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HÜKÜMET PROGRAMI 

 

Sayın Başkan Saygıdeğer Milletvekilleri 

 

Halkımızın hür iradesi ile iktidar sorumluluğu 6 Mayıs, 1990 Seçimleri ile yeniden partimize 

verilmiş ve 20 Haziran 1990 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yeni hükümet 

başkanlığımda oluşturularak göreve başlamıştır. 

Yeni hükümetimizin önümüzdeki dönemde yapacağı icraatların temelini Seçim bildirgemizde 

halkımıza verdiğimiz sözler, yaptığımız Vaadleri' ve geçmiş dönemde tamamlayamadığımız hiz-

metlerin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar oluşturacaktır. 

Herşeyden önce bize güvenen ve yeniden iktidara getiren halkımıza bu vesile ile şükran ve 

teşekkürlerimizi bir kez daha  sunmayı' zevkli bir görev bilmekteyiz. 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

1976 yılından beri saygıdeğer halkımızın bilinçli oyları ve güveni ile iktidarda bulunan ve bu süre 

içinde 10'uncu hükümeti kurma başarısım gösteren Ulusal Birlik Partisi, yeni dönemde de ,halkımızı 

daha ileriye, daha mutlu günlere götürmek, Anavatan Türkiye ile mevcut bağlarımızı daha da 

güçlendirmek azim ve kararlılığındadır... Mukavemetçi halkımızın ruhu ile bütünleşen Ulusal Birlik 

Partisi olarak halkımızdan aldığımız güçle tüm zorlukları ve engelleri aşmak kararldığı içindeyiz. Bu 

kararlılık içinde her icraatımız halkımıza daha mutlu ve güvenli bir gelecek yaratma amacına yönelik 

olacak, büyük özveri ve uzun bir mücadele sonunda kurmak mutluluğuna eriştiğimiz 

Cumhuriyetimizi yaşatmak, kökleştirmek ve yüceltmek değişmez hedefimiz olarak kalacaktır. 

Cumhuriyet Meclisi 'nden güvenoyu isteminde bulunan hükümetimiz, demokratik sistem 

içerisinde ülkemizde iç barışıgüçlendirecek kalkınmamızı sosyal adalet ilkeleri içinde hızlandıracak 

insan haklarına saygılı, ulusal, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin gereklerine bağlı kalarak 

İcraat yapacaktır. 

 

Hükümetimiz tüm icraatlarını halkımızın birlik ve beraberliğini sağlayacak temeller üzerine 

oturtacak ve uygulayacağı programlarla bunu pekiştirecek, Devlete güveni güçlendirecektir. 



 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

Hükümetimiz daha etkin bir kamu yönetimini sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla, kamu 

yönetiminde tarafsızlığı, etkinliği, disiplini korumak ve hizmetlerin süratlendirilmesini sağlamak için, 

yeni ve dinamik kadrolaşmaya gidecek; kamu yönetiminde yeniden yapılanmayı gerçekleştirmek için 

gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. 

Kamu yönetiminin merkez, ilçe ve yurt dışındaki kuruluşları, çağdaş bir yönetimin 

gereklerine göre yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlemede yetenekli ve bilgili kadrolar oluşturul-

masına hız verilecek, kamu yönetiminde tasarruf, yapıcılık ve işbirliği ilkeleri - esas alınacaktır. Bu 

ilkeler çerçevesinde ülke sorunlarına çözüm getirecek, gelişmeyi hızlandıracak, verimliliği artıracak, 

üretken ve yeni politikalar yaratacak bir kamu yönetimi oluşturulacaktır. Böylece kendi kendini 

yenileyen, dinamik ve yaratıcı bir kamu hizmeti halkımıza sunulacaktır. 

Kamu görevlilerinin yetkileri ve sorumlulukları artırılacak, bu sorumluluklar çerçevesinde 

yetki devri gerçekleştirilecek ve sorunların yerinde çözümü sağıanacaktır. Kamu görevlileri, yalnız 

yetkilerini kötüye. kullanmaları '" halinde değil, görevlerini ihmal veya yetkilerini gerekli biçimde 

kulanmamaları halinde de s0rumlu tutulacaklardır. 

Kamu görevlilerinin içte ve dışta sürekli eğitim olanaklarına kavuşturulmaları, değişen ve 

ilerleyen bilim ve teknolojiden yararlanmaları, eğitim yoluyla mesleklerinde ilerleyip yüksele-

bilmeleri sağlanacaktır. Alkemizin kalkınmasında gerekli olan yetişmiş kadroların oluşturulması 

amacıyla, bir program çerçevesinde personelin yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması gerçekleşti 

rilecekti r. 

Kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışma disiplini sağlanacak, ilçelerde ve yurt dışı kuruluşlarda 

devletin temsilcisi durumundaki sorumlu merciler bu disiplini ve uyumu sağlayıcı yetkilerle 

donatılacaktır. Yasaları bugüne kadar tamamlanamayan kurumların Teşkilat Yasaları süratle 

sonuçlandırılacaktır. 

Değişen sosyal ve ekonomik ilişkilerin sonucu olan yeni ihtiyaçları karşılamak üzere 

Bakanlar Kuruluında ve Bakanlıklarda yeni düzenlemelere gidilecektir. Bu düzenlemeler 

çerçevesinde Bakanlıklar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak amacıyla ihtiyaç duyul_ 

alanlarda kurullar oluşturulacaktır. 

Ayrıca, Anayasamızda öngörülen Yüksek Yönetim Deneticisi (Ombudsman) müessesesi bu 

dönemde yasalolarak mutlaka  oluşturulacaktır. 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Hükümetimiz hızlı ve sağlıklı ekonomik ve sosyal gelişmenin rekabetçi liberal piyasa koşullarına 

dayalı bir ekonomik sistemde sağlanabileceğine inanmaktadır. Bu inanç doğrultusunda yürürlükteki 

büyüme stratejisi sürdürülecek ve sosyal adalet ilkesine dayalı rekabetçi piyasa ekonomisine etkinlik 



ve işlerlik kazandırılacaktır. 

KKTC'nde başlatmış olduğumuz gelişme sürecinin daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve 

halkımızın refah ve mutlwuğunun daha da artırılması _çin gerekli ekonomik, mali ve sosyal 

politikalar uygulanacaktır. Bu amaçla hükümetimiz, uzun vadeli gelişme hedeflerine ve büyük 

atılımlara yönelik olmak üzere üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarını ivedilikle 

başlatacaktır. üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarında ülkemiz koşulları dikkate alınarak, 

insan unsuru ön plana çıkarılacak ve kırsal bölgelere öncelik verilecektir. ülkemizde ekonomik ve 

sosyal gelişmenin, dolayısıyla refah artışının hızlanmasını sağlayacak politikalar uygulamaya 

konacaktır. 

Orta ve uzun vadeli bütün ekonomik, mali ve sosyal önlemler ve çözümlerde temel hedefimiz, 

KKTC'ni gelişmiş, çağdaş ülkeler düzeyine yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak 

dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza daha iyi yaşam koşulları sağlamaktır. 

Ülkemizde sağlıklı bir ekonomik ve sosyal yapının kurulmasını sağlayan özel mülkiyetin, 

özgür çalışma olanaklarının ve özgür girişimciliğin, çalışma yaşamının ve rekabetin geliştirilmesinin 

temeli olan sosyal uygulamalara yeni hükümet dönemimizde devam edilecektir. 

Serbest piyasa koşullarında devletin ekonomi ile ilgisi, mevcut ekonomik düzenin korunması, 

geliştirilmesi ve yönlendirilmesi için gerekli olan düzenlemelerle sınırlı olacaktır. Ekonomik sistemin 

fonksiyonel işlerliğinin temelinde rekabet sisteminin yattığı gerçeğinden hareketle Hükümetimiz, 

ekonomik birimler arasında rekabetin gelişmesini ve rekabet sürecinin en iyi birşekilde çalışmasını 

sağlayacak önlemleri alacaktır. 

Hükümetimiz uygulayacağı politikalarla ekonomik sistemin daha canlı ve dinamik olmasını 

sağlayacak ve gelişme yeteneğini artııacaktır. Devletin ekonomiye müdahalesi asgariye indirilecek ve 

ekonomik faaliyetlere katılımı daha çok alt yapı yatırımlarının tamamlanması şeklinde olacaktır. 

Devlet özel sektöre yol gösterici, teşvik edici ve yardımcı bir rol üstlenecektir. Özel sektörün 

geliştirilmesine ve. ulusal kaynaklarımızın rasyonel değerlendirilmesine gereken önem ve öncelik 

verilecektir. Programlanan yatırımlarda iç ve dış finansman olanaklarının rasyonel biçimde 

kullanılmasına özen gösterilecektir. 

Hükümetimiz, ülkemizde rekabetin istikrara kavuşturulması için aktif bir para ve büyüme 

politikası izleyecek ve rekabet sonuçlarının düzeltilmesini sağlayacak gelir dağılımı, sosyal güvenlik 

ve sosyal politika önlemleri alacaktır. 

Yabancı sermayenin ülkemiz koşullarına uygun yatırım alanlarına yönlendirilmesi özel 

teşviklerle sağlanacaktır. Yabancı sermayeden, ileri teknoloji getirmesi, gelişmemizi hızlandırması, 

ihracata olanak .vermesi, istihdama ve ödemeler dengemize olumlu etki yapması koşullarıyla 

yararlanılacaktır. . 

 

 



Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

ülkemizde yüksek oranlı bir enflasyon sürecinin yaşandığı herkesce bilinen bir gerçektir. Ancak 

enflasyon, uygulanan ekonomik sistemin ve politikaların bir sonucu değildir. KKTC'nde yaşanan 

enflasyon büyük ölçüde, ülkemizin özel koşulları nedeniyle dünyadaki ve özellikle bölgemizdeki 

ülkelerde meydana gelen ekonomik gelişmelerin etkisiyle dıştan ithal edilmektedir. Hükümetimiz, 

kendi kontrolumuz ve etkimiz dışında olan ekonomik gelişmeler sonucunda ülkemize yansıyan 

enflasyonun ekonomik ve sosyal etkilerini asgariye indirmek amacıyla uygulamadaki  ön1emleri 

devam ettirecektir. 

Enflasyonun ülkemizdeki olumsuz etkilerini azaltmak için uygulanan sübvansiyon ve vergi 

indirimi gibi ekonomik ve mali önlemler ile asgari ücret ve eşel mobil sistemi gibi çalışanlarımızın 

korunmasına yönelik sosyal politikalara devam edilecektir. Bunun yanında KKTC'nin iç ekonomik 

koşullarından doğabilecek enflasyonist baskıları önlemek için de para ve kredi sistemi, kurumları ve 

araçları ekonomik büyüme amaçları ile daha uyumlu hale getirilecek ve sürekli olarak yükselen 

yatırım ve üretim maliyetlerinin asgari düzeyde tutulması sağlanacaktır. Böylece bu maliyetlerin 

fiyatlara yansıması önlenecektir. 

Hükümetimiz, ekonomik büyümenin hızlandırılmasını, büyüyen ekonomiden ve artan milli 

gelirden bireylerin adalet ilkeleri içinde payalmasını, toplumdaki kesimler arasında gelir dağılımı 

farklılıklarını azaltmayı ekonomik politikasının ana hedefleri olarak kabul etmektedir. 

Bu politikalar çerçevesinde: 

*Ekonomide kaynakların artırılması ve bu kaynaklardan azami oranda yararlanılması için ekonomik 

ve mali alanda köklü önlemler geliştirilecektir. 

*Mevcut koşullara göre tesbit edilecek reel faiz oranları ile tasarruflar özendirilecektir. 

*Bankacılık ve kredi alanlarında yapılacak yeni düzenlemelerle krediler, turizm, sanayi, 

tarım, küçük esnaf ve zanaatkarlar gibi üretken ve ekonomik kalkınmayı destekleyici alanlara 

yöneltilecektir. 

*Hükümetimiz, ülkemizde sosyal adaletin güçlendirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında vergi 

politikalarını önemli bir araçolarak görmektedir. Çalışan kesimlerimizin vergi yükünü hafifletmek 

amacıyla uygulamaya konan yeni vergi düzenlemeleri geliştirilerek sürdürülecektir. Zaman içinde 

değişen ekonomik koşulların olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak önlemler geciktirilmeden 

alınacaktır. Adil vergi politikası ile gelir dağılımı daha da dengeli bir düzeye getirilecek, sabit ve 

düşük gelirlilere daha rahat yaşam koşulları sağlanacaktır. 

*Daha adil bir vergi düzeni kurulması amacıyla çalışanlarla, dar ve sabit gelirliler üzerindeki 

vergi yükünü azaltıcı düzenlemeler yapılırken, devletin finansman ihtiyaçlarının vergi gelirleriyle 

karşılanması için de önlemler alınacaktır. Vergi uygulaması, denetimi ve yargısı alanlarında çağdaş 

bir yaklaşım çerçevesinde vergi kaybını önleyici, 'vergi gelirlerini artırıcı etkin önlemler yürürlüğe 

konacaktır. Vergi sisteminin geliştirilmesi için yapılacak düzenlemelerde, yatırımları ve üretimi 



artırıcı ve teşvik edici unsurlara ağırlık verilecektir. 

*Mali alanda yapılacak yeni düzenlemelerle kamu harcamalarının sağlıklı kaynaklardan ve adaletli 

biçimde karşılanması gerçekleştirilecektir. Öte yandan kamu harcamalarında her düzeyde tasarrufu 

artırıcı önlemler alınacaktır. 

*İhracatı teşvik için kredi ve vergi konularında yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

*Dış ödemeler dengesinin daha sağlıklı bir duruma getirilmesi için yeni önlemler ve 

politikalar uygulamaya konulacak, ülkeler bazında dış ticaretimizin yaygınlaştırılarak gelişmesi 

sağlanacaktır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Tarım politikamızın esası, tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak, iç ve dış pazar talebini karşılamak, 

tarımsal ihracat olanaklarını geliştirmek, tarım üreticisinin ekonomik gücünü ve refah düzeyini 

mümkün olan en üst düzeye çıkarmak, arz ve talep dengesini sağlayarak tarımsal ürün fiyatlarında 

istikrar sağlamaktır. Tarım politikasında temel hedef, tarım sektörünün ekonomimize katkısını 

artırmak, tarımsal gelişmeyi hızlandırmak ve kırsal kesimin hayat standardını yükselterek çağdaş 

normlara kavuşturmaktır. 

Tarımsal işletmelerin gelişmesini hızlandırmak ve verimliliği artırmak için yeni teknolojilerin 

kullanımı teşvik edilecektir. Bunun için üreticilere, yaratılacak üretim değeri veya proje karşılığında 

düşük faizli ve yeteri kadar işletme ve yatırım kredisi imkanları yaratılacaktır. Ayrıca tarımda verimi 

artırıcı modern sulama tesisleri, altyapılar, kamu hizmetleri ve teknolojik olanaklar devletçe veya 

devlet katkısıyla yeterli düzeyde sağlanacaktır. 

 

Tarımda üretimi artırıcı etkin ekonomik, toplumsal ve teknolojik çözümlerin yanısıra, tarım 

sektörünün gelirlerini yükseltici ve gelir dalgalanmalarının olumsuz etkilerini giderici, üretimi 

yönlendirici ve destekleyici politikalar uygulanacaktır. Tarım politikamız çerçevesinde üreticimize 

düşük faizli yeterli kredi kaynakları ve olanakları sağlanacaktır. Ana tarım ürünlerine günün 

ekonomik koşullarına göre taban fiyat ve peşin ödeme sistemi uygulamasına devam edilecektir. Tahıl 

ürününün sağlıklı depolanması için silo yapımı dahil olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır. 

 Tarımda üretimi ve verimi artırmak için gerekli tarımsal donanımdan ve girdilerden üreticileri 

yeterli düzeyde yararlandırmak amacıyla gerekli önlemler alınacak; tarım ve hayvancılık 

uzmanlarının ve teknisyenlerinin bilgilerini üreticiye sürekli olarak aktarmaları sağlanacaktır. 

Ülkemizde modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, yağış sularının muhafazası için 

uygulaması devam eden gölet projelerinin tamamlanmasına hız verilecektir. 



Çağdaş tarımsal teknolojinin ülkemizde uygulanması ve araştırma projeleri ile ülke şartlarına 

uygunluğu saptanan yeni bitki çeşit ve türlerinin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Toprak etüt ve haritalaması gerçekleştirilecek, gerekli koruma ve ıslah çalışmaları ile tarımsal 

arazi kullanımı optimum seviyeye ulaştırılacaktır. Üstün nitelikli ve kaliteli tohum, ilaç ve suni 

gübrenin gerekli miktarda kullanılması sağlanacaktır. 

 

Tarımsal üretimi tehdit eden çeşitli hastalıklarla ve zararlılarla etkin bir şekilde mücadeleye devam 

edilecektir. 

 Tarımsal eğitim programları uygulanarak üreticilerin bilgi düzeylerinin yükseltilmesine 

çalışılacaktır. 

ülkemizin mevcut sera potansiyelinden gereğince yararlanmak ve sera ürünleri ihracatını 

artırmak için seracılık kredilerle ve teknik yardımlarla teşvik edilecektir. 

Hayvancılığın daha ekonomik ve verimli hale getirilebilmesi için çağdaş hayvancılık işlet 

meleri ve yan tesisleri hızla geliştirilecek, hayvan başına üretimin çağdaş ölçülere uygun düzeye 

yükseltilmesi için çaba gösterilecektir. 

Hayvan neslinin islah edilmesine devam edilecek, hayvan sağlığı, hayvan bakım-besleme 

standartları geliştirilecek ve damızlıkçı özel işletmelerin kurulmasına yardımcı olunacaktır. Besi 

hayvancılığının daha da geliştirilmesi ve hayvan popUlasyonunun artırılması için yetiştiricilere düşük 

fatzli ve uzun vadeli kredi verilecektir. ' 

Köy düzeyinde hayvancılığın ve bitkisel üretimin geliştirilip artırılabilmesi için her türlü 

veteriner ve tarım hizmetleri köylünün ayağına götürülecektir. 

Mevcut meraların ıslahı, yeni hayvan yemıerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 

sağlanacaktır. 

Balık rezervleri ile alanları araştıralacak, balıkçılık hizmetleri ile kıyı balıkçılığı yanında açık 

deniz balıkçılığının geliştirilmesine özen gösterilecek; balıkçılık için gerekli alt yapı yatırımları 

gerçekleştirilecektir. 

Mevcut orman alanlarının korunması, bozuk koru alanlarının ağaçlandırılarak üretken hale 

getirilmesi ve bu örtü sayesinde ülkenin toprak, iklim ve su rejimi arasındaki doğal dengenin 

sağlanmasına özen gösterilecektir. Bunun için, hazırlanan ve uygulamaya konan Orman Master Planı 

'nın programlanan etaplar halinde tamamlanmasına hız verilecektir. 

Bir yandan ağaçlandırma, erozyonla mücadele hızlandırılırken orman yangınlarına karşı etkin 

önlemler alınacak yeni orman sahaları geliştirilecektir. Bu arada zeytin ve harup ağaçlarının bakımı 

ve korunması sağlanacaktır. 



 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Hükümetimizin hedeflerinden biri de KKTC Sanayiini kendine özgü koşullarda gelişmiş hale 

getirmektir. Sanayi yatırımlarının toplum gereksinmelerini karşılayıcı, ihracata yönelik, rekabet 

edebilir, verimli, ekonomimize en üst düzeyde katkı sağlayabilir hale getirilmesi ana hedeflmiz 

olacaktır. Bu hedefe varabilmek için Sanayi Master Planı hazırlanacaktır. Bu plan çerçevesinde 

sanayi yatırımlarının yapılanması, teşviki, korunması, kredi uygulamaları, ihracatın teşviki ve diğer 

önlemler alınacaktır. 

Halen Lefkoşa, Gazi Mağusa ve Girne'de yapımı sürdürülen Organize Sanayi Bölgeleri ve bu 

bölgeler içerisindeki küçük esnaf sitelerinin alt yapı eksiklikleri süratle tamamlanarak yatırımcıların 

hizmetine sunulacaktır. 

 

Yoğun taleplerin karşılanamaması Lefkoşa' da yeni bir Organize Sanayi Bölgesinin 

kurulmasını gündeme getirmiştir. Bu amaçla yeni bir Organize Sanayi Bölgesi yerinin saptanmasına, 

projelendirilmesine ve alt yapı yatırımlarına süratle başlanacaktır. Benzeri amaçla diğer büyük 

yerleşim merkezlerinde de Sanayi bölgelerinin oluşturulmasına çalışılacaktır. 

Küçük esnaf ve zanaatkarın daha rahat daha verimli çalışabilmesi için Organize Sanayi 

Bölgelerinde standart tipi atölyelerin inşası ve uzun va.de ile müracaatcılara satılması yönünde 

çalışma başlatılacaktır. 

Gazi Mağusa Serbest Liman ve Bölge'de alt yapı yatırımlarının geliştirilmesi yönünde 

başlatılan çalışmalar sürdürülecektir. Bölgeye yabancı sermaye yatırımlarının gelmesi için özendirici 

tedbirler ve teşviklerin alınmasına, liman araç gereç parkının modernize edilmesi yanında iş 

kapasitesinin artırılmasına çalışılacaktır. Bölge ve Limanın benzeri bölgelerle rekabet edebilirliği için 

limanın iş hacmi artırılacak, liman tarifeleri teşvik edici bir şekilde düzenlenecek ve liman hizmetleri 

daha verimli bir hale getirilecektir. 

 Atatürk Kültür Parkı ve fuar alanında alt yapı yatırımlarına hız verilecektir. 

 -Metrik sisteme geçiş çalışmaları başlatılacaktır. 

 -Standartlar Enstitüsü kurulması çalışmalarına devam edilecektir. 

 - Sanayi sektöründeki işgücünün eğitimine yardımcı olmak için önlemler alınacaktır. 

  Sanayi sektörünün istihdama katkısı artırılacaktır. 

 Alınacak önlemler ve uygulanacak teşviklerle yerel sanayi mamüllerinin standart ve kalitesi 

iyileştirilecek, benzeri ithal mallarına karşı rekabet edebilir, tercih edilebilir hale getirilecek ithal 



ikamesi sağlanacaktır. 

Sanayi mamülleri ihracatı ile döviz gelirleri artırılırken ödemeler dengesinde ve ticaret 

açığında iyileştirmeler sağlananacaktır. 

 

Ekonomik ve sosyal gelişmemizin temel gereği olan yeterli enerji üretimi günümüzde büyük 

önem ve ivedilik kazanmıştır. Bu nedenle hükümetimiz, programlanan enerji yatırımlarını ve elektrik 

santrallarını süratle tamamlayacaktır. Böylece KKTC'nin enerji açığı ve enerjide dışa bağımlılığı 

ortadan kaldırılacaktır. Enerji yönünden daha rahat bir dağıtım ve kullanım için gerekli: olan alt yapı 

sistemlerinin uygulanmasına başlanacaktır. Artanenerji talebi ile yetersiz kalan bölgesel trafo 

merkezleri ve elektrik sistemi takviye edilecektir. 

- Bütün -ekonomik faaliyetlerin noktalandığı bir sektör olan ticaret sektörümüz toplum ve 

ülke yararına daha da etkin olacak bir biçimde gözden geçirilecektir. 

-Bürokratik engelleri asgariye indirilen ticaret sektöründe liberal uygulamalara devam 

edilecek ve hür teşebbüsün önderliğinde daha da. ileri gitmesi sağlanacaktır. 

- Pazarlama ve çarşı araştırmalarına önem verilecek ve ilgili meslek kuruluşları ile sürekli ve 

sağlıklı işbirliği yapılarak ülkenin ticari faaliyetleri her yönüyle geliştirilecektir. 

her türlü girdilerin temininde ve ürünlerin pazarlanmasında ortaya çıkabilecek darboğazıarın 

giderilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

-Ülkemizde üretilen ve ithal edilen malların her safhada kalite kontrolu yapılacaktır. 

i . 

- Yerel üretim ve ithalatla sağlanan mal arzının devamlı, düzenli ve ekonomik bir şekilde tüketiciye 

ulaşması sağlanacaktır. 

- Uluslararası sağlık standartlarına uygun mal üretim ve satışının sağlanmasına çalışılacaktır. 

- Ana gıda maddeleri ve elzem tüketim mallarında, fiyat ve kalite denetiminin daha yaygın ve etkin 

bir duruma getirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

- Acentelik Yasası ivedilikle yeniden gündeme getirilerek hem ithalatçı, hem tüketici hakları 

korunacaktır. 



- Tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve korunmasına ağırlık verilecek ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile 

işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacaktır. 

- Ticaret sektörü ile ilgili tüm faaliyetlerin neticeleri değerlendirilip süratle yayınlanmak 

suretiyle ilgililerin kullanımına sunulacaktır. 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,   

Turizm, alanlan, biraraya getiren, onları birbirine bağlayan, sevgi bağlarım güçlendiren en 

önemli araçlardan biridir. Turizm ve kültür, insanları biraraya getirmek suretiyle, tanınmayan 

toplumların tanınmasını sağlamaktadır. Turizmin bu niteliklerini ve 2000 yılının dünya turizm 

politikasının bir kültür turizmi olduğunu dikkate alan Hükümetimiz, ülkemizde turizmi daha da 

geliştirerek KKTC'nin dış ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracaktır. 

Turizmin istenen doğrultuda gelişebilmesi ve ekonomik gelişmemize azami katkıyı sağlayabilmesi 

için bir Turizm Master Planı hazırlanacak ve bu plan içinde ülkemizin doğal güzelliklerini 

bozmayacak, turizme dayalı bir çevre politikası oluşturulacaktır. Turizm Master Planı çerçevesinde, 

ülkemizin doğal, sosyal ve kültürel yapısına uygun bir turizm modeli tesbit edilerek uygulamaya 

konacaktır. 

Ekonomimiz için büyük önem arzeden turizm sekörünün en iyi şekilde ve darboğazıara 

girmeden istikrarlı bir biçimde geliştirilmesi amacıyla gerekli önlemler alınacaktır. Turizm dalında 

faaliyet gösteren kuruluşlarla dış ülkelerdeki seyahat acenteleri arasında sıkı işbirliği kurulacak ve 

turizm teşvik uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. . 

Ülke ekonomisine turizmin çoğaltan etkisini artırmak amacıyla, turislere doğrudan hitap 

edecek yerel üretime ağırlık ve öncelik verilecektir. Bu suretle ürünlerimizin satılmasıyla 

değerlendirilmesi için özel önlemler alınacaktır. 

Sağlanacak teşvikler ve düşük faizli uzun vadeli kredi olanaklarıyla turistik tesis yatırımları 

hızlandırılacak ve yatak kapasitesi programlanan hedefler doğrultusunda hızla artırılacaktır. 

Turist sayısında sürekli artış sağlanacak ve özellikle üçüncü ülkelerden gelen turist sayısının 

artırılmasına özen gösterilecektir. 

Turistik tesislerde servis standardı yükseltilecek, yeterli personel yetiştirilmesi için yoğun 

eğitim programları düzenlenecek ve tanıtma-pazarlama faaliyetlerinin artan bir hızla 

devamısağlanacaktır. 

 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

çağımızda ulaştırma ve haberleşme ekonomik kalkınmanın ana unsurlarından biridir. Bu gerçek 

ışığında ülkemizin ulaşım ve haberleşme sorunlarına her boyutta kesin çözüm getirme kararındayız. 

Alt yapı sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile KKTC'ni çağın standartlarına uygun bir 

karayolu ağına kavuşturmak temel ilkelerimizden biridir. Bu amaçla hazırlanan ve etaplar halinde 

uygulanmakta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolu Master Planı aksatılmadan 

sürdürülecek ve öngörülen hedefler gerçekleştirilecektir. 

Deniz ve hava limanlarımızın tam kapasite ile çalıştırılması sağlanacaktır. Hava ve deniz 

ulaştırmacılığında ülkemizin geniş turizm olanaklarının değerlendirilmesi de gözönünde tutulacak ve 

önlemler buna göre alınacaktır. Önemli bir gelişme sağlanan ve büyük ölçüde çözüme kavuşturulan 

hava ulaşımı daha etkin bir hale getirilecektir. Deniz ulaşımında mevcut tıkanıklıklar ve sorunların 

aşımı için feribot ve gemi alımı dahil gerekeli her türlü' önlem alınacaktır. Limanların donanımı ve 

geliştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve mevcut standartlar yükseltilecektir Ulaşım araçlarının 

takviyesi ve arzedilen koltuk sayısının artırılmasına devam edilecektir. Bugün ulaştığımız aşamada, 

kendi sivil havacılık ve deniz filomuzun kurulması imkanı yaratılmıştır. Hükümetimiz bu imkanları 

daha da geliştirerek ulaşımda etkinlik ve verimliliği sağlayacaktır. 

KKTC telekomünikasyon hizmetlerinin iyileştirilmesi, yenileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı 

ile uygulanmakta olan Haberleşme Ana Planı süratle tamamlanacak ve modern teknoloji ile çalışan 

sistemler yaygınlaştırılarak telefon her köye ulaştırılacaktır. Bunun için santral hat sayısı ve nüfusa 

telefon yoğunluğu artırılacaktır. 

Genel kullanımlı ankisörlü telefonların yaygınlaştırılmasına devam edilecek, abone 

hizmetlerinin süratli ve sağlıklı bir esasa bağlanması için bilgisayar sistemine geçilecek; mobil 

telefon ve çağrı sistemi etkin bir şekilde uygulamaya konacakur. 

Yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin süratle ve emniyetli bir şekilde sağlanabilmesi için 

şube, acentelik ve bayilikler çoğaltılacaktır. KKTC'ni tanıtıcı pulların tedavüle konması 

sürdürülecektir. 

Meteorolojik hizmetin Devletin her alandaki planlama çalışmalarına gerekli bilgileri 

sağlayacak şekilde geliştirilmesine devam edilecektir. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz kooperatifçiliği, üretimin artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, üreticilerin yaşam 

düzeyinin yükseltilmesi ile halkımızın temel tüketim ve konut ihtiyaçlarının ucuza kaliteli ve 

zamanında karşılanması için kullanılan ekonomik ve sosyal bir araç olarak görmektedir. 

Hükümetimiz kooperatifçiliğin bir siyasi ideoloji ve siyasi slogan olarak yozlaştırılmasına karşıdır. 

Bu nedenle katılımcı kooperatifçiliğin daha da geliştirilmesi, kooperatifleriri ülkemize ve üyelerine 

daha çokkatkıda bulunması için gerekli önlemler alınacak ve kooperatifler kendilerinden beklenen 



fonksiyonları yerine getirecek bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri, ekonomik kalkınmamızda ve sosyal yaşamımızda gerçek 

görevlerini yapan, çabuk ve etkin kararlar alabilen, verimli, kaynak yaratan kuruluşlar haline 

getirilebilmeleri için gözden geçirilecektir. 

KİT'lerde deneyimli, bilgili yönetici kadroların yetiştirilmesine özen gösterilecek, sağlıklı 

gelişemeyen kuruluşlar hakkında sosyal ve ekonomik çıkarlarımıza uygun kararlar alınacak ve 

uygulanacaktır. 

Hükümetimiz, esnaf ve zanaatkarlara iş ve gelir güvencesi sağlamayı; ekonomik ve teknolojik 

alandaki gelişmelere uyabilmeleri, gerektiğinde biraraya gelerek orta ve büyük boy işletmeciliğe 

geçebilmelerini kolaylaştırmayı, sosyal ve ekonomik açıdan gerekli saymaktadır. Bu amaçla, esnaf ve 

zanaatkarların kooperatifleşmelerini ve örgütlenmelerini kolaylaştıracak önlemler alınacaktır. 

Küçük esnaf ve zanaatkarların bir sanayi sitesi çatısı altında toplanabilmesi konusu titizlikle 

ele alınacak ve bu kesimlerin kooperatifleşrneleri teşvik edilecektir. 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, 

Hükümetimizin sağlık politikası yurtttaşlarımıza, sağlık hizmetlerini en etkin bir şekilde ve eşit olarak 

götürmek, ülke çap'ında 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 etkinleştirmeyi amaçlamaktayız. 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 özgürlüğü sürdürülecektir. Temel Sağlık Hizmetleriyle ilgili olarak, kentsel sağlık 

merkezleri kurulacak, kırsal kesimde mevcut olan sağlık merkezlerinin sayısı artırılıp, hizmetler 

etkinleştirilecek ve ilk basarnek 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 Kurumlarına 

veya Lefkoşa'daki III. Basamak Eğitim Hastanemize sevkedilecekti r. 

Çevre sağlığı, ana-çocuk sağlığı, bulaşıcı hastalıklarla savaş ve aşı uygulamaları, aile 

planlaması, beslenme, gıda sağlığıve 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 



sağlanacak ve küçük tetkik laboratuvarıarı hizmete konacaktır. 

Okullarımızda çocuklara verilmekte olan diş sağlığı hizmeti, aşı uygulamaları ve tüberküloz 

taramalarına daha etkin şekilde devam edilecek ve göz hastalıkları tararnalarına da başlanacaktır. 

Tedavi kurumları çağdaş ölçütlerle yurttaşlarımıza eksiksiz bir tedavi hizmeti sunmak amacıyle, re-

organizasyona tabi tutulacak, bina personel, araç ve gereç bakımından daha üst düzeye çıkarılacaktır. 

Endokrinoloji, Nükleer Tıp gibi eksik olan ihtisas sahaları açılacak ve modern tıbbi cihazlarla donatı-

lacaktır. 

 Acil servisler geliştirilecek, acil ameliyathaneler devreye konacaktır. Halkımız ilk yardım 

konusunda eğitilecektir. 

Sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, tüm verilerin süratle toplanabilmesi amacıyle 

servislerirniz bilgisayarla donatılacak ve bu konuda da personel yetiştirilecektir. 

 Tüm sakat ve özürlü yurttaşlarımızın en iyi şekilde bakımları, tıbbi ve mesleki 

rehabilitasyonları sağlanacaktır. 

Özel muayenehane ve klinikler denetlenecek, tüm kayıtları yapılacak ve bu kesimde de 

vatandaşlarımıza daha etkin ve yeterli bir sağlık hizmeti verilmesi sağlanacaktır. 

Ezacılık mesleğinin günün koşullarına göre uygulanmasını sağlamak amacıyla eczacılık ile 

ilgili mevcut mevzuatın yeniden düzenlenmesine, özellikle Eczacılar Birliği Yasası 'nın çıkarılmasına 

özen gösterilecektir. 

 ilaçların dışalımı, üretimi ve satımı ile kalite kontrollerinin sıkı denetim altında 

bulundurulmasına devam edilecektir. 

Halkın sağlığını tehdit eden tarımsal ve diğer ilaçlar daha sıkı bir şekilde denetim altına 

alınacak, gerekli hal ve zamanlarda bunların ülkeye girmesi tamamen yasaklanacaktır. 

 Tüm alt yapısı ile yeni bir Devlet Laboratuvarı inşa edilecek ve ihtiyaç duyulan araç, 

gereç ve personel sağlanacaktır. 

 

 

 

 

 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri,  

 Şehit, hadise kurbanı, malül, malül gazi olmak üzere 4 ana katagoride toplanan bu zümreye 

devletimiz tarafından yapılan destek ve çeşitli alanlardaki diğer yardımlar günün koşullarına uygun 

olarak artırılarak sürdürülecektir. 

Sosyal güvenlik sistemi dışında kalan ve yeterli gelirden yoksun bulunan çalışamayacak 

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 rehabilitasyon merkezleri, çocuklar için çocuk yuvaları ve kreşler yeterli ve daha etkin 

duruma getirilecektir. 

Hükümetimiz, sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, çalışanların haklarını korumayı, genişletip 

yaygınlaştırmayı ve sosyal güvenlikten bütün vatandaşları en etkin ve yaygın bir şekilde 

yararlandırmayı görev saymaktadır. Çalışma barışının güçlenerek devamını, ulusal birlik ve 

dayanışmanın en güçlü unsuru olarak görmektedir. Bu amaçla Hükümetimiz, sendikalarla işbirliği ve 

diyalog içinde olmaya özen gösterecek, sendikaları demokrasimizin ve çalışma yaşamımızın ayrılmaz 

unsurları olarak kabul etmeye devam edecekti r. 

 Bu çerçevede Sendikalar Yasası yeniden gözden geçirilecektir. 

 Tek sosyal güvenlik sistemine geçiş çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Toplu Sözleşme, Grev Yasası, iş Yasası ve benzeri mevzuatın hazırlanıp uygulamaya 

sokulması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Sosyal Sigorta Fonundan ödenmekte olan aylık ve diğer menfaatlerin günün koşullarına 

uygun düzenlenmesi sağlanacaktır.İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigortalar birikimlerinin halk yararına 

istihdam yaratıcı, özellikle turizm gibi verimli alanlarda değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

işçi sağlığı ve işgüvenliği denetimleri ve eğitimleri daha etkin bir şekilde yürütülecek, 

işyerlerinin denetlenmesine devam edilecektir. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanıp ı. 1.1990 tarihin-

den itibaren uygulanmasına başlanan işgücü Andlaşmasına işlerlik kazandı rılacaktı r. 

 Sakatların istihdamına yönelik uygulamalara devam edilecektir. 

 

  

 

 

 



Sayın Başkan, Sayın 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 Milletinin 

bilincinde yer etmiş Atatürk Milliyetçiliği ilke ve devrimlerinin yarattığı fikir ve duygu ortaklığına 

sahip, KKTC 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 savunmada yılmayan, bedenen, zihnen ve moral bakımından 

sağlıklı ve kişilikli, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı, yapıcı ve yaratıcı 

bir nesil yetiştirmek başlıca amacımız olacaktır. 

 

Bu çerçevede, 

- Her tür ve düzeydeki okullarımızda çağın gerektirdiği uygulamalı eğitim yöntemleri tatbik edilerek, 

öğrencilere araştırmacılığa yönelik eğitim olanakları sağlanacaktır. 

- Okul öncesi eğitimin yurt sathında yaygınlaştırılmasına hız verilecek ve okullaşma oranının 

yüzde yüze ulaşması sağlanacaktır. 

 

- Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın çağdaş imkanlarla ve mutlu bir ortamda eğitim 

gereksinmelerinin karşılanmasına özenle devam edilecektir. 

 

 K ültürel varlıklar ile insanlığın ortak malı olan taşınır ve taşınmaz eski eserlerle tarihsel 

çevrenin ve kentlerimizin dokusunun korunmasına özen gösterilecek, müzeciliğin ve müzelerimizin 

geliştirilmesi için etkin önlemler alınacaktır. 

 

Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri, 

Gençliğimizi KKTC'ne inanan ve ona sahip çıkan, onu koruyan, güçlü, onurlu ve bilinçli bir kitle 

olarak görmekteyiz. Gençlerimizin vatan sevgisi ve milli duygularla dolu olarak Atatük ilke ve 

devrimleri doğrultusunda yetişmelerine ve eğitilmelerine katkıda bulunmak, gençlere yönelik 

politikalarımızIn ana hedefidir. 

Gençlerimize okul ve çalışma düzeninde kişilik ve sorumluluk kazandırmak, iş güvencesi ve 

yükselme olanakları sağlamak, onlara güvenli yarınlar hazırlamak, gençlerimiz arasında kardeşliği ve 



sevgiyi güçlendirecek bir ortamı geliştirmek, hükümetimizin temel ilkelerinin başında yer almaktadır. 

Hükümetimiz, gençlik sorunlarını, kentlerdeki, kırsal alandaki, iş yerlerindeki, orta ve yüksek 

öğrenimdeki ve yurtdışındaki bütün gençliği kapsayacak biçimde ele alacak. ve kesin çözümlere 

ulaştıracaktır. Gençlik merkezleri ile gençlik kampları çağdaş bir konuma ulaştırılarak 

yaygınlaştırılacak, daha çok gencimizin bu kamplardan yararlanması sağlanacaktır. 

Sporu, herşeyden önce beden ve ruh sağlığı yönünden insan kişiliğini geliştirici ve eğitici bir 

etkinlik olarak değerlendiren Hükümetimiz, kitle sporuna daha büyük önem verecek ve sporda devlet 

desteğini artıracaktır. 

Gençlerimizin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla bölgesel spor 

tesislerinin kurulmasına hız verilecektir. Spor tesislerinin alt yapıları geliştirilecek, yaygınlaştırılacak 

ve çim sahaların oluşturulmasına aşamalı olarak devam edilecektir. 

Ülkemizin önemli bir eksikliği ve ihtiyacı olan olimpik standartlara uygun bir yüzme havuzu, 

Lefkoşa' da inşa edilecektir. 

Beden Eğitimi ve Spor Yasası çerçevesinde spor kulüplerine yapılan yardımlar artırılacak, 

yardım alanları genişletilecek, gençlerimizin her alanda ve her yerde yarışabilecekleri bir düzeye 

getirilmesine özen gösterilecektir. 

Beden Eğitimi ve Spor Yasası, günün koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir. 

Mevcut spor federasyonlarımızın uluslararası federasyonlara üye olmaları yönündeki çabalar 

sürdürülecek ve ülkemizde uluslararası nitelikte sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi için çaba 

harcanacaktır. 

Gençlerimize verdiğimiz önemin göstergesi olarak, bir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Fonu kurulacaktır. Gerek bu fon kaynaklarından gerekse banka kaynaklarından evlenecek olan 

gençlerimize, yaşamlarının yeni döneminde ekonomik olanaklarını artırmak amacıyla düşük faizini 

ve uzun vadeli evlilik kredisi verilecektir. 

 

 

 

 

 

 



Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu.riyeti 'nin sosyal ve ekonomik yapısını temelde etkileyen İskan, 

Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası 'nın uygulanarak, esas amaç olan haksahibi vatandaşlara 

mülkiyet verilme işlemi süratle tamamlanacaktır. 

Şehit ve Hadise Kurbanı ebeveyinlerine tahsis edilen konutların koçan verme işlemleri bu yıl 

içerisinde sonuçlandırılacaktır. 

"Şehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına Arsa Verilmesi"ni düzenleyen yasa uyarınca 

haksahiplerine Girne ve Güzelyurt 'ta arsa verilmesi işlemleri tamamlanacaktır. Bunun yanında 

Lefkoşa ve Gazi Mağusa' da verilen arsaların alt-yapılarının tamamlanma işlemleri sürdürülecektir. 

Tahsis amaçlı ekonomik değeri olan kaynakların amacına uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığı denedenecek ve bu konuda 

Yasa'nın verdiği ,yetki kullanılarak  gerekli, önlemler alınacaktır. 

 Tahsisten haksahibi olanlara en kısa sürede tasarruflarında bulundurdukları gayrımenküllerin 

mülkiyeti devredilecektir. 

 Haksahibi Mücahit, Mukavemetçi ve Türk Barış Harekatı mensupiarına başlatılan puan verme 

işlemleri tamamlancaktır. . 

Hültümedmlz ülkemizdeki konut açığınıasgariye indirmek için gerekli önlemleri alarak kendi 

olanakları  ile konut sahibi olamayacak dar ve sabıt gelirli vatandaşları konut sahibi yapma 

çalışmalarını sürdürecektir. 

Kırsal kesimde konut gereksinimini gidermek için yeni evlenecek haksahibi gençlere arsa 

veya konut kredisi verilmesi uygulamasına devam edilecektir. 

 Inşaatı tamamlanan sosyal konudann çevre düzenlemesi yanında çocuk bahçesi ve park 

projeleri gerçekleştirilecektir. 

Kentsel ve kırsal alanlardaki kaynak ve arazilerin planlı kullanımları, imar ve Çevre 

Planlanlarına uygun olarak sağlanacaktır. 

Ülkesel Fiziki Planda; Turizm Planlamasına öncelik verilecek, kıyılarımızın, orman 

sahalarımızın, tarihi ve arkeolojik koruma alanlarının dengeli bir şekilde kullanılıp korunmasına özen 

gösterilecektir. 

İmar kontrol faaliyetlerinde, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında koordinasyon 

sağlanarak "imar Onayı" ve "inşaat izinleri" ile imar Planlarının öngördüğü kentsel ve kırsal 

yapılaşma yönlendirilecek ve denedenecektir. 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Ülkemizde varolan güven, huzur ortamının devamına büyük önem veren hükümetimiz, halkımızın 

esenliği yönündeki önemleri almaya devam edecektir. 

Son zamanlarda çok sayıda can ve mal kaybına yol açan trafik kazalarının önlenebilmesi 

amacıyla, yol güvenliğini artırıcı önlemlere ağırlık verilecek, bu yönde yasal ve idari tedbirler 

alınacaktır. 

Ülkemizdeki toplu taşımacılığın etkin ve düzenli hale getilerek yaygınlaştırılması ve 

halkımıza daha ekonomik hizmet sunulması için gerekli düzenlemelere gidilecektir. 

Halkımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yerel yönetimlerimizi araç-gereç ve 

personel yönünden daha uygun bir düzeye getirmek için devlet yerel yönetimlerin bu yöndeki 

çabalarını destekleyici önlemler alarak, gelir kaynaklarını artırıcı, yetki ve sorumluluklarını 

belirleyici yasal düzenlemelere gidecektir. Belediyeler Yasası yeniden gözden geçirilerek çağımızın 

koşullarına ve toplumumuzun gerçeklerine daha iyi uyum sağlayacak bir duruma getirilecektir. 

Çağımızın gündeminde ilk sırayı oluşturan ve belediyeleri yakından ilgilendiren çevre 

sorunlarına etkin çczüm getirebilmek amacıyla yerel yönetimlerle hükümet arasındaki koordineli 

çalışmalara hız verilecektir. 

Yerleşim merkezleri içinde bulunan hayvancılık işlemlerinin bu merkezler dışında inşaa 

edilecek modern barınaklara aktarılması çalışmalarına devam edilecektir. 

Çiftçilerimizin tarlasına kolayca ulaşmasını sağlamak  amacıyla tüm köy ve ova yollarının tamir ve 

ıslahı yapılacaktır. 

Bu çerçevede yeraltı kaynaklarının araştırılıp saptanması için gerekli düzenlemelere gidilecektir. 

Hükümetimiz, gelişmeyi hızlandırırken, doğadaki dengeyi ve insan sağlığını korumaya, 

doğayla insan ve toplum yaşamınt uyumlaştırmaya; çağımızın kaçınılmaz olguları olan ekolojik 

denge ve çevrenin korunmasına özen gösterecektir. Çevre sorunlarıöncelikle ele alınacak; kıyıların, 

doğal ve tarihi değerlerin korunması ve tüm yatandaşların yararına sunulması etkin önlemlerle 

sağlanacaktır. 

Ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı olan alanlar, doğal 

güzelliklerini korumak ve gelecek kuşaklara ulaşılmasını emniyete almak için milli park ve doğal 

park haline getirilecektir. Bu bölgeler ile tarihi alan ve yapılar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak 

tesbit ve ilan edilecektir. Bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esasları belirlenecektir. 

Çevrenin kullanımı ve korunması arasındaki dengeyi sağlamak için ekolojik, kültürel ve estetik 

özelliklerin gözönüne alındığı bir Çevre Planı hazırlanarak yürürlüğe konacaktır. Ayrıca ülkemizde 

sağlıklı bir çevrenin yaratılabilmesi ve çevre sorunlarının çözümü için çevreci ekcnomik önlemler 

alınacak ve çöplerin yeniden değerlendirilmesine, besin maddeleri ile enerjinin etkin kullanılmasına 

özen gösterilecektir. Bu çerçevede kanalizasyon sorununun çözümlenmesi ve atık suların 



değerlendirilmesi yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. 

Tüm kent ve köylerimizdeki yapılaşmanın düzenli olması, yol, su, elektrik, okul, cami, sağlık 

merkezi, yeşil alan, eğlence-dinlenme yerleri ve pazar alanları ile temiz bir çevrenin yaratılması 

gerçekleştirilecektir. Özellikle kıyılarımız, ormanlarımız gibi doğal zenginliklerimiz yanında insan 

yapısı mimari ve tarihi kültür mirasımızın da çevresiyle birlikte sağlıklı ve planlı bir şekilde korunup 

geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için girişimler sürdürülecektir. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

İç güvenlikte, halka daha iyi hizmet vermek ve mevcut aksaklıkları gidermek için gereken önlemler 

alınarak en kısa zamanda olumlu sonuç sağlanacak ve polis örgütü modern araç ve gereçlerle 

donatılacaktır. 

 Polis mensupları ile milli güvenlik kuvvetleri personeli için 

mevcut lojman sayısını artırma projesi yürütülecektir. 

İç güvenlikten sorumlu polislerin halka en iyi şekilde hizmet verecek seviyeye ulaşması için 

genel ve hizmetiçi eğitimlerine özenle devam edilecektir. 

Devlet Basımevi 'nden en verimli ve ekonomik biçimde yararlanılabilmesi için yeni teknik 

donanım dahil gerekli önlemler alınacak, basım işlerinde etkinlik sağlanacaktır. 

Devlet mallarının bakım ve korunmasına ve bu malların kaynak yaratıcı etkinlikte 

kullanılmasına hükümetimizce gerekli özen gösterilecektir. 

Basın mensuplarımızın görevlerini en iyi şekilde yapabilmelerini, çağdaş haberleşme 

olanaklarından yararlanabilmelerini daha da kolaylaştırmak için önlemler alınacak ve gerekli çabalar 

gösterilecektir. 

 BRT'nin kendinden beklenen fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirebilmesi ve hizmetlerinin 

geliştirilmesi için idari ve teknik yönden reorganizasyonu ve yasal düzenlemeleri yapılacak ve TRT 

ile işbirliği olanakları geliştirilecektir. Bu arada TAK 'ın daha fonksiyonel hale getirilmesi için yeni 

düzenlemeler yapılacaktır.  

 Din görevlilerinin kadro meseleleri çözümlenecektir. Hükümetimiz, bütün din görevlilerinin 

manevi ve maddi huzurunu sağlayacaktır. 

Vakıtların, kuruluş amaçlarına, ulusal ve mahalli ihtiyaçlara en uygun biçimde çalışması ve 

vakıf kaynaklarının mali gücünün artırılması sağlanacaktır. Üniversite eğitiminin gelişmesine katkıda 

bulunmak amacıyla eğitim vakfı konusuna özen gösterilecektir. 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Yumuşama ve barışın dünyada bir yaşama biçimine dönüştüğü günümüzde Hükümetimiz, barış ve 

uzlaşmadan yana politikasına devam edecektir. Ülkemizde toplumsal gerginliği ve zıtlaşmayı artırıcı 

hareketler demokratik yöntemlerle etkisiz hale getirilecek ve halkımızın huzur, barış ve güvenliği 

daha da güçlendirilecektir. Hükümetimiz, KKTC 'nin varlığını ortadan kaldırmaya yönelik çeşitli 

planların ve oyunların tezgahlandığı ve dışbaskıların giderek yoğunlaştığı günümüzde ulusal dava 

etrafında zıt görüşlerin bile uzlaşarak hep birlikte davamıza sahip çıkmaya, sorunlarımızı uzlaşma ve 

barış içinde çözmeye kararlıdır. Bütün dünyaya KKTC'ni ve Kıbrıs Türk Halkını eşit şartlarda 

yaşatma kararlılığımızı gösterecek uygulamalara hükümet dönemimizde büyük ağırlık verilecektir. 

KKTC dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler konusu Hükümet dönernimizde öncelikli konular 

içinde yer alacaktır. Türkiye, İngiltere, A yusturalya, ABD ve Kanada' da bulunan ve bu ülkelerde 

kendi çapında örgütlenmiş, vasıflı birçok insanın yer aldığıbir potansiyel güç vardır. Bu potansiyelin 

KKTC lehine harekete geçirilmesi için yeni ve sağlam bir örgütlenme içine girilecek ve gerekli 

çalışmalar suratle tamamlanacaktır. 

 

KKTC dışında bulunan Kıbrıslı Türklere ikamet şartına bakılmaksızın KKTC vatandaşlığı 

verilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin nüfusları sağlıklı bir biçimde belirlenecek, bu nüfusun 

KKTC lehine yapabilecekleri aydınlatma faaliyetleri saptanacak ve her yıl ülkemizde düzenlenecek 

kongrelerle yıllık temaslar sağlanacaktır. Ayrıca bu gruplarla ekonomik bağın kurulması için gerekli 

çabalar gösterilecek ve örgütlenmeler gerçekleştirilecektir. Bu arada yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin 

çocuklarının kültür ve eğitimi ile devlet yakından ilgilenecek ve yeni olanaklar yaratılacaktır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Kıbrıs Türk Halkı 'nın Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olduğuna inanan hükümetimiz, Türkiye 

Cumhuriyeti 'nin, devletimizin politik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda en büyük desteği 

olduğunun bilincindedir. 

BağımHzlığımızın ve kurduğumuz Cumhuriyet i in dış tehlikelere karşı savunulmasında tek 

desteğimiz ve en büyük güvencemiz Anavatan Türkiye' dir. Kıbrıs sorununa getirilecek hiçbir çözüm 

Anavatan'ın etkin güvencesinin dışında düşünülemez. Türkiye Cumhuriyeti 'nin bize sağladığı destek, 

halkımızı sadece bir soykırımdan kurtarmamış, aynı zamanda Kıbrıs'ın Yunanistan'a ,ilhakını ve 

dolayısıyla bağımsızlığın yok edilmesini de önlemiştir. 

Hükümetimiz, ulusal güvenliğimizi ön planda tutan, ülkemizin çıkarları ile, başta güney 

komşularımız ve bölge ülkeleri olmak üzere, halkların karşılıklı çıka rları arasında adil ve eşitlikçi bir 

denge kurulmasını gözeten, doğruluk, tutarlılık ve "açıklığı ilke olarak kabul eden dinamik bir dış 

politika izleyecektir. Bu politika çerçevesinde hükümetimiz, KKTC 'ni tanıtma ve ulusal davamızı 



dünya kamuoyuna anlatma yönündeki çabalarını daha da etkinleştirip sürdürecektir. 

Hükümetimiz, "Yurtta sult, cihanda sulh" ilkesi çerçevesinde güney komşumuz ile karşılıklı 

güven ve saygıya dayalı, haklarımızı gözeten, iyi komşuluk ilişkileri kurmaktan yanadır. Ancak 

Anavatan Türkiye 'ye olan bağlarımızı zayıflatacak ve dolayısıyle KKTC 'nin bağımsızlığını, 

özgürlüğünü zedeleyecek, can güvenliğimizi ortadan kaldıracak, halkımızı yeniden göçmen 

durumuna sokacak her türlü tavır ve davranışa dış kaynaklı hasmane düşünce ve baskılara karşı, iç 

politika hesaplarından arınmış olarak, cesurca, inanç la ve kararlılıkla mücadele verecektir. 

 

Bölünmezliği ve bütünlüğü 1985 yılında halk oylaması ile kabul edilen Anayasa' mızda tescil 

edilmiş olan KKTC 'nin varlığına ve kalıcılığına inanan hükümetimizin, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı 

'nın özgür iradesini ve tercihlerini dikkate almayan ve tarafların siyasi eşitliğine dayalı olmayan hiçbir 

antlaşmayı yapmıyacağını ve onaylamayacağını Yüce Meclis' te açıklamakta yarar görmekteyiz. 

Hükümetimiz, düşmanlık hislerinin, güvensizliğin, eşit ortaklık harcını oluşturmadığını, eşit 

ortaklığın ancak dostlar arasında karşılıklı güvene dayanarak, hak ve çıkarlara karşılıklı saygı ile 

kurulabileceği inancındadır. Aynı zamanda hükümetimiz, halen kullanmakta olduğumuz self-

determinasyon hakkını görmezlikten gelen Kıbrıs Rum tarafının bu tutumu devam ettiği sürece eşit 

ortaklık için uygun bir zeminin mevcut olmayacağı görüşündedir. 

KKTC halkının özgür iradesi ile kurmuş olduğu ve sınırları içerisinde özgürce yaşadığı 

devleti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında, her iki halkın iyi komşuluk münasebetleri 

çerçevesinde uygarca ilişkiler kurabileceğine . inanıyoruz. Bu itibarla, Kıbrıs meselesine siyasi 

çözümün her iki halk arasında herşeyden önce itimat ve güven ortamının tesis edilmesine dayandığını 

vurgulamak isteriz. 

Ancak Kıbrıs Rum tarafının devam eden silahlanmasının, hasmane faaliyetlerinin ve üçüncü 

çevrelerle uluslararası forumları kendi amaçları yönünde istismar etme çabalarını görüşmeleri 

engellemeye yönelik tutumlarının bir parçası olarak görmekteyiz. Rum tarafının, bir çözüm istiyorsa, 

bu tutumdan bir an önce vazgeçmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Hiikümetimiz, KKTC 'nİn üçüncü ülkelerle her türlü ilişkisini geliştirmeye, yoğunlaştırmaya 

gayret gösterecektir. Diğer devletlerle olan ilişkilermizde KKTC olgusunu vurgulayıp, dostluk, güven 

ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı bir dış politika yürüteceğiz. Kardeş İslam ülkeleriyle olan dostluk 

ve dayanışma bağlarımızın güçlenmesi ve KKTC'nin bu ülkelerce açıkca benimsenmesi için özel 

çaba gösterilecektir. 

Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin vatanıarı ile mevcut ilgilerini en yüksek seviyeye çıkarmak 

için KKTC 'nin bu husustaki imkanları etkin faaliyet yapabilecek bir düzeye yükseltilecek ve Kıbrıslı 

Türklerin tüm sorunları ile ilgilenebilecek bir duruma getirilecektir. 

 



Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, iç ve dış sorunların çözümünde ulusal birlik ve bütünlüğümüzden güç almayı esas ilke 

olarak benimsemiştir. Ulusal birliğimizin başta gelen koşulu iç barıştır. Bu nedenle Hükümetimiz, iç 

barışı sağlamayı, insanlık ve demokrasi anlayışımızın ve milliyetçiliğiffiizin gereği saymaktadır. 

Ülkemizde demokrasiyi güçlendirmek ve uluslararası alanda demokrasimizin ve ülkemizin 

saygınlığını artırmak için gereken çabalar gösterilecektir. Demokratik bir ortamda halkımızın özgür 

iradesi ile oluşan Meclisimize dayalı olarak kurulan hükümetimiz, demokrasimizin geçerliliğini ve 

gücünü gösteren bir kanıttır. 

Hükümetimiz, Yüce Meclis'in güvenine mazhar olursa, izleyeceği tutum la demokrasimize ve 

KKTC 'nin dünyadaki saygınlığına daha da güç katacaktır. 

Ülkemizi daha iyi günlere ve daha güçlü yarınlara ulaştırmak ve devletimizin varlığını devam 

ettirmek için sizlerden yetki, destek ve güven istiyoruz.  

Hükümetim adına sizlere saygılar sunar, esenlikler dilerim. 

 
 


