
Cumhurbaşkanı Sn. Nikos Anastasiadis’in 2022 yılı için Yeni Yıl Mesajı 

  

Değerli yurttaşlar, 

İnsanlığı etkileyen pandeminin, yaşam ve sağlığı, vatandaşların ekonomi 

olarak hayatta kalması ve refahını, sağlık sistemlerini ve ülkelerin mali 
istikrarını tehdit etmeye devam ettiği, güçlüklerle dolu bir yılın daha 
sonunda bulunuyoruz.  

Şu anda düşüncelerim, sevdikleri kişileri kaybeden ailelere, öksüz kalan 

çocuklara, dayanağını kaybedenlere çevrilmiştir.   

Düşüncelerim, hastanelerde tedavi altında olanlara veya hasta olanlara da 

çevrilmiştir. Evde kapanmış ve sevdikleri kişiler hakkında tedirginlik 
çekenlerin anlarını paylaşmaktayım.    

Herkese yürekten acil şifalar, pandeminin en ağır darbesini alanlara ise 
inanç, güç ve cesaret dilerim.  

Aynı anda, devletin ve şahsımın sevgi ve şükran duyguları, ilk saflardaki 

meslek sahiplerine, ailelerinden uzak bulunarak gözle görülür tehlikelerle 
karşı karşıya olup can kurtarmak, tedavi etmek, sevgiye ihtiyacı olanlara 
cesaret ve güç vermek için mücadele edenlere çevrilmiştir.  

Tekrar etmek istiyorum, devlet ve tüm toplumun size şükran ve teşekkür 
borcu vardır. 

 

Değerli yurttaşlar, 

Yeni Yılın doğuşu, maalesef, bizi pandeminin tehlikeli ve geniş kapsamlı 

yeni bir patlaması ile karşı karşıya buluyor. 

Teselli ve umut veren durum, bu kez silahsız olmadığımız ve görünmez bir 
düşmandan söz etmediğimizdir. 

Bugün, insan zekâsı sayesinde, bilim sayesinde tehditleri etkili bir biçimde 
göğüsleyebilir, koruyabilir, pandeminin tehlikelerinden korunabiliriz. 



Kıbrıs Cumhuriyeti, düzenli bir biçimde ve vatandaşların ezici 
çoğunluğunun yardım ve fedakârlıklarıyla, hem salgının göğüslenmesinde 

hem de mecburi olarak alınan kısıtlayıcı tedbirlerden kaynaklanan 
ekonomik sonuçların idare edilmesinde başarılı olan devletlerin arasında 
yer almayı başardı. 

 

Değerli dostlar, 

Yeni pandemi dalgası, dünyadaki ülkeleri birbiri ardından silip süpürüyor. 

Bunun sonucu, maalesef, herkes için istenmeyen sonuçları olan sıkı 

kısıtlayıcı tedbirlerin yeniden alınmasıdır.  

Kıbrıs istisna olamaz, ancak altını çizerek söylüyorum ki, krizin 
göğüslenmesi ve idare edilmesi için bir kez daha başarılı örneği olabilir. 

Gerekli olan kişisel ve ortak sorumluluktur, toplumsal dayanışma bilincidir. 
Bu sorumluluk, devletin cömertçe sağladığı bilimsel imkânlarının 
değerlendirilmesi ile ifade edilebilir.  

Bunun için, her birinize çağrıda bulunmaktayım: Seçkin bilim adamlarımızın 

talimatlarına karşılık veriniz. Aşı programını izleyiniz, koruma protokollerine 
harfi harfine uyunuz. 

Hayatın korunması ve aynı zamanda bireysel özgürlüklerin muhafaza 
edilmesi ile ilgili umut, hepimizin hakkı ve görevidir.    

 

Değerli vatandaşlar, 

Herkesin dikkati pandeminin yarattığı mevcut krizin göğüslenmesine 

odaklanmış olabilir, ancak yurdumuzun karşı karşıya olduğu en büyük 

sorunu düşünmekten vazgeçmemekteyiz. 

Maalesef, işgalin sona ermesi ve yurdumuzun yeniden birleşmesine yönelik 

kararlılıkla harcadığımız çabalarda herhangi bir ilerleme olmadan bir yıl 
daha geçti. 



Nisan ayında Cenevre’de yapılan resmi olmayan toplantı ve eylül ayında iki 
liderin Genel Sekreterle ortak toplantısı, çıkmazın sona ermesine yol 

açmadı. Çünkü Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’nin yazılı önerileri ile Kıbrıs’ın 
ikiye bölünmesi ve tam olarak kontrol altında bulunan, tırnak içinde, 

bağımsız bir Kıbrıs Türk devletinin kurulması olan tarihi hedefleri resmileşti, 
resmileştirildi. 

2017 yılının temmuz ayında Crans Montana’da olup bitenler için BM’nin 

tutanaklarının son dönemde aynen yayınlanması ve 13 Aralıkta Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ndeki yaptığı konuşması sırasında bunların Türkiye 

Dışişleri Bakanı tarafından teyit edilmesi, aksini söyleyen bazı çevreleri 

yalanlamaktadır. Aynı anda Kıbrıs sorununun çözümü için yıllarca süren 

müzakerelerdeki zaman zaman meydana gelen çıkmazların sebeplerini 
ispatlamaktadır.     

 

Değerli vatandaşlar, 

Türkiye’nin kabul edilemez taleplerine ve hem işgal altındaki topraklarda 
hem de Kıbrıs Cumhuriyeti’nin denizdeki haklarının tartışma konusu 

yapılmasıyla Birleşmiş Milletlerin kararlarını ihlal eden olup bitenlere 
rağmen, size yurdumuzu yeniden birleşecek ve işgal ordusundan veya 

üçüncü ülkelere her türlü bağımlılıktan kurtaracak işlevsel ve sürdürülebilir 
bir çözümün bulunmasına yönelik kararlılığımız ve ısrarımızın 
geriletilmeyeceğini temin etmek istiyorum. 

Avrupa Birliği’nin bize sağladığı imkânlarının değerlendirilmesi, geleneksel 
olarak dostumuz olan ülkeler ile bağlarımızın muhafaza edilmesi, bölgedeki 

tüm ülkelerle geliştiğimiz stratejik işbirlikleri ve Atlantik ötesi yeni dostlarla 
izlediğimiz çok yönlü dış politika, bu kapsama dâhil edilmektedir. 

Hedef, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası alandaki korunması ve aynı anda 
bizi Üst Düzey Anlaşmaları, BM kararları ve Avrupa müktesebatı temelinde 

kalıcı bir çözüme götürecek yaratıcı bir diyalogun yeniden başlamasının 
koşullarının yaratılmasıdır. Her iki toplumun beklenti ve endişelerine cevap 
verecek bir çözüme. 

 



Değerli dostalar,         

Yeni yıl, cumhurbaşkanlığında olacağım son sene olacak. Bu yılın da cesur 
kararların alınacağı, halk ve ülkemiz için yaratıcı ve yararlı olmasını 
istiyorum. 

Hedefim, geleceğin Kıbrıs’ı için temelleri atacak bir dizi reformların 
tamamlanmasıdır. 

Reformlar, diğerleri arasında, yargı sistemi, Kamu Hizmeti ve Yerel 
Yönetimin çağdaşlaştırılması, dijital dönüşümün daha da ilerletilmesi, 

şeffaflığı, hesap vermeyi ve yolsuzluğun etkili biçimde engellenmesini 

sağlayacak bir dizi yasaların kurumlaştırılması ile ilgilidir. 

Mali istikrarın güçlendirileceği, Genel Sağlık Siteminin korunacağı ve 

kurduğumuz sosyal devleti garanti edecek politikaların tamamlanacağı bir 
yıl olacak. 

Yeni yıl, enerji programımızın daha da gelişeceği ve vatandaşlara daha iyi 

yaşam kalitesini sağlayacak büyük ve görkemli kalkınma projelerinin 
tamamlanacağı veya temellerinin atılacağı sene olacak. 

Yukarıdaki hedeflerin rengi yoktur. 

Tüm toplumun çıkarı ile ilgili proje ve politikalardır. Siyasi partilerle 
ortaklaşa paylaştığımız hedeflerdir. Bunun için, bu büyük çabada bana 
oybirliğiyle destekleyeceklerine inanıyorum.             

 

Değerli vatandaşlar,  

İyimserim. Geçmiş ve geçmekte olduğumuz zorluklara rağmen, yeni yılın 

yaratıcılık ve umut yılının olacağı konusunda iyimserim. Bunun garantisi, 

halk olarak özelliğimiz olan kararlılık, irade ve inattır.      

Nice senelere… 

  

  


