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilecektir.  
Ülkemize uygulanan spor ambargosunun kaldırılması için daha etkin etkinliklerde bulunulacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Tarımsal Gelişmenin temelini teşkil edip ülke tarımını yönlendirecek olan Tarım Master Planı’nın hazırlanması 
sonuçlandırılacaktır.  
Tarım alt sektörlerinin geliştirilip, üretimin artırılması için Tarım ve Hayvancılık kredileri artırılacak, tarım kredi faizlerinin 
üretici lehine makul bir seviyeye indirilmesine çalışılacaktır.  
Mevcut üretimin en üst düzeye çıkarılabilmesi için gerekli kısa ve uzun vadeli tedbirler alınırken üretimin çeşitlendirilmesi için 
de ülkenin iklim ve toprak yapısına uygun yeni bitki türleri ikame edilecektir.  
Genel Tarım Sigortası gözden geçirilerek daha rasyonel bir hale getirilecektir.  
Sulu ziraat yapılan bölgelerde verimli olmayan sulama sistemlerinin yerine su tasarrufu sağlayacak uygun modern sulama 
sistemleri yaygınlaştırılacaktır.  
Ülke ekolojisine uygun ve yıllarca üretimi yapılan harup ve zeytin üreticiliği teşvik edilip yaygınlaştırılacak, bu ağaçlara zarar 
veren fare ve zararlılarla etkin mücadele programları hazırlanıp üretim artırılacaktır. Badem ve antep fıstığı üretimi teşvik 
edilecektir.  



Sebze ve meyve üretimini artırıcı önlemler alınacak, üretici teşvik edilecektir.  
Üreticinin üretiminin karşılığını alabilmesi ve üretimin en iyi bir şekilde değerlendirilmesi için tarım yan sanayisi geliştirilecek 
ve bu yöndeki yatırımlar teşvik edilecektir.  
Narenciye yetiştiriciliğinde sulama sistemi modernize edilecek, yeni plantasyon dikimleri teşvik edilecek, dünya piyasalarının 
talep ettiği ve pazarlamasında sorun olmayan yeni çeşitlerin temini ve yetiştirilmesi yönüne gidilecektir.  
Ülkede mevcut atık sular, gölet suları, Mesarya yöresinde mevcut yem bitkileri üretimine uygun acı suların değerlendirilmesi 
için çalışmalar yapılacaktır.  
Tarımsal ürünlerin pazarlanması, devlet ve özel sektör işbirliği ile ele alınıp süratle sonuçlandırılacak, tarımsal ürünlerin 
pazarlanması sistemine disiplin getirilecektir.  
Hayvancılıkta verimliliğin artırılması için özel damızlıkçı işletmeler tesis edilecek ve ülke koşullarına uygun geliştirilmiş melez 
ırklar teşvik edilecektir.  
Hayvansal üretimde maliyetlere en çok tesir eden yem maliyetlerini düşürecek şekilde düzenleme yapılacak ve üreticinin 
kendi ürettiği kaba yem tüketiminin artırılmasına özen gösterilecektir.  
Arıcılığın geliştirilip yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  
Çiçekçilik projesi daha da yaygınlaştırılacaktır.  
Kuru ziraatta üretimin artırılması için üreticilere sertifikalık tohum teminine hız verilecektir.  
Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilecek ve uygun zaman ve bölgelerde eredikasyon çalışmaları yapılacaktır.  
Bitki hastalık ve zararlılarına karşı gerekli zirai mücadele yöntemleri uygulanacak, bitki hastalık ve zararlılarına karşı yoğun 
mücadele kampanyaları düzenlenecek ve üreticilere projeler çerçevesinde düşük fiyatlardan tarımsal ilaç temin edilecektir.  
Mevcut ormanlarımızın başta yangın olmak üzere her türlü zararlı etkenlerden korunması için gerekli tedbirler alınacak, etkin 
bir mücadele için gerekli her türlü araç-gereç temin edilecektir.  
Ormanlarımızın geliştirilmesi için gerekli kaynak aktarılacak ve ormanlarımızdan çok yönlü faydalanma sağlanacaktır.  
Ormancılık Master Plan Projesi çerçevesinde ağaçlandırma çalışmalarına yeniden başlanacak, Mesarya ovasının 
yeşillendirilmesine devam edilecektir.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Telekomünikasyon ana planı çerçevesinde, santral kapasiteleri artırılacak ve alt yapı çalışmaları süratle tamamlanarak tüm 
bölgelerimizin ve yurttaşlarımızın telefon hizmetlerinden yararlanması sağlanacaktır. GSM Sistemindeki aksayan ve eksik 
yönlerin giderilmesi ile Sözleşmenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.  
Özel Radyo ve Televizyon Yasa tasarısı süratle yasalaştırılacaktır.  
Gazimağusa Limanı, uluslararası standartların gerektirdiği araç ve gereçle donatılacak, gemi taşımacılığında kapasiteyi 
artırmak için teşvikler uygulanacak, balıkçı barınakları tamir edilerek hizmet görür hale getirilecektir.  
Hava ulaşımında kargo taşımacılığına önem verilecek, ülke ihtiyaçlarını, insan ve mal akımını kolaylaştıran önlemler alınarak 
kapasite geliştirilecektir. Hava filosu modern ve çağdaş hale getirilecektir. Uçakların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siciline 
kaydı ile ilgili olarak gerekli yasa süratle çıkarılacaktır.  
Hava Limanlarında yer hizmetleri çağdaş bir yapıya kavuşturularak uluslararası havacılığa ve ülke kalkınmasına hizmet için 
gerekli yatırım gereksinimleri karşılanacaktır.  
Meteorolojik hizmetin 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.  
Karayolu ulaşımında Master planda öngörülen yol yapımlarına hız verilmesi sağlanacak, diğer yolların bakım, onarım ve 
iyileştirilmesi yanında meydana gelen trafik kazalarını önlemek ve yol güvenliğini artırmak için çalışmalar yapılacaktır.  
Posta merkez ve şubeleri geliştirilerek daha etkin hizmet vermesi sağlanacaktır. Uygun görülecek yerlerde posta şubeleri 
açılacak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerinin tedavüle konma çalışmaları 
sürdürülecektir.  
Devlet ve Kamu kuruluşlarına ait binaların, proje, yapım, tamirat ve bakım işleri ile ilgili olarak güvenli, sosyal ve ekonomik 
koţullara uygun müţavirlik hizmetleri yürütülecektir.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Hükümetimiz, diğer sorunların tespitinde ve çözümünde olduğu gibi, çalışma yaşamında var olan tüm sorunları da tespit edip 
ele alarak çalışma yaşamının demokratikleştirilmesine, mevcut dengesizliklerin giderilmesine, çalışanların ekonomik ve 
demokratik haklarının geliştirilmesine yönelik önlemleri almaya devam edecektir.  
İnsanımızı herşeyin temeli sayıyoruz. Ekonomik kalkınmada günümüzde insan faktörünün önemi artmıştır. Verimli ve adil bir 
çalışma yaşamı açısından çalışanlara değer verilecektir. Ekonominin büyümesi ve büyüyen bu ekonomik değerin adil 
bölüşümü esastır. Üretken, verimli, yarından endişe duymayan bir çalışma ortamının çalışanlara sağlanması Hükümetimizin 
temel amacıdır.  
Bu amaçlara varabilmek için, mevcut sosyal güvenlik sistemleri yeniden gözden geçirilerek, dengesizlikler ortadan 
kaldırılacak, tüm çalışanları kapsayacak, “Tek Tip Sosyal Güvenlik Sistemi”ne geçilecektir. Tasarı Hükümet ortaklarınca 
yeniden ele alınıp geliştirilecek ve sonuçlandırılacaktır.  
Kurulacak bu sistemde sosyal devlet ilkesi hayata geçirilerek, çalışan ve işveren yanında devlet, üzerine düşen yükümlülüğü 
yerine getirecektir.  
Özürlüleri koruma, rehabilite ve istihdamları için gerekli önlemler alınarak, bu insanlanmızın çağdaş bir yaşam sürmeleri için 
gerekli adımların atılması sürdürülecektir.  
Özürlülerle ilgili hizmetlerin yeniden koordine edilerek yaygınlaştırılması, aile içinde veya kurulacak merkezlerde bakım, 
eğitim ve rehabilitasyon çalışmalannın etkinleştirilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.  



Mevcut İş Yasası gözden geçirilerek, uygulanır hale getirilecektir. Özürlüler, mahkumlar ve şehit ve hadise kurbanı çocukları 
için Çalışma Dairesi bünyesinde özel bir birim oluşturulacaktır.  
Sosyal Sigortaların kuruluş amaçlarını gerçekleştirebilecek düzeye kavuşabilmesini sağlamaya yönelik idari, teknik ve fonu 
geliştirecek mali önlemler alınacaktır.  
Asgari ücretin, günün koşullarına göre çalışanın ve ailesinin insanca yaşayabileceği bir seviyede tutulmasına özen 
gösterilecek, asgari ücretin tespitinde demokratik katılımcılık sağlanacaktır.  
Çalışma Dairesi amacına uygun olarak yeniden düzenlenerek fonksiyonlarını yerine getirici bir yapıya kavuşturulacaktır.  
Kayıt dışı işçi olayına son vermek amacıyla, gerekli her türlü idari ve yasal önlem alınacaktır.  
Gerçek işgücü açığının kapatılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşgücü Anlaşması’nın 
amacına uygun şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak, tıkanıklıklar giderilecektir.  
Hükümetimiz, başlatılmış olan ve ekonominin ara eleman ihtiyacına da cevap vermeye yönelik meslek edindirme kurslarını 
geliştirip yoğunlaştıracaktır. Meslek sahibi olmayanlar, girecekleri mesleklere uygun olarak eğitilecek, meslek sahiplerinin 
bilgileri de hizmetiçi eğitimlerle geliştirilecektir.  
Bu amaçla eğitim merkezleri kurulacaktır.  
Çalışma yaşamına ilişkin İLO konvansiyonları ve tavsiye kararları ele alınacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nce de 
onaylanmış bulunanların ülkemizde özel ve kamu sektörlerinde uygulanır hale getirilmesi için idari ve pratik düzenlemelere 
hız verilecektir.  
Çağdaş ve demokratik yeni bir “Sendikalar Yasası” çıkarılacaktır.  
Hükümetimiz, sendikal hakları ve işveren haklarını dengede tutmaya özen göstererek serbest pazarlık ve toplu sözleşme 
düzenini geliştirecek bir tutum izleyecektir.  
İhtiyat Sandığı birikimlerinin nemalandırılması amacıyla yatırımlara yönlendirilmesine, istihdam olanakları yaratılmasına ve 
ekonomiye katkı yapması çalışmalarına ağırlık verilecektir. Bu bağlamda, çalışanların birikimlerini risk altına sokmayacak 
önlemler alınarak İhtiyat Sandığı’nca ihracatçılara avans verme işlemi geliştirilerek devam edecek, özel yatırımcılara kredi 
vermenin yolları aranacaktır.  
Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
İskan sorununun kısa süre içinde ve adil olarak çözümlenebilmesine olanak sağlamak ve vatandaşımızın malına sahip 
çıkabilmesi için Anayasanın öngördüğü şekilde eşdeğer ve tahsisten hak sahiplerinin tapu sorunlarının sonuçlandırılması 
yönündeki çalışmaları hızlandıracak, 52/95 İTEM (Değişiklik) Yasa Tasarısı Meclisten geçirilmiş olmasına rağmen konuların 
çözümünde ortaya çıkan bazı tıkanıklıkların ivedilikle giderilmesi için, yeni yasal düzenlemelerle birlikte, karar vermedeki 
gecikmelerin n">de ortadan kaldırılması yönündeki yönetsel değişiklikler de yapılacaktır.  
İhtiyaçlı olan kırsal yöre insanımıza kendi konutunu yapma olanağı sağlamasına yönelik uygulamalara devam edilecek, bu 
amaçla ihtiyaçlı bölgelerde altyapısı tamamlanmış konut alanları ve uzun vadeli ve kredi imkanları yaratılacak, arsa dağıtım 
kriterleri yeniden düzenlenecektir.  
Şehit ve hadise kurbanı ailelerin çocuklarına verilen arsaların altyapı 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 yönlendirecek ve sağlayacaktır. Bu amaçla Türkiye 
Cumhuriyeti Toplu Konut İdari Başkanlığı ile istişarede bulunacaktır. Sosyal Konut ve Kırsal Kesim Biriminin, Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığı işlevleri gibi çalıştırmak için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.  
Hükümetimiz, yürülükte olan 55/1989 sayılı İmar Yasasında belirtilen fiziki planların hazırlanması için gerekli önlemleri 
alacaktır. İmar mevzuatında gerekli değişiklik yapılarak yerleşim bölgelerinin yerleşim amacı dışında kullanılması 
engellenecektir.  
Şehir Planlama Dairesince çalışmaları sürdürülen Lefkoşa İmar Planı tamamlanacak, ayrıca, başlatılan Gazimağusa İmar Planı 
çalışmaları sonuçlandırılacaktır.  
Tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bölgeler dikkate alınarak daha alt ölçekli İmar Planı, Öncelikli Alan ve Çevre 
planları hazırlanacaktır. Yatırımları yönlendiren sektörel master planları ve konut yatırımları hazırlanacak olan fiziki planlar; 
ilke ve hedefler Kalkınma Planları ile uyumlu ve birbirini tamamlayacak şekilde olacaktır.  
Fiziki planlamada kaynak kullanım kapasiteleri çevre koruma ilkeleri esas alınacaktır.  
Planlamada halkın katılımını öngören şeffaf, demokratik bir süreç uygulanacaktır.  
Gime Beyaz Bölge Emimamesi uygulamalarına yönelik başlatılmış olan gözden geçirme çalışmaları ivedilikle 
sonuçlandırılacaktır.  
Şehirçilik planlarının hazırlanması yanında planların uygulanması, yapılaşma ve inşaatların denetimine etkinlikle devam 
edilecektir. Bu yöndeki imar kontrol işlemlerinde merkezi ve yerel yönetim birimleri arasında eşgüdüm güçlendirilecektir. 
İmar Yasası kapsamındaki Planlama Onayı ve Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası çerçevesindeki inşaat izinleri ile Şehircilik 
Planlarının öngördüğü kentsel yapılaşma ve gelişmeler yönlendirilip denetlenecektir.  
Yukarıda belirtilen görevlerin yapılabilmesi için Şehir Planlama Dairesinin Kuruluş Yasasında uygun değişiklikler yapılacaktır. 
Planlama ve denetim görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmesi ve mevcut bilgisayar ağının yeterli hale getirilmesi 
sağlanacaktır.  
Tapu ve Kadastro Dairesinin bilgisayar sistemine geçişine gerekli destek verilerek kadastral planların yenilenmesi için arazinin 
bilgisayar destekli aletlerle ölçümü ve yapılan ölçümlerin yine bilgisayar aletleri ile çizim ve tapu kayıtlarının otomosyona 
geçirilmesi yönündeki çalışmalar sonuçlandırılacak, bu amaca yönelik gerekli düzenlemeler yapılacaktır.  
İskan ve Rehabilitasyon Dairesi, Şehir Planlama Dairesi ve Tapu ve Kadastro Dairesi’nin işlemlerinin bütünsellik arzettiğinden 
tek bir çatı altında toplanması çalışmaları başlatılacaktır.  
Harita Dairesi kurulması yönünde gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır.  



Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Hükümetimizin sağlık politikası yurttaşlarımıza sağlık hizmetlerini en etkin bir şekilde ve eşit olarak götürmek, ülke çapında 
yaygınlaştırmak, çağdaş normlara yükseltmek ve sağlıklı bir toplum yaratmaktır.  
Bu temel politika ışığında, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici sağlık 
hizmetlerini ülkemizde daha da etkinleştirmek amaçlarımızın başında gelmektedir. Bu alanda gerekeni sağlamak için uygun 
sahalarda sağlık personeli eğitilecek tıbbi yenilikler ve teknolojik gelişmeler titizlikle takip edilerek ülkemizde de uygulamaya 
konulacaktır.  
Yürütülecek sağlık politikasında hasta psikolojisine gereken önem verilecek ve hastanın doktor seçme özgürlüğünü daha da 
artıracak bir sağlık sistemi geliştirilecektir. Bu sistemde bütün yurttaşlarımız genel ve zorunlu sağlık sigortası kapsamına 
alınacak; yoksulların sigorta primleri Devlet tarafından karşılanacaktır.  
Temel Sağlık Hizmetleriyle ilgili olarak, Kentsel Sağlık Merkezleri kurulacak ,kırsal kesimde mevcut olan Sağlık Merkezlerinin 
sayısı artırılıp, hizmetler etkinleştirilecek ve ilk basamak hekimlik hizmetleri yurttaşlarımızın ayağına kadar eşit şekilde 
götürülecektir.  
Kentsel ve Kırsal Sağlık Merkezlerinde teşhis ve tedavisi olanaksız hastalarımız ise daha ileri tetkik ve tedavi için Pratisyen 
Hekimlerimizce kendi bölgelerindeki II. Basamak Tedavi Kurumları’na veya Lefkoşa’daki III. Basamak Eğitim Hastanemize 
sevkedilecektir.  
Çevre Sağlığı, Ana-Çocuk Sağlığı, Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş ve Aşı Uygulamaları, Aile Planlaması, Beslenme, Gıda Sağlığı ve 
Kontrolu; Thalassaemia, Kanser ve Aids gibi genetik ve sosyal hastalıklarla savaş programları genişletilerek yürütülecek, 
muayene ve taramalar sonucu koruyucu ve tedavi edici zorunlu ilaçların dağıtımı yapılacaktır.  
Sağlık Merkezlerindeki doktor, hemşire ve benzeri personel artırılacak hizmetiçi eğitimleri yapılacak ve küçük tetkik 
laboratuvarları hizmete konacaktır.  
Okullarımızda çocuklara verilmekte olan diş sağlığı hizmeti, aşı uygulamaları ve tüberküloz taramalarına daha etkin şekilde 
devam edilecektir.  
Diabet (Şeker Hastalığı) ve benzeri taramalar yapılacaktır.  
Hasta ve yaralılarını tanı, bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini yürüten tüm tedavi kurumları çağdaş ölçütlerle re-
organizasyona tabi tutularak, bina personel, araç ve gereç bakımından daha üst düzeye çıkarılacaktır.  
Kaza ve acil hastalara en erken bir zamanda ulaşmak, ilkyardım yapmak ve süratle hastanelere transfer ederek acil 
tedavilerini gerçekleştirmek amacıyla ambulans hizmetleri geliştirilecektir.  
Yine kazazade ve acil hastalara sunulacak hizmeti etkinleştirmek amacıyla Acil Servisler geliştirilecek, acil ameliyathaneler 
devreye konacak, tıbbi cihazların tamamlanıp, personel ve halkımız acil yardım konusunda eğitilecektir.  
Tüm sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile Bakanlığımıza bağlı diğer personelin bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla yurt 
içinde ve yurt dışında eğitimleri sağlanacaktır.  
Sağlık Hizmetlerinin etkinleştirilmesi, tüm verilerin süratle toplanabilmesi amacıyle servislerimiz bilgisayarla donatılacak ve bu 
konuda da personel yetiştirilecektir.  
Özel Hastaneler Yasası ve Sağlık Yasası hayata geçirilecektir.  
İlaç ve Eczacılık Hizmetlerinde toplumun gereksinimi olan ilaç, ilaç hammaddesi, insektisid, deterjan, kozmetik ve 
dezenfektanların üretimini, dışalımını, dışsatımını ve kullanımlarını denetleyip, gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan İlaç 
ve Eczacılık Dairemiz de personel açısından takviye edilerek, hizmetlerini daha etkin bir şekilde sürdürülmesine olanak 
sağlanacaktır.  
Eczacılık mesleğinin günün koşullarına göre uygulanmasını sağlamak amacıyla Eczacılık ile ilgili mevcut mevzuatın yeniden 
düzenlenmesine, özen gösterilecektir.  
İlaçlarm dışalımı, üretimi ve satımı ile kalite kontrollerinin yapımı, sıkı bir denetim altında bulundurulmaya devam edilecektir.  
Sağlık servislerimizce gereksinimi duyulan tıbbi müstahzarat ile tıbbi malzemenin süratle tedarik edilmesi sürdürülecek 
ayrıca, sağlık servislerimizdeki ilaç savurganlığının önlenmesi amacıyla çeşitli önlemler alınacaktır.  
Devlet Laboratuvarı Dairesi; ilaç kalite kontrol, kimyasal analizler, adli kimya fen, besin kontrol ve analizleri ve mikrobiyolojik 
analiz şubeleri ile etkin hizmetlerini sürdürecek, Devlet Laboratuvarının ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve personel teminine 
gidilecektir.  
Tüm alt yapısı ile yeni bir Devlet Laboratuvarı 1997 yılı başında hizmete girecektir.  
Pestisit Kalıntı Bölümünün geniş bir şube halinde örgütlenmesi ve donanımı programlanacaktır.  
Sosyal Hizmetler Dairesine bağlı Yuva ve Yurtlarda barındırılan, yetişme ve gelişme çağında olan çocukların, bireysel 
yetenekleri ile fiziksel, sosyal ve duygusal gelişmeleri ve çevreye uyumları sağlanacak, aileler içindeki çözülmelerin önlenmesi 
için özen gösterilecektir.  
Huzurevi’nde barındırılmakta olan yaşlıların bakım ve rehabilitasyonu geliştirilerek, aile ziyaretlerinin artırılmasına 
çalışılacaktır.  
Hızlı toplumsal değişmeler nedeniyle sosyal güvenceden yoksun kalan ve yeterli geliri bulunmayan vatandaşlarımıza 
yapılmakta olan sosyal yardımların günün koşullarının gerektirdiği düzeye çıkarılmasına çalışılacaktır.  
Şehit, Hadise Kurbanı, Malül-Malül Gazi olmak üzere dört ana kategoride toplanan bu zümreye Devletimiz tarafından yapılan 
destek ve çeşitli alanlardaki diğer yardımlar günün koşullarına uygun olarak artırılarak sürdürülecektir.  
Sosyal Güvenlik Sistemi dışına kalan ve çalışamayacak durumda olan veya yeterli bir gelirden yoksun bulunan yaşlılara, 
sakatlara, korunmaya muhtaç diğer gruplara günün koşullarına uygun sosyal yardımların yapılmasına devam edilecek ve bu 
yardımlar daha da etkinleştirilecektir. Yaşlılar için huzurevleri, sakatlar için rahabilitasyon merkezleri, çocuklar için Çocuk 
Yuvaları ve Kreşler daha etkin duruma getirilecek ve bu yöndeki sosyal hizmetler en üst düzeye getirilebilmesi için 
yükseltilecektir.  



Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
İnsan sağlığı yanında, doğal çevreyi de koruyarak, sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde, doğal kaynakların 
rasyonel yönetimini sağlamak ve gelecek nesillere insana yakışır bir kültürel miras, doğal, fiziki ve sosyal çevre bırakmak 
Hükümetimizin en önemli hedeflerindendir.  
Çevresel varlığın ve ekolojik dengenin korunması ve bozulmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevre kalitesini 
iyileştirmeye yönelik çalışmalara hız verilecektir. Bu amaçla hazırlıkları tamamlanan Çevre (Değişiklik) Yasası ivedilikle ele 
alınarak “doğal kaynakların sürdürülebilir kalkınma prensipleri ile kullanılması” ve “kirleten öder” prensipleri yaşama 
geçirilecektir.  
Katılımcılık anlayışından hareketle, taslağı hazırlanan Çevre (değişiklik) Yasası’nda, Çevre ile ilgili çalışmalarda bütünlük ve 
etkinlik sağlanmak üzere Çevre Kurulu oluşturulması öngörülmüştür.  
Bu politikalar bütünü içinde, insan salığını ve doğal dengeyi korumak ve geliştirmek süretiyle, doğal kaynakların sürekli bir 
ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde kullanımı yatırım ve diğer faaliyetlerin kontrol ve denetimi teşvik sistemleri de 
getirilerek sağlanacaktır. Çevre kriteri, her sektöre ilişkin politika, karar ve uygulamada daima dikkate alınacak ön 
unsurlardan biri olacak, potansiyel çevre sorunlarının yaratılmadan önlenmesi sağlanacaktır.  
Ülkemizin doğal bitki örtüsü ve hayvan varlığının korunup geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecektir.  
Bu konuda başarılı olunabilmesi için ülkemizin “Çevre Envanteri” çalışması yapılacaktır.  
Ülkemize milli parklar kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürdürülecek ve kıyıların kamu yararına kullanılması ve 
bozulmaması için gerekli önlemler alınacaktır.  
Çöp imha alanları ile kanalizasyon sistemleri iyileştirilerek geliştirilecek ve uluslararası standartlara uygun hale getirilecektir.  
“Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması” çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Çevre Bakanlığı ile ilişkiler artırılarak sürdürülecektir.  
Sn. Başkan, Değerli Milletvekilleri,  
Sizlere sunmuş olduğum Hükümet Programımızda yer alan görüş ve hedetlerimizin temel amacı, halkımıza toplumsal barış 
içerisinde güvenli, esenlik ve refah dolu mutlu bir gelecek yaratmaktır.  
Bu amacı gerçekleştirmek için aşmak durumunda olduğumuz dış siyasal sorunların ve zor ekonomik koşulların bilincindeyiz. 
Alacağımız önlemler, atacağımız adımlar ve yapacağımız çalışmalarda halkımızdan, kuruluşlarımızdan ve Yüce Meclisimizden 
destek bulacağımıza inanıyoruz.  
Demokratik bir yaklaşımla yürüteceğimiz devlet yönetiminde uygulamalarımız, şeffaf ve diyaloğa açık, her türlü eleştiriyi 
hoşgörüyle karşılayan ve asgari mutabakat arayan bir anlayış içinde olacaktır.  
Toplumumuzda birlik ve beraberliği pekiştirmek, çok sesliliği yaygınlaştırmak, birbirimize olan saygı ve güveni artırmak 
görevimiz olacaktır.  
Muhalefetin olumlu eleştirileri en iyi bir şekilde değerlendirilecek ve bunlardan yararlanılacaktır.  
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası saygınlığını artırmak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmemizle, demokratik 
mekanizmaları çalıştırmamızla, uluslararası ilişkilerimizi artırmamızla ve kendimizi tanıtmamızla mümkündür. Anavatan 
Türkiye, bizlere bu konuda en büyük desteği vermiş ve vermeye devam etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı 
adına şükranlarımızı bir kez daha belirtmek isterim.  
Halkımıza olan güvenimizi bir kez daha vurgularken, Yüce Meclisimizin Hükümetimize desteğini talep ediyoruz. Güveninize 
mazhar olmamız halinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen tüm çabayı 
göstereceğim sözünü verir, şahsım ve Bakanlar Kurulu Üyeleri adına hepinizi saygı ile selamlarım. 

 


