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III.Eroğlu Hükümeti 

 

23 Mayıs, 1988 tarihinde CumhurbaĢkanınca onaylanan Dr. DerviĢ EROĞLU 

BaĢkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi - Bağımsızlar Koalisyon Hükümeti'nin 30 Mayıs, 

1988 tarihinde Cumhuriyet Medisinde okunan; HüKüMET PROGRAMI 

 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri. 

 

 Kıbrıs Türk Halkı'nın hür iradesini temsil eden  yüce Meclisi, Bakanlar Kurulu 

ve Ģahsım adına saygı ile selamlıyorum. 

 Anayasa'nın 1O9'uncu maddesi uyarınca hükümet prograrnımızı okumak üzere 

huzurlarınızda bulunuyorum. 

Öncelikle, bugün içinde bulunduğumuz bariĢ, güvenlik ve özgürlük ortamına 

canları pahasına katkıda bulunan Mehmetcik ve Mücahit1erimize minnet ve Ģükran 

duygularımızı ifade eder; aziz Ģehitlerimizi saygı ile anarız. 

Bugünlere ulaĢmamızda özverili katlalan ve desteği olan Anavatanla onurlu 

kader birliğimiz en etkili bir Ģekilde devam edecektir. 

 

Atatürk ilkeleri tek rehberimiz olacak; tüm uygulamalarımız bu ilkeler 

çerçevesinde yürütülecektir. 

1974 Mutlu BarıĢ Harekatıyle yaratılan özgürlükçü ortam içinde halkımızın 

benimsediği çoğulcu parlamenter demokratik sistemin bir gereği olarak kurduğumuz 9. 

hükümet, KKTC'de  parlamenter demokratik sistemin en etkili bir Ģekilde yaĢatıldığının 

açık bir göstergesi olup, bu gerçeği vurgulamaktan büyük kıvanç duymaktayım. 

 

Cumhuriyet Meclisinin bağımsız milletvekillerince desteklenen Ulusal Birlik 

Partisi - Bağımsızlar (Koalisyon) Hükümeti, Anayasamızın öngördüğü demokratik, laik 

ve sosyal hukuk devleti ortamında tüm halkımızın mutluluk ve refahı için özveri ile 



çalıĢacak ve K.KTC'nin  siyasi ve ekonomik yönden kökleĢtirilmesi ve güçlendirilmesi 

çabalarına kararlılıkla devam edecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Muhterem Milletvekilleri, 

Planlı Kalkınma Anayasamızın öngördüğü bir yöntemdir. Kalkınma politikamızın temel 

hedefi Halkımıza daha mutlu, daha refahlı yaĢam koĢulları sağlamak, güvenli bir devlet 

örgütü içinde sağlam ve çağdaĢ bir ekonomik bünyeye sahip olmaktır. Bu amaçla II. 5 

yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanacak Yıllık Program ve Bütçelere uygun 

olarak Hükümet faaliyetlerimiz etkin bir Ģekilde sürdürülecektir. 

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kendi kendine yeterli olması, 

güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye kavuĢabilmesi için serbest rekabet ilkeleri içerisinde 

avantajlı olduğu sektörlere öncelik ve ağırlık veren bir Ekonomik Program uygulamaya 

devam edecektir. . 

 

Bu çerçeve içinde ekonomik büyümenin hızlandırılması ve büyüyen ekonomide 

bireylerin adalet ilkeleri içinde yararlanmaları, gelir dağılımı farklılıklarının azaltılması, 

halka daha iyi yaĢam koĢulları sağlanması hükümetimizin ekonomik politikası olarak 

benimsenmiĢtir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yabancı ülkelerle ekonomik 

iliĢkilerinin daha da geliĢtirilmesi, avantajlı sektörlerin geliĢmesine öncelik verilmesi ve 

teĢvik edilmesi, sermaye birikimini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasına öncelik 

verilecektir. 

 

Planlanan kalkmma hedeflerine ulaĢılması, öngörülen sektörel denge gözönünde 

tutularak tesbit edilecek ağırlıklara ve önceliklere göre yatırımların teĢvik edilmesi 

sağlanacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasının gerçekleĢtirilmesi 

amacıyle devlet gelirlerinin daha rasyonel ve gerçekci esaslara oturtulması için baĢlatılan 

çalıĢmalara devam edilecektir. 

 

Kalkınma Bankasının kurulması amacıyle baĢlatılan çalıĢmalar tamamlanacaktır. 



Devlet kaynaklı selektif kredilerin uygulaması sürdürülecek, limitler de günün 

koĢullarına göre ayarlanacaktır. Öncelikli sektörlere gereldi kredi imkanlarının, yine 

selektif kredi uygulamaları çerçevesinde geliĢtirilmesine özen gösterilecektir. 

Yeni Merkez Bankası Yasası ile getirilen görevler çerçevesinde Merkez 

Bankasınca, daha etkin bir denetim ve kredi politikasıuygulanacak, Bankaların KuruluĢ 

amaçlarına ve Devletce öngörülen kalkınma hedeflerine uygun olarak ekonomik yapıya 

yarar sağlayacak Ģekilde çalıĢmaların düzenlenmesi takip ve kontrol edilecektir. 

Üretim ve Milli gelirin artırılması ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi 

amacıyle özel ve kamu sektörünÜn daha verimli çalıĢması için gerekli önlemler 

alınacaktır. 

Vergi ağının geniĢletilmesi, devlet gelirlerinin artırılması, dar ve sabit gelirlilerin 

vergi yükünün hafifletilmesi için yürürlükteki  yasalar süratle gözden geçirilerek gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 

EĢel Mobil sistemi uygulamaya devam edilecektir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sermaye birikimini sağlamak amacıyle dıĢ kaynaklı 

sermaye ve teknolojinin ülkeye kaydırtılmasına yönelik teĢvikler uygulanacaktır. 

 

Devlet Dairelerinin tasarrufa uyumunu sağlayıcı önlemler artırılacak, Bütçe 

içinde sektörleri hareketlendirici proje ve ödenek harcamalarına öncelik verilecektir. 

Bu öncelikler doğrultusunda, hükümetimizin yatırım politikasında izleyeceği 

temel ilke, Üretim potansiyelini artırmak ve çağdaĢ bir ekonomik yapının kurulması 

sağlamaktır. 

Kalkınma hedefkrine ulaĢmada, eskiden olduğu gibi yeni dönemde de 

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda sürdürülmekte olan uyum ve iĢbirliği 

odak noktamızı oluĢturacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

K.K.T.C. Ticaret politikasının esas hedefi toplum ihtiyaçlarını devamlı, istikrarlı ve en 

ekonomik bir Ģekilde temin etmektir. 



Bu amaçla; 

Serbest piyasa ekonomisi uygulamasına devam edilecektir. Ġhracatımızın teĢvik önlemleri 

ve idari tasarruflarla üçüncü ülkelere yönlendirilmesi, ithalatımızın ise tarife içi ve diğer 

yönlen-. dirici önlemlerle Anavatan'dan sağlanması için çaba gösterilecektir. 

 Ġhracatımızın ihraç edilen ülke bazında yaygılaĢtırılması  sağlanacaktır. 

Ġthalatta ise yerel üretimi tamamlayıcı ana gıda maddeleri, elzem tüketim malları, 

yatırım manan ve girdilerinin ithalatı sağlanacaktır. 

Temel tüetim mallarının yerel üretim ve ithalat durumlarında kalite kontrolları 

daha etkin bir Ģekilde yapılacak ve mukayeseli fiyat dengelerinin korunması için gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Magosa Serbest Liman ve Bölgesinde, alt yapının geliĢtirilmesi yönünde 

baĢlatılan çalıĢmalar sürdürnlecek, Limanın araç gereçparkının modernize edilmesi ve 

yeterli düzeye getirilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir. 

 

Serbest Liman ve Bölge'de transit ticaretin artırılması yanında, sanayi 

yatırımlarının gelmesi için yoğun bir tanıtma kampanyası baĢlatılacaktır. 

Sanayi sektörünün genel ekonomimiz içindeki payının artırılmasına 

çalıĢılacaktır. Bu amaçla mevcut Sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalıĢmalarını 

sağlayıcı önlemler alınırken, toplum yapımıza uygun ve geliĢme potansiyeli bulunan yeni 

yatırımların yapılması özendirilecek ve teĢvik edilecektir. 

Sanayi Sektörünün geliĢmesinde, alt yapının önemi dikkate alınarak baĢlatılmıĢ 

olan Organize Sanayi Bölgeleri yapımına devam edilecek ve bu bölgeler 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

KĠT'lerin ülke kalkınmasına katkıda bulunabilecek, Devlet bütçesine yük 

olmayacak, rasyonel birer iĢletme durumuna getirilmeleri yönünde baĢlatılan çalıĢmalara 

devam edilecektir. 

 Kıbrıs Türk Standardlar Enstitüsü kurulacak ve süratle ülkede standardlaĢma 

sağlanacaktır. 

KKTC'nin kendi ihtiyacı olan elektriği üretmek için gerekli elektrik santral 

projesi çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, süratle uygulanmasına geçilecektir. 

Devletin yeni bina ihtiyaçları için proje yapım ve kontrolluk hizmetleri 



verilirken, mevcut Devlet bin.alannm da bakım ve onarımı yapılacaktır. 

KKTC Ekonomisi için büyük Önemi haiz olan çağdaĢ sayısal haberleĢme 

sisteminin kurulması amacıyla hazırlanmıĢ olan "KKTC Telekomünikasyon Ana 

PHim'nın" tatbikat öncesi çalıĢmaları süratle tamamlanarak uygulama 1988 yılı içinde 

baĢlatılacaktır. 

, 

Telekomünikasyon Ana Plalnı çerçevesinde öncelikle LefkoĢa, Gazi Mağusa, 

Gime santralları yenilenip kapasiteleri artırıhrken proje süresi içinde mevcut kırsal 

santrallar da yenilenerek sayıları artırılacaktır. Buna göre önümüzdeki 3 yıl içinde telefon 

yoğunluğu %25'e çıkarılacak ve ilave olarak sisteme 25000 hat kazandırılacaktır. 

Ana-Plan kapsamında haberleĢme yoğunluğu artırıhrken bugün ihtiyaç duyulan 

halkın kullanımına açık Ankesörlü telefon uygulaması derhal baĢlatılacak ve 

yaygmlaĢtırılacaktır. 

Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hava ulaĢımının önemi dikkate 

alınarak, bu amaçla havaalanlanmız ve Sivil Havacılık hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

çalıĢmaları devam ettirilecek ve hava ulaĢımındakı koltuk arzı ihtiyaca göre ve sağhklı bir 

Ģekilde artırılacaktır. 

 

Limanlarımızda ve KKTC kıyı Ģeridinde Deniz taĢımacılığı geliĢtirilerek, 

yatırımlar özendirilecek ve transit taĢımacılık teĢvik edilecektir. 

Gemilerle haberleĢmeyi sağlayan Kuzey Kıbrıs Sahil radoyosu hizmeti 16 

saatten 24 saate çıkarılacaktır. 

KKTC sahillerindeki küçük bahkçı barınaklarından dolgu nedeniyle devre dıĢı 

kalanlar faal hale getirilecek, halen faal durumda olanların da tarama iĢlemIeri yapılarak 

gerekli su derinliği sağlanacaktır. 

 

Girne Yat Limanı gerekli standarda kavuĢturularak yat turizmi teĢvik edilecektir. 

Mevcut posta merkezlerine ek olarak uygun görülecek bölgelerde posta Ģubeleri 

ve acenteliklerle pul bayilikleri açılarak halka daha etkin bir Ģekilde hizmet verilmesi 

sağlanacaktır. KKTC'nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerinĠn tedavüle konma 

çalıĢmaları sürdürülecektir. 



Turizm sektörünün daha fazla geliĢmesi ve KKTC'nin kalkınmasında iticilik 

görevi yapabilmesi  amacı ile Turizm yine öncelikli sektörler arasında yer alacaktır. 

2. Eroğlu Hükümeti döneminde yasalaĢtırılan Turizm Endüstrisi TeĢvik Yasası 

ve ona bağlı Tüzüklerden istifade ile Turizm yatırım taleplerinde fevkalede artıĢlar 

olduğu dikkate alınarak, Turizm teĢviklerinden istifade ile yatırımları devam eden ve yeni 

yatırım yapacak olan turizm yatırımcılarının, sözkonusu teĢviklerden azami istifadeyi 

sağlayabilmesi amacı ile tedbirler alınacak ve yatak sayısı önümüzdeki  5 yıl içinde 

10000'in üzerine çıkarılacaktır. Turizmin geliĢmesinin sürekliliği ve sektörde gerekli 

düzenlemenin sağlanması amacı ile Turizm KuruluĢları Yasası ile Turizm ve Seyahat 

AcentelerıDeğiĢiklik Yasası çıkarılacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

 

Hükümetimizin Tarım politikası tüm kesimlerde olduğu gibi bu kesimde 

çalıĢanlarm gelir seviyesini yükseltmek hedefine yöneliktir. Tarımsal kaynakları en 

rasyonel bir Ģekilde kullanmak suretiyle verimi ve üretimi artırmak, istikrarlı bir arz-talep 

dengesinin oluĢmasını, dolayısıyle ulusal-ekonomiye daha çok katkıda bulunulmasını 

sağlamak hedefimiz olacaktır. 

Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için üretim metodlarının 

modernizasyonuna gidilecek, ülke Ģartlarına uygun tarımsal teknoloji ve makineleĢme 

geliĢtirılecektir. Sulu tarım sahaları, özel sektör de devreye sokularak artmlacak, tarımsal 

üretim geliĢtirilecek, modern sulama sistemleri daha da yaygınlaĢtırılacaktır. . 

Tarımsal alt yapının geliĢtirilmesi yanında önceki hükümetin uygulamaya 

koyduğu kredi sistemine devam edilecek avans taban fiyatı ve uygun teĢviklerle üretim 

yönlendirilecek, tarımsal girdilerin zamanında temini ve kullanılması sağlanacak, 

tarımsal ürünlerde rantabıı fiyat sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Kültürel önlemler geliĢtirilerek, narenciye, patates, üzüm ve canlı hayvan 

ihracatında değer artıĢ  yaratacak erkenciliğin sağlanmasma gidilecektir. 

Devlet Çiftliklerinin üreticiye sağladığı kaliteli damızlık, tohum, fide ve fidan 

hizmetleri daha da geniĢletilecektir. 

 Tarımda araĢtırma ve geliĢtirme konularına ağırlık verilecektir. 



 

Et ve tavuk kombinası tesisleri en kısa zamanda tamamlanıp devreye 

konulacaktır. Bu suretle fiyatlarda istikrar sağlanacak, üretim daha iyi değerlendirilecek 

ve dıĢ satırnın artırılması sağlanacaktır. 

ÇeĢitli nedenlerle ağaçsız kalan orman alanları yeniden ağaçlandırılacak, mevcut 

ormanlarımızm korunması yanında orman içi haberleĢme ve ulaĢım geliĢtirilip ihtiyacı 

karĢılayacak seviyeye yükseltilecektir. Orman sahaları dahilindeki tarımsal arazi ve 

kaynakların tam olarak değerlendilmesi için gerekli önlemler alınacak, yeni mesire 

yerleri ve ulusal parklarm tesisi yönünde baĢlatılan çalıĢmalar aralıksız sürdürülecektir. 

Çiftçinin doğal afetlerden dolayı uğradığı zararların, üretimin devamlılığı  için, 

Genel Tarım Sigortası Fonunca tazmin edilmesine devam edilecek, sigorta kapsamı 

özellikle hayvancılığı da kapsayacak Ģekilde geniĢletilecektir. 

Tarımsal eğitimin etkinliği artırılacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

KKTC' deki Kara ulaĢımının arzulanan düzeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla 

hazırlanan "KKTC Karayolu Ana Planı" uygulamaya konulacaktır. 

Bu plan çerçevesinde oto yollar süratle yapılacaktır. AnaPlan uygulaması 

sürdürülürken diğer yolların bakım ve onarımı ile standartlarının yükseltilmesi iĢlemleri 

devam ettirilecek, 3. Sınıf köy . yolları kapsamında ise köyler arası bağlantı yolları 

çağdaĢ seviyeye  çıkarılacaktır. 

 

Devletin yeni bina ihtiyaçları için proje yapım ve kontrolluk hizmetleri 

verilirken, mevcut Devlet binalarınla da bakım ve onarımı yapılacaktır. 

KKTC Ekonomisi için büyük  önemi haiz olan çağdaĢ sayısal haberleĢme 

sisteminin kurulması amacıyla hazırlanmıĢ olan "KKTC Telekomünikasyon Ana 

Planı’nın tatbikat öncesi çalıĢmaları süratle tamamlanarak uygulama 1988 yılı içinde 

baĢlatılacaktır. 

Telekomünikasyon Ana Planı’nın çerçevesinde öncelikle LefkoĢa, Gazi Mağusa, 

Girne santralları yenilenip kapasiteleri artırılırken proje süresi içinde mevcut kırsal 

santrallar da yenilenerek sayıları artırılacaktıf. Buna göre önümüzdeki 3 yıl içinde telefon 



yoğunluğu %25'e çıkarılacak ve ilave olarak sisteme 25000 hat kazandırılacaktır. 

Ana-Plan kapsamında haberleĢme yoğunluğu artmlırken bugün ihtiyaç duyulan 

halkın kullanımına açık Ankesörlü telefon uygulaması derhal baĢlatılacak ve 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hava ulaĢımının önemi dikkate 

alınarak, bu amaçla havaalanlarımız ve Sivil Havacılık hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

çalıĢmaları devam ettirilecek ve hava ulaĢımındaki koltuk arzı ihtiyaca göre ve sağlıklı 

bir Ģekilde artırılacaktır. 

 

Limanlarımızda ve KKTC kıyı Ģeridinde Deniz taĢımacılığı geliĢtirilerek, 

yatırımlar özendirilecek ve transit taĢımacılık teĢvik edilecektir. 

Gemilerle haberleĢmeyi sağlayan Kuzey Kıbrıs Sahil radyosu hizmeti 16 saatten 

24 saate çıkarılacaktır. 

KKTC sahillerindeki küçük babkçı barınaklarından dolgu nedeniyle devre dıĢı 

kalanlar faal hale getirilecek, halen faal durumda olanlar faal hale getirilecek, halen faal 

durumda olanların  da tarama iĢlemleri yapılarak gerekli su derinliği sağlanacaktır. 

 

Girne Yat Limanı gerekli standarda kavuĢturularak yat turizmi teĢvik edilecektir. 

Mevcut posta merkezlerine ek olarak uygun görülecek bölgelerde posta Ģubeleri 

ve acenteliklerle pul bayilikleri açılarak halka daha etkin bir Ģekilde hizmet verilmesi 

sağlanacaktır. KKTC'nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerinin tedavüle konma 

çalıĢmaları sürdürülecektir. 

Turizm sektörünün daha fazla geliĢmesi ve KKTC'nin kalkınmasında iticilik 

görevi yapabilmesi amacı ile Turizm yine öncelikli sektörler arasında yer alacaktır. 

2. Eroğlu Hükümeti döneminde yasalaĢtırılan Turizm Endüstrisi TeĢvik Yasası 

ve ona bağlı Tüzüklerden istifade ile Turizm yatırım taleplerinde fevkalade artıĢlar 

olduğu dikkate alınarak, Turizm teĢviklerinden istifade ile yatırımları devam eden ve yeni 

yatırım yapacak olan turizm yatırımcılarının, sözkonusu teĢviklerden azami istifadeyi 

sağlayabilmesi amacı ile tedbirler alınacak ve yatak sayısı önümüzdeki 5 yıl içinde 

******l OOOO'in üzerine çıkarılacaktır. Turizmin geliĢmesinin sürekliliği ve sektörde 

gerekli düzenlemnin sağlanmasıamacı ile Turizm KuruluĢları Yasası ile Turizm ve 

Seyahat Acenteleri DeğiĢiklik Yasası çıkarılacaktır. 



 

Turizm potansiyelinin daha fazla tanıtılması amacı ile Anavatan Türkiye yanında 

özellikle 3. ülkelerde tanıtma faaliyetlerine daha fazla önem verilecektir. Yine bu 

dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık verilerek hizmet standardı yükseltilecektir. Bu 

amaçla OTEM geliĢtirilerek turizm alanında çağdaĢ eğitim veren bir kuruluĢa 

dönüĢtürülecektir. 

 Büyük ölçüde tamamlanmıĢ olan Girne Limanı Kanalizasyonu süratle Girne 

kentinin hizmetine sunulacaktır. 

Yerli ve yabancı turistlerin denizlerden azami istifadeyi sağlayabilmesi amacı 

ile, sahillerimizin temizlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Meteorolojik hizmetin Devletin her alanındaki planlama çalıĢmalarına gerekli 

bilgileri sağlayacak Ģekilde geliĢtirilmesine devam edilecektir. 

 

Projesi tamamlanan Karaman Tatil Köyü Projesinin benzeri olan Ilgaz Projesi 

tatbikatı baĢlatılacak ve baĢanya ulaĢması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

KKTC'nde varolan huzur ve güvenliğin devamı ve halkımızın esenliği yönünde hertürlü 

önlem alınacaktır. 

Birlik, kulüp, dernek, kurum ve benzeri kuruluĢlara daha düzenli bir çalıĢma 

ortamı sağlayabilmek amacı ile Anayasa'da öngörülen yasal düznlemeler 

gerçekleĢtirilecek, kuruluĢların amaçlarıdıĢında faaliyet yapmaları önlenecek, mali ve 

idari denetimleri yapılacaktır. 

Kırsal yörelerdeki yurttaĢlarımızın ekonomik yönden olduğu kadar sosyal 

yönden de kalkınmasına önem ve öncelik verilecektir. Bu hedefe ulaĢmak için mülki ve 

yerel yönetimlerin olanakları artırılarak sorunlar zamanında ve yerinde çözümlenecektir. 

Devletçe yürütülen köyiçi yolları ve tarla yollarının yapım, bakım ve onarımı ile 

su ve sulama kanallarının yapım, bakım. ve onarımına devam edilecektir. Ağılların 

meskun yerlerin dıĢına çıkanlmasına devam edilecektir. 

 

Köylerin yetersiz elektrifikasyonu inkiĢaf ettirilecek, kırsal yöre halkının sosyal 



ihtiyaçlarında kullanılan park, açık ve kapalı alan yapım çalıĢmaları yaygınlaĢtırılarak 

sürdürülecek, böylece ülke nüfusumuzun %60'nın yerleĢik olduğu kırsal yörelerimizin 

her yönü ile huzurlu, temiz, sağlıklı, yaĢanır hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizin içme suyu yönünden yetersiz olan yerleĢim yerelerinin içme suları 

için ek kaynak temini, kaynak geliĢtirmesi ve Ģebeke tadilatları ile Ģebeke yenilemelerine 

devam edilecektir. Buna bağlı olarak LefkoĢa ve Gazi Magosa kentlerimizin içme suyu 

projesi ivedilikle tamamlanacaktır. 

Kıt olan su kaynaklarımızdan azami yararlanmak amacı ile denetimsiz akan 

yüz*****y sulara baraj ve gölet yapımıyle denetim altına alınarak su kaynaklarımızın 

geliĢtirilmesine hız verilecektir. Kıt olan su kaynaklarımızdan sürekli yararlanmayı 

amaçlayan idari ve teknik önlemler uygulanacaktır. 

Su kaynaklarıınızın sulamada en tasarruflu ve en verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlamak için, sulama sistemlerinin ıslahı, denetimleri yapılan sulama 

yöntemlerinin yaygın bir Ģekilde kullanımı  yönünde baĢlatılan çalıĢmalar 

hızlandırılacaktır. 

 

Yeni sulama projlerinin yapımına devam edilecektir. 

 Ülkemizde su gereksinmesini karĢılamak için alternatif kaynak araĢtırmaları 

yapılacaktır. 

Ülkemizin doğal zenginliklerinden yararlanmak amacı ile öncelikle çimento 

hammaddesi, bakırlı pirit, manganez, bentonitboyataĢı ve kil gibi endüstriyel hammadde 

kaynaklarının araĢtırılması yapılacaktır. Kireç, alçı, tuğla-kiremit yapımı konularında 

ülke gereksinimini karĢılayacak ve ihracata yönelik üretim yapılması sağlanacaktır. 

Doğa ve çevreyi koruma, çevre sorunlarını giderme çalıĢmalarının sağlıklı 

sürdürülebilmesi için ülkemizde uygulanabilecek "Çevre Yasası" çıkarılacaktır. 

Doğa ve çevremizin en iyi Ģekilde korunması, sağlıklı, yaĢanılır bir duruma 

getirilmesi için çevreyle ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları ile yerel yönetimlerin 

sorumluluklarını yerine getirmelerinde gerekli koordinasyon sağlanacak, çevre 

planlaması yönünde baĢlatılan çalıĢmalar yönlendirilecektir. Belirtilen amaca ulaĢmak 

için idari düzenlemeler yapılacak, yasal önlemler alınacaktır. 

Yerel yönetimlerin, görevlerini daha etkin biçimde yerine getirmeleri, özellikle 

doğa ve çevrenin korunmasında daha etkin rol oynamaları sağlanacaktır. 



 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri; 

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak; TürkMilletinin bilincinde 

yeretmiĢ Atatürk  Milliyetçiliği ile ilke ve devrimlerinin yarattığı fikir ve duygu 

ortaklığına sahip Kıbrıs Türk Halkının varolma mücadelesinin özünde yatan gerçekleri 

bilen ve KKTC'ni yüceltmek ve korumak için her türlü gayret ve özveriyle çalıĢan, 

Anayurdu Türkiye'ye, Devletine, Türk Ulusuna, toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla 

bağlı, görev ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinci davranıĢlara dönüĢtürülebilen, barıĢçı 

ancak haklarını sonuna kadar savunabilen beden, ahlak, zihin ve duygu bakımından 

kiĢilikli, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağh yapıcı ve 

yaratacı yurttaĢlar yetiĢtirmek için gerekli  planlama ve programlama 

gerçekleĢtirilecektir. 

Buna göre; 

- Okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasına daha da hız verilecek, 15 yaĢına kadar 

zorunlu ve parasız, 18 yaĢına kadar parasız eğitimin tüm bireylere fırsat ve olanak eĢitliği 

verilmek suretiyle sürdürülmesine özen gösterilecek, bu çerçevede ortaokullardaki 

okullaĢma oranının yüzde  yüze ulaĢması sağlanacaktır. 

- Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın da toplumun mutluluğundan paylarını alabilmeleri 

için eğitim ihtiyaçlarının gerektiği Ģekilde karĢılanmasına özen gösterilecektir. 

Ortaöğretimde kalkınma hedeflerine uygun olarak nitelikli insan gücü ihtiyacının 

karĢılanabilmesi için mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecektir. Ayrıca, endüstriyel 

pratik mesleki eğitime baĢlanarak mesleklerin sınıflandırılması ile ünvan ve yetkilerin 

düzenlenmesi yönüne gidilecektir. 

 

   - Okullarımızda, yabancı dil öğreniminin daha etkili ve verimli olabilmesi ıçin 

araĢtırma ve çalıĢmalar yapılarak ders kitabı ve dığer görsel ve ıĢıtsel öğretım araç ve 

gereçleri ıle okullanmızııı donatılması gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca, yabancı dil eğıtim 

ve öğretimınde etkin oldukları kanıtlanan ve sayılan artırılmıĢ bulunan Maarif 

Kolejlerinin etkinlik ve verimliliğinı artırabilmek ve öğretim standardını 

yükseltebilmek için çağın gereklerine uygun düzenlemelere gidilecek ve gereken 

önlemlerin alınmasına özen gösterilecektir. 

 

- KKTC'deki her tür ve düzeydeki okulların, teknolojinin gerektirdiği araç ve gereçlerle 

donanımına önem verilecek; eğitim ve öğretırnin çağdaĢ yöntemlerle sürdürülmesine 



özen gösterilecektir. Bu çerçevede, okullarımızda bilgisayarlı eğitim ve bilgisayar 

öğretimi için gerekli önlemler alınacaktır. 

- Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin karĢılaĢtıkları 

sorunları giderici önlemlerin alınmasına özen gösterilecek, maddi olanaklardan yoksun 

baĢarılı öğrenciler, burs ve nakdi yardımlarla desteklenerek ve en üst düzeye kadar 

öğrenim görmeleri sağlanacaktır. 

- Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin hizmetteki verimmiklerinin artırılması amacı ile 

geliĢen teknolojnin gereklerine uyum sağlamaları bakımından hizmetiçi eğitim 

uygulamalarına önem verilecektir. 

- Ülkemizin sosyo-ekonomik yönden kalkınmasmdaki rolü ve önemi kesinleĢen Doğu 

Akdeniz Üniversitesinin optimum kapasiteye ulaĢması için  gerek1i  yardımın ve 

desteğin hükümetimizce bu kuruma verilmesine özen gösterilecektir. 

 

- DıĢ ülkelerdeki yurttaĢlarımızın her türlü eğitim-kültüı sorunlarımn giderilmesine 

yardımcı olunacak; Türk Dilini, Türk Kültürü ve gelenklerimizi yaĢatmalarma, 

geliĢtirmelerine destek ve olanak sağlanacak, o ülkelerle dostane iliĢkilerimizin 

artmasında ve Devlettmizin tanıtılmasında etkin olmalarım gerçekleĢtirmek yönünde  

çalıĢılacaktır. 

- Türk Kültürünün yozlaĢmadan benimsenip korunmasına, imzalanmıĢ bulunan protokol 

çerçevesinde Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki mevcut kültür bağlarımn daha da 

güçlendirilmesine ve Eğitim, Kültür ve Sanat alanlarında iĢbirliğinde bulunulmasına 

önem verilecektir. 

- Sanatın ve Sanatçının yüceltilmesine, Sanatsal ve Kültürel çalıĢmaların özlenen bir 

düzeye çıkarılmasına ve geerekli özendiricilikte bulunmasına önem verilecek, tiyatro, 

müzik, plastik sanatlar ve edebiyat alanlarında ,etkinlikler yaygınlaĢtınlacaktır. 

 

- Sanatsal ve Kültürelolayların bir ulusun ve ülkenin tanıtılmasındaki öneminden 

hareketle bu alanda gerekli  çalıĢmalar yapılacaktır.. Kültürel varlıklar ile insanlığın 

ortak malı olan Eski Eserler ile tarihsel çevrenin korunmasına ve Milli ArĢivimiz ile 

Kütüphanelerimizin geliĢtirilmesine özen gösterilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 



 

Anayasamızın ilgili maddesinde yer alan ve vatandaĢlarımızın bedensel , ruhsal 

ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanan sağlık hizmetlerinin etkin biçimde 

verilmesi, daha da geliĢtirilerek halkımızın her kesimine eĢit Ģekilde ulaĢtırılması 

öncelikli hedefimizdir. 

 

Bu amaçla Çevre Sağlığı, Beslenme ve Gıda Kontrolu, Ana Çocuk Sağlığı, 

BulaĢıcı Hastalıklada SavaĢ, Yöresel ve Gentik Hastalıklarla SavaĢ, gibi Koruyucu 

Hekimlik bölümlerini kapsayan Temel Sağlık Hizmetleri ile Tedavi Edici Sağlık 

Hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak için gereken tüm yasal, tıbbi ve idari önlemleri 

alınıp uygulanacaktır. 

Temel Sağlık Hizmetleri konusunda çeĢitli sektör ve gönüllü kuruluĢlarla 

geçmiĢte baĢlatılan iĢbirliği ve çalıĢma ortamına titizlikle uyulacaktır. 

Thalassaemia, Sıtma, Verem, Kanser ve AIDS hastalıklarıyle ilgili olarak 

baĢlatılan mücadele çalıĢmalanmıza aralıksız devam edilecek, bina inĢaatı araç ve 

cihazları tamamlanan Radyoterapi Merkezi'nin hizmte sokulması sağlanacaktır. 

Sağlık merkezlerinin kapasite durumları yeniden gözden geçirilecek, bu arada bu 

merkezlerde daha yeterli sağlık hizmeti verilmesi için tahlil laboratuvar1arı ile takviye 

edilmeleri yönünde çalıĢmalar yapılacaktır. 

Gazi Magosa, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Güzelyurt yöresindeki mevcut 

sağlık servisleri bir plan ve program çerçevesinde ele alınacak; yeterli olmayan binaların 

yerlerine ya yeni binalar inĢa edilecek, ya da mevcut binalara ek ilaveler yapılacaktır. ilaç 

üretimine süratle geçilecektir. 

Spastik ve diğer özürlü yurttaĢlarımızın sağlık ve rehabilitasyon durumları ele 

alınacak, bu kesime daha yeterli bir hizmet verilebilmesi amacıyla bir Rehabilitasyon 

Merkezi kurulması yönünde baĢlatılan proje çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

Devlet Laboratuvarı Dairesi, ilaç, kalite, kontrol, kimyasal analizler, adli kimya-

fen, besin kontrol ve analizleri, mikrobiyolojik analiz Ģübeleriyle etkin hizmetlerini 

sürdürecek, personel yönündan daha da etkinleĢtirilmesi ve araç, gereç için yeni bir bina 

inĢaatına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

ġehit ve Hadise Kurbanı Aileleri, Ebeveyinleri, Malul ve Malul Gaziler, Muhtaç 

ve Yoksul YurttaĢlar ve ailelerinin esenlendirilmeleri için devam eden Devlet himaye ve 

yardımları etkin bir biçimde sürdürülecektir. 



Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriytinin Sosyal ve Ekonomik yapısını temelde etkileyen Ġskan, 

Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasası'nın uygulanıp esas amaç olan Yasal Hak 

Sahiplerine (41/77 sayılı yasada belirtilen EĢdeğer mal bırakanlar, Ģehit aileleri, malul 

gaziler, mukavemetçi-mücahit ve I. ve II. BarıĢ Harekatına katılan Türk BarıĢ Kuvvetleri 

mensupları ile tahsiste haksahibi olanlar, öncelik sıralamasına göre) mülkiyet verilmesi 

iĢlemini Aanayasa'nın öngördüğü süre içerisinde ve Anayasada belirlenen öncelikler 

doğrultusunda tamamlanmasına özen gösterilecektir. 

 

EĢdeğer mal verme iĢlemlerine parallel olarak "Ġskan Topraklandırma" konularında 

haksahibi vatandaĢlar için sürdürülen revizyon çalıĢmalarına da devam edilecektir. 

EĢdeğer mal verme iĢlemlerine parallel olarak "Ġskan Topraklandırma" 

konularında haksahibi vatandaĢlar için sürdürülen revizyon çalıĢmalarına da devam 

edilecektir. 

ġehit, Hadise Kurbanı eĢlerine ve ebeveyinlerine tahsis edilen konutların "Kesin 

Tasarruf Belgeleri"nin verilmesine devam edilecektir. 

 

 Haksahibi olan ġehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına birer arsa tahsisi 

yapılmasına devam edilecektir. 

 Bu amaca yönelik olarak LefkoĢa'da verilen arsaların halen sürdürülmekte olan 

alt yapı çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

Tahsis amaçlı, ekonomik değeri olan kaynakların amacına uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek, gerekli önlemler alınacaktır. 

Ġskan, Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasasında uygulamaların daha da pratiğe 

indirgenip, süratlenmesi için gerekli tadilat ve ilavelerin yapılması yönünde çalıĢmalar 

yapılacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konut sorunu büyük önem arzetmektedir. 

Konut açığı, Devlet Planlama Örgütü'nün saptadığı sağlıklı verilerden yararlanarak eldeki 

olanaklar ölçüsünde asgariye indirilectir. Ülkemizin koĢulları dikkate alınarak dar ve 

sabit gelirli vatandaĢları standart bir konut sahibi yapma çalıĢmalarımız en etkin bir 



Ģekilde sürdürülecektir. 

Kırsal kesimde konut gereksinimini gidermek için yeni evlenen çiftlere arsa 

verme iĢlemi sürdürülecek ve sosyal konut kredisi olanakları sağlanacaktır. 

Toplu konut üretiminde gerekli alt yapının devlet eliyle yapılması, konut ve 

altyapı yönünde finansman sağlanması için baĢlatılan giriĢimler sürdürülecektir. 

Ülkemizde sağlıklı bir fiziki geliĢme ve çevre oluĢumunu sağlamak amacıyla 

Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında öngörüldüğü gibi sosyal ve ekonomik planlamaya 

paralelolarak fiziki planlamanın ve imar kontrolunun etkin bir Ģekilde yapılmasına özen 

gösterilecektir. Tarihi ve Doğal zenginliklerin korunması ve planlı kaynak kullanımı ile 

çağdaĢ geliĢme sağlanacaktır. Bunun için merkezi yönetim ile yerel yönetim iliĢkileri 

daha koordineli bir Ģekilde yürütülecektir. 

 

Bu amaca yönelik olarak master plan ve detay bölge planları çalıĢmaları 

tamamlanmıĢ olan LefkoĢa ile planlama çalıĢmaları devam etmekte olan Gazi Magosa, 

Girne ve Lefke Ġmar Planları süratle tamamlanarak yasal bir Ģekilde uygulamaya 

konulacaktır. 

 Bunların gerçekleĢtirilebilmesi için; gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

 Tapu ve Kadastro iĢlemlerinin en etkili ve en süratli bir Ģekilde yapılmasına 

devam edilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

Daha önce de belirtildiği gibi yeni yatırımlar ve geliĢen ekonomi içerisinde iĢsizlik 

sorununa ivedi çözüm bulmak Hükümetimizin ana hedeflerindedir. ĠĢ güvenliği ve iĢçi 

sağlığını etkin bir Ģekilde sağlamak için gerekli her türlü önlem alınacaktır. 

 

_J ıu, "--,,vv 
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Sayfa :' 

 

ĠĢçi ve ĠĢveren iliĢkilerini en adil bir Ģekilde düzenleyen, iĢ barıĢını ve 

güvenliğini sağlayıcı. çalıĢma hayatıyla ilgili gerekli mevzuatım hazırlanması ve 

yasalaĢması ivedilikle sağlanacaktır. Bu Ģekilde esnaf ve sanatkarların gerek kendi 

aralarında, gerekse müĢterileri ile olan münasebetler, iĢverenlerle iĢgörenler arasındaki 

iliĢkiler, Toplu SözleĢme, grev, SendikalaĢma ve ĠĢveren Haklarının kullanılması, belli 

esaslara bağlanmıĢ olacaktır. Hükümetimiz sendikalarla var olan diyaloğun devamına 

özen gösterecektir. 

Sakatların Ġstihdamı Yasası uyarınca özürlülerin kamu kesiminde veya özel 

sektörde uygun iĢlerde istihdam edilmeleri alınacak etkin önlemler ile sağlanacak ve 

sakatların üretici durumuna getirilerek rehabilite edilmesi sağlanacaktır. 

Tek sosyal güvenlik sistemine geçiĢ çalıĢmaları hız1andırılarak devam 

ettirilecektir. 

Toplumsal geliĢmemizde ve Devletimizin yücelmesinde gençlerimizin üstlendiği 

ve üstleneceği görev ve yükümlülükleri layıkıyle yerine getirmeleri ve geleceğe en iyi 

Ģekilde hazırlanmalarını sağlamak için onları hertürlü bilgi ve beceri ile donatmak ve 

sorunlarından arındırmak temel görevimizdir. 

Gençlerimizin boĢ zamanlarını kendileri, aileleri, çevreleri ve ülkeleri yararına 

değerlendirebilmeleri için çağdaĢ bilgi yanında iyi alıĢkanlıklar kazanmalarına yardımcı 

olmak ve bu suretle onların fikir düzeylerini geliĢtirmek düĢüncesiyle okul içinde olduğu 

kadar okul dıĢında da eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalıĢmalara katılmalarını, pratik 

bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak amacımızdır. 

 

Bu amaçla, ilgi duydukları alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliĢtirmeleri 

için gerekli örgütleme çalıĢmaları yapılacak, olanaklar sağlanacak, kültürel, sanatsal ve 

sportif alanda çalıĢabilecekleri araç-gereç, tesis sağlanacaktır. Bilimsel ve teknik 

çalıĢmalar ve benzeri uygulamalar yapabilme olanakları sağlanacak ve bu amaçla gençlik 

merkezlerinin geliĢtirme faaliyetleri hızlandırılacaktır. 

Ayni amaç doğrultusunda etkinlik gösteren kulüp ve kuruluĢlar teĢvik edilecek, 



etkinliklerinin yaygınlaĢtırılması için özendirici önlemler alınacaktır. 

 Gençlerimize dinlenme ve sosyal dayanıĢma olanağı sağlayan kamplar 

geliĢtirilerek yaygınlaĢtınlacak ve Anavatan ve üçüncü ülke gençleri ile gençlerimizi 

kaynaĢtıracak uluslararası niteliğe kavuĢturulacaktır. 

 

Sağlıklı ve güçlü bir nesil yetiĢtirmek için sp,run yaygınlaĢtırılması ve 

geliĢtirilmesinin gerekli olduğu, sporun tanıma ve tanıtmada etkin bir araç olacağı 

gerçeğinden hareketle spora ayrı bir değer ve önem verilecektir. Bu çerçevede:  

Amatör sporun ülke düzeyinde köy, kent ve bölge ayırımıgözetmeksizin çağdaĢ 

ve bilimsel geliĢmelere özdeĢ olarak yönlendirilmesi, yaygın1aĢtınlması ve geliĢmesi 

planlanacak ve uygulanacaktır. 

YurttaĢların bedensel yeteneklerini geliĢtirmeye, boĢ zamanlarını sportif yönden 

değerlendirmeye, spor ve çalıĢmaları ile sağlıklıgeliĢmelerini sağlamaya yönelik 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

Gençliğin sağlıklı beden ve ruh yapısı içerisinde toplumsal ve ulusal hedefler 

doğrultıısunda yetiĢmesi sağlanacaktır. 

 Bu hedefler doğrultusunda; 

 

Spor tesislerinin özellikle Atatürk Spor Sitesi içinde yer alaıı tesislerin 

bekletilmeden tamamlanabilmesi ve çok yönlü olarak etkin bir biçimde devreye 

konabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Ülke düzeyinde gerek Spor Dairesi'nin gerekse bünyesindeki Spor 

Federasyonları ile Kulüplerin spor etkinliklerini sürdürebilecek Uluslararası standartlara 

uygun her türlü gereksinimi haiz, çok yönlü ve sağlık koĢullarını ihtiva eden. kapalı ve 

açık spor tesisleri yapılacaktır. 

 

 Kitle sporunu teĢvik için gerekli olan semt ve köy sahalarının yapımı 

yaygınlaĢtırılarak ivedilikle tamamlanacaktır. . 

Mevcut spor tesis ve etkinliklerinde, gereğince görev yapabilecek çağdaĢ bilgi ile 



donatılmıĢ elemanlar yetiĢtirilip görevlendirilecektir . 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

Kıbrıs Türk halkının ezelden beri bağlı olduğu ve kurulduğu günden bu yana Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin titizlikle koruyup savunduğu "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 

ilkesi uyarınca Hükümetimiz dıĢ politikada barıĢın korunmasına hizmet etmeyi esas 

alacaktır. 

 

Bu barıĢcıl yaklaĢımın bir gereği olarak Hükümetimiz her ülke ile dostluk, 

karĢılıklı saygı ve birbirlerinin içiĢlerine karıĢmama ilkelerine dayalı iliĢkiler kurmayı 

amaçlayacak ve KKTC topraklarının baĢka ülkelere karĢı düĢmanca amaçlarla 

kullanılmasına müsaade etmeyecektir. 

Genç Cumhuriyetimizin dıĢ dünya ile olan iliĢkilerinin geliĢtirilmesi ve uluslar 

topluluğu içerisinde layık olduğu yeri alması için. 

sürdürülen çabalara Hükümetimiz artan bir yoğunluk ve .etkinlik kazandıracaktır. Bu 

gayretimiz Kıbrıs gerçeklerinin daha yaygın ve etkili biçimde duyurulması; bu 

gerçelderin bilinciyle hareket eden ülkeler ve siyasal gruplarla daha etkin bir dayanıĢma 

gerçekleĢtirlmesi; Ġslam ülkeleri ile olan iliĢkilerimizin dostluk ve kardeĢlik havası içe-

risinde daha da geliĢtirilmesi; bu kardeĢ ülkelerdeki insancıl ve diğer sorunların 

çözümlenmesine katkıda bulunmak için maddi ve manevi olanaklarımızın seferber 

edilmesi; tüm uluslararası kuruluĢlarda Kıbrıs Türkü'nün sesinin duyurulması ve 

temsiliyetinin sağlanması temel unsurlarına dayalı  olacaktır. 

Yurt dıĢında yaĢayan onbinlerce saydaĢımızın öz yurtlarıyla olan iliĢkilerini 

koruyup güçlendirmek, KKTC'nin tanıtılmasında onların katılımlarını sağlamak, öte 

yandan bu soydaĢlarımızın var olan sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesini 

sağlamak görevimiz olacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, baĢta Filistinli kardeĢlerimizin haklı davası olmak üzere, dünyada hak ve 

özgürlükteri için mücadele vermekte bulunan Müslüman ülke ve halklarının haklı 

davalarını desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede Hükümetimiz, Filistinli 

kardeĢlerı. mizin, devlet kurma hakkı dahil, tüm yasal haklarını kazanmaları; 



Mganistan'daki Mücahit kardeĢlerimizin haklı mücadelesinin baĢarı ile sonuçlanması; 

Bulgaristan'daki Türkler üzerindeki zulme varan insanlık dıĢı baskıların kaldırılması ve 

Batı Trakya Türklerine karĢı uygulanan aynmcı kısıtlamalara ilgili ülke hükümetince bir 

an önce son verilmesi için elinden gelen desteği' göstermeye devam edecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

KKTCnin dıĢ politikasında Anavatan Türkiye ile olan iliĢkilerinin çok özel bir yeri 

vardır. Özgür1üğümüzün ve bağımsızlığımızın yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye 

ile geçtiğimiz yıllarda çeĢitli anlaĢma ve protokoller imzalamıĢ bulunmaktayız. 

Hükümetimiz, tabiatıyle, iki ülke arasmdaki bu akitlerin her iki tarafın da yararma olacak 

Ģekilde uygulanmasına büyük özen gösterecektir. 

Adada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aramızda varolan anlaĢmazlıklara gelince 

Hükümetimiz, bu uyuĢmazlık noktalarının zora baĢvurmadan veya zor kullanma 

tehdidinden arınmıĢ olarak, barıĢçıl yollarla, iki tarafın eĢitlik içinde yürüteceği 

görüĢmelerle çözümlenebi1eceğine inanmaktadır. Rum tarafının sürdürdüğü asker ve 

silah yığınağı ile ordusunu her bakımdan güçlendirip saldırı gücünü artırma faaliyetlerini 

Hükümetimiz büyük bir dikkatle izlemeye devam  edecek, tüm ilgililere gerekli ikazları 

yapacak ve Devletimizin güvenliğinin gerektirdiği tüm tedbirleri zamanında almaktan 

çekinmeyecektir. 

 

Özellikle RumIarın silahlanması ve Kuzeyde egemenlik iddiasını yoğunlaĢtırması 

karĢısında, kalıcı bir barıĢ sağlanıncaya kadar, ülke topraklarına yönelecek her çeĢit 

tehdide, mevcut gücümüzün bütün imkanlarıyla karĢı koyacak topyekün savunma 

tedbirleri alınacaktır. Bu yöndeki fiili ve yasal çalıĢmalarımız devam edecektir. 

DıĢ politikamızı yönlendiren ve temel uygulayıcısı olan DıĢiĢleri örgütümüzün 

güçlendirilmesi için baĢlatılan nitelikli Ġstihdam, hizmetiçi kapsamlı eğitim ve 

organizasyon çalıĢmaları aksatılmadan sürdürülecektir. 

 

Sa yın BaĢkan, Saym Milletvekilleri, 

Kı brıs sorununun çözümü konusundaki giriĢimlere gelince: 

Her Ģeyden önce Ģunu belirtmek gerekir ki Kıbrıs'ta bir çözüm vardır ve bu çözüm halen 

mevcut durumdur. Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hakkını kullanarak 1983'te 



ilan etmiĢ olduğu KKTC olgusu yadsınamaz bir gerçektir ve her geçen gün geliĢip 

güçlenmektedir. Ancak mevcut çözüm dıĢında baĢka bir çözüm aranacaksa KKTC 

olgusunun hiçbir zaman gözardı edilemiyeceği de bir gerçektir. 

Bu gerçek ıĢığında ya BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet görevi 

çerçevesinde görüĢmeler yapmak suretiyle kalıcı ve kapsamlı bir anlaĢma sağlayacak 

veya iki ayrı ve bağımsız devlet varlıkların  kökleĢtirerek sürdürecektir. 

Ġyice bilinmelidir ki 29 Mart 1986 Belgesi dıĢında yeni bir giriĢim baĢlatılacaksa, 

Hükümetimiz bu belge çerçevesinde veya görüĢmeler süreci içerisinde bugüne değin 

yapmıĢ olduğu fedakarlıkların hiç birisi ile kendini bağlı saymayacaktır. Böyle bir 

olasılığın 5. yılını doldurmak üzere bulunan KKTC olgusunu kaale alması gerektiğini ve 

baĢlatılabilecek müzakere sürecinin ilanihaye devam edemiyeceğini de huzurlarınızda 

önemle vurgulamak isterim. 

Hükümetimiz BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreterinin iki toplum liderini gayri 

resmi bir zirve toplantısında biraraya getirme giriĢimlerini olumlu karĢılamaktadır. 

Ancak yapılacak zirve toplantısı önkoĢulsuz ve eĢitlik ilkesine bağlı olması 

vazgeçemeyeceğimiz bir ilkedir. 

 

Yeni bir müzakere sürecinin baĢlama ihtimallerinin belirediği bu aĢamada 

Hükümetimiz bir hususu daha yeniden belirtmekte fayda görmektedir. Bu da Kıbrıs Türk 

Halkı için Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin tartıĢma konusu yapılamayacağıdır. 

Adadaki Türk askeri varlığı ile vücut bulan bu garantinin, Kıbrıs sorununa bulunabilecek 

bir çözümden sonra da devam etmesi ve ada da güvenliğimizin gerektirdiği ölçüde ve 

yeterli caydırıcılığı haiz bir Türk askeri varlığının devamı tabiidir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri , 

Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması, sağlıklı bir çalıĢma düzeni getirilmesi, 

saygınlığın artırılması, zaman içerisinde uygulama esnasında ortaya çıkan aksaklıkların 

ve görülen bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyle, Anayasal çerçevede baĢlatılan 

çalıĢmalar sonuçlandırılacaktır. 

Anayasamızın öngördüğü doğrultuda yönetimle ilgili TeĢkilat Yasaları 

çıkarılmaya devam edilecek ve en erken bir zamanda tamamlanacaktır. 

Kamu görevlilerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak için hizmetiçi eğitim 



çalıĢmaları en etkin bir Ģekilde sürdürülecek, bu çerçevede yabancı dil eğitimini sağlamak 

için Yabancı Dil Eğitim Merkezi kurma çalıĢmaları sonuçlandırılacaktır. 

KKTC'nin tanıtılmasında ve çeĢitli siyasal platformlarda yer almasında ve yine 

Halkımızla en sıkı iletiĢimi sağlamakta büyük pay ve katkıları olan Basın-Yayın 

KuruluĢlarımız ve özellikle Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun etkinliğinin 

artırılması, geliĢtirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesine özen gösterilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

 Sözlerime son verirken, tüm Halkımıza en iyi biçimde hizmeti amaç ve görev 

bildiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. 

Ulusal değerlerimizden en ufak bir ödün vermeden demok. rasimizi yüce 

Meclisimizle birlikte savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

 

Bütün uygulamalarımızda bir partinin değil tüm Halkımızın Hükümeti olarak, 

muhalefetle diyaloğa özen göstererek üstün hizmet anlayıĢla görev yapacağımızı, 

Halkımızın emrinde ve hizmetinde olmaktan mutluluk duyacağımızı ve Halkımızın bize 

gösterdiği güvene layık olacağımızı ifade eden, hepinize saygılar sunarım. 
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III.Eroğlu Hükümeti 

 

23 Mayıs, 1988 tarihinde CumhurbaĢkanınca onaylanan Dr. DerviĢ EROĞLU 

BaĢkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi - Bağımsızlar Koalisyon Hükümeti'nin 30 Mayıs, 

1988 tarihinde Cumhuriyet Medisinde okunan; HüKüMET PROGRAMI 

 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri. 

 

 Kıbrıs Türk Halkı'nın hür iradesini temsil eden  yüce Meclisi, Bakanlar Kurulu 

ve Ģahsım adına saygı ile selamlıyorum. 

 Anayasa'nın 1O9'uncu maddesi uyarınca hükümet prograrnımızı okumak üzere 

huzurlarınızda bulunuyorum. 

Öncelikle, bugün içinde bulunduğumuz bariĢ, güvenlik ve özgürlük ortamına 

canları pahasına katkıda bulunan Mehmetcik ve Mücahit1erimize minnet ve Ģükran 

duygularımızı ifade eder; aziz Ģehitlerimizi saygı ile anarız. 

Bugünlere ulaĢmamızda özverili katlalan ve desteği olan Anavatanla onurlu 

kader birliğimiz en etkili bir Ģekilde devam edecektir. 

 

Atatürk ilkeleri tek rehberimiz olacak; tüm uygulamalarımız bu ilkeler 

çerçevesinde yürütülecektir. 

1974 Mutlu BarıĢ Harekatıyle yaratılan özgürlükçü ortam içinde halkımızın 

benimsediği çoğulcu parlamenter demokratik sistemin bir gereği olarak kurduğumuz 9. 

hükümet, KKTC'de  parlamenter demokratik sistemin en etkili bir Ģekilde yaĢatıldığının 

açık bir göstergesi olup, bu gerçeği vurgulamaktan büyük kıvanç duymaktayım. 

 

Cumhuriyet Meclisinin bağımsız milletvekillerince desteklenen Ulusal Birlik 

Partisi - Bağımsızlar (Koalisyon) Hükümeti, Anayasamızın öngördüğü demokratik, laik 

ve sosyal hukuk devleti ortamında tüm halkımızın mutluluk ve refahı için özveri ile 



çalıĢacak ve K.KTC'nin  siyasi ve ekonomik yönden kökleĢtirilmesi ve güçlendirilmesi 

çabalarına kararlılıkla devam edecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Muhterem Milletvekilleri, 

Planlı Kalkınma Anayasamızın öngördüğü bir yöntemdir. Kalkınma politikamızın temel 

hedefi Halkımıza daha mutlu, daha refahlı yaĢam koĢulları sağlamak, güvenli bir devlet 

örgütü içinde sağlam ve çağdaĢ bir ekonomik bünyeye sahip olmaktır. Bu amaçla II. 5 

yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanacak Yıllık Program ve Bütçelere uygun 

olarak Hükümet faaliyetlerimiz etkin bir Ģekilde sürdürülecektir. 

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kendi kendine yeterli olması, 

güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye kavuĢabilmesi için serbest rekabet ilkeleri içerisinde 

avantajlı olduğu sektörlere öncelik ve ağırlık veren bir Ekonomik Program uygulamaya 

devam edecektir. . 

 

Bu çerçeve içinde ekonomik büyümenin hızlandırılması ve büyüyen ekonomide 

bireylerin adalet ilkeleri içinde yararlanmaları, gelir dağılımı farklılıklarının azaltılması, 

halka daha iyi yaĢam koĢulları sağlanması hükümetimizin ekonomik politikası olarak 

benimsenmiĢtir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yabancı ülkelerle ekonomik 

iliĢkilerinin daha da geliĢtirilmesi, avantajlı sektörlerin geliĢmesine öncelik verilmesi ve 

teĢvik edilmesi, sermaye birikimini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasına öncelik 

verilecektir. 

 

Planlanan kalkmma hedeflerine ulaĢılması, öngörülen sektörel denge gözönünde 

tutularak tesbit edilecek ağırlıklara ve önceliklere göre yatırımların teĢvik edilmesi 

sağlanacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasının gerçekleĢtirilmesi 

amacıyle devlet gelirlerinin daha rasyonel ve gerçekci esaslara oturtulması için baĢlatılan 

çalıĢmalara devam edilecektir. 

 

Kalkınma Bankasının kurulması amacıyle baĢlatılan çalıĢmalar tamamlanacaktır. 



Devlet kaynaklı selektif kredilerin uygulaması sürdürülecek, limitler de günün 

koĢullarına göre ayarlanacaktır. Öncelikli sektörlere gereldi kredi imkanlarının, yine 

selektif kredi uygulamaları çerçevesinde geliĢtirilmesine özen gösterilecektir. 

Yeni Merkez Bankası Yasası ile getirilen görevler çerçevesinde Merkez 

Bankasınca, daha etkin bir denetim ve kredi politikasıuygulanacak, Bankaların KuruluĢ 

amaçlarına ve Devletce öngörülen kalkınma hedeflerine uygun olarak ekonomik yapıya 

yarar sağlayacak Ģekilde çalıĢmaların düzenlenmesi takip ve kontrol edilecektir. 

Üretim ve Milli gelirin artırılması ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi 

amacıyle özel ve kamu sektörünÜn daha verimli çalıĢması için gerekli önlemler 

alınacaktır. 

Vergi ağının geniĢletilmesi, devlet gelirlerinin artırılması, dar ve sabit gelirlilerin 

vergi yükünün hafifletilmesi için yürürlükteki  yasalar süratle gözden geçirilerek gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 

EĢel Mobil sistemi uygulamaya devam edilecektir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sermaye birikimini sağlamak amacıyle dıĢ kaynaklı 

sermaye ve teknolojinin ülkeye kaydırtılmasına yönelik teĢvikler uygulanacaktır. 

 

Devlet Dairelerinin tasarrufa uyumunu sağlayıcı önlemler artırılacak, Bütçe 

içinde sektörleri hareketlendirici proje ve ödenek harcamalarına öncelik verilecektir. 

Bu öncelikler doğrultusunda, hükümetimizin yatırım politikasında izleyeceği 

temel ilke, Üretim potansiyelini artırmak ve çağdaĢ bir ekonomik yapının kurulması 

sağlamaktır. 

Kalkınma hedefkrine ulaĢmada, eskiden olduğu gibi yeni dönemde de 

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda sürdürülmekte olan uyum ve iĢbirliği 

odak noktamızı oluĢturacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

K.K.T.C. Ticaret politikasının esas hedefi toplum ihtiyaçlarını devamlı, istikrarlı ve en 

ekonomik bir Ģekilde temin etmektir. 



Bu amaçla; 

Serbest piyasa ekonomisi uygulamasına devam edilecektir. Ġhracatımızın teĢvik önlemleri 

ve idari tasarruflarla üçüncü ülkelere yönlendirilmesi, ithalatımızın ise tarife içi ve diğer 

yönlen-. dirici önlemlerle Anavatan'dan sağlanması için çaba gösterilecektir. 

 Ġhracatımızın ihraç edilen ülke bazında yaygılaĢtırılması  sağlanacaktır. 

Ġthalatta ise yerel üretimi tamamlayıcı ana gıda maddeleri, elzem tüketim malları, 

yatırım manan ve girdilerinin ithalatı sağlanacaktır. 

Temel tüetim mallarının yerel üretim ve ithalat durumlarında kalite kontrolları 

daha etkin bir Ģekilde yapılacak ve mukayeseli fiyat dengelerinin korunması için gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Magosa Serbest Liman ve Bölgesinde, alt yapının geliĢtirilmesi yönünde 

baĢlatılan çalıĢmalar sürdürnlecek, Limanın araç gereçparkının modernize edilmesi ve 

yeterli düzeye getirilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir. 

 

Serbest Liman ve Bölge'de transit ticaretin artırılması yanında, sanayi 

yatırımlarının gelmesi için yoğun bir tanıtma kampanyası baĢlatılacaktır. 

Sanayi sektörünün genel ekonomimiz içindeki payının artırılmasına 

çalıĢılacaktır. Bu amaçla mevcut Sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalıĢmalarını 

sağlayıcı önlemler alınırken, toplum yapımıza uygun ve geliĢme potansiyeli bulunan yeni 

yatırımların yapılması özendirilecek ve teĢvik edilecektir. 

Sanayi Sektörünün geliĢmesinde, alt yapının önemi dikkate alınarak baĢlatılmıĢ 

olan Organize Sanayi Bölgeleri yapımına devam edilecek ve bu bölgeler 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

KĠT'lerin ülke kalkınmasına katkıda bulunabilecek, Devlet bütçesine yük 

olmayacak, rasyonel birer iĢletme durumuna getirilmeleri yönünde baĢlatılan çalıĢmalara 

devam edilecektir. 

 Kıbrıs Türk Standardlar Enstitüsü kurulacak ve süratle ülkede standardlaĢma 

sağlanacaktır. 

KKTC'nin kendi ihtiyacı olan elektriği üretmek için gerekli elektrik santral 

projesi çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, süratle uygulanmasına geçilecektir. 

Devletin yeni bina ihtiyaçları için proje yapım ve kontrolluk hizmetleri 



verilirken, mevcut Devlet bin.alannm da bakım ve onarımı yapılacaktır. 

KKTC Ekonomisi için büyük Önemi haiz olan çağdaĢ sayısal haberleĢme 

sisteminin kurulması amacıyla hazırlanmıĢ olan "KKTC Telekomünikasyon Ana 

PHim'nın" tatbikat öncesi çalıĢmaları süratle tamamlanarak uygulama 1988 yılı içinde 

baĢlatılacaktır. 

, 

Telekomünikasyon Ana Plalnı çerçevesinde öncelikle LefkoĢa, Gazi Mağusa, 

Gime santralları yenilenip kapasiteleri artırıhrken proje süresi içinde mevcut kırsal 

santrallar da yenilenerek sayıları artırılacaktır. Buna göre önümüzdeki 3 yıl içinde telefon 

yoğunluğu %25'e çıkarılacak ve ilave olarak sisteme 25000 hat kazandırılacaktır. 

Ana-Plan kapsamında haberleĢme yoğunluğu artırıhrken bugün ihtiyaç duyulan 

halkın kullanımına açık Ankesörlü telefon uygulaması derhal baĢlatılacak ve 

yaygmlaĢtırılacaktır. 

Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hava ulaĢımının önemi dikkate 

alınarak, bu amaçla havaalanlanmız ve Sivil Havacılık hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

çalıĢmaları devam ettirilecek ve hava ulaĢımındakı koltuk arzı ihtiyaca göre ve sağhklı bir 

Ģekilde artırılacaktır. 

 

Limanlarımızda ve KKTC kıyı Ģeridinde Deniz taĢımacılığı geliĢtirilerek, 

yatırımlar özendirilecek ve transit taĢımacılık teĢvik edilecektir. 

Gemilerle haberleĢmeyi sağlayan Kuzey Kıbrıs Sahil radoyosu hizmeti 16 

saatten 24 saate çıkarılacaktır. 

KKTC sahillerindeki küçük bahkçı barınaklarından dolgu nedeniyle devre dıĢı 

kalanlar faal hale getirilecek, halen faal durumda olanların da tarama iĢlemIeri yapılarak 

gerekli su derinliği sağlanacaktır. 

 

Girne Yat Limanı gerekli standarda kavuĢturularak yat turizmi teĢvik edilecektir. 

Mevcut posta merkezlerine ek olarak uygun görülecek bölgelerde posta Ģubeleri 

ve acenteliklerle pul bayilikleri açılarak halka daha etkin bir Ģekilde hizmet verilmesi 

sağlanacaktır. KKTC'nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerinĠn tedavüle konma 

çalıĢmaları sürdürülecektir. 



Turizm sektörünün daha fazla geliĢmesi ve KKTC'nin kalkınmasında iticilik 

görevi yapabilmesi  amacı ile Turizm yine öncelikli sektörler arasında yer alacaktır. 

2. Eroğlu Hükümeti döneminde yasalaĢtırılan Turizm Endüstrisi TeĢvik Yasası 

ve ona bağlı Tüzüklerden istifade ile Turizm yatırım taleplerinde fevkalede artıĢlar 

olduğu dikkate alınarak, Turizm teĢviklerinden istifade ile yatırımları devam eden ve yeni 

yatırım yapacak olan turizm yatırımcılarının, sözkonusu teĢviklerden azami istifadeyi 

sağlayabilmesi amacı ile tedbirler alınacak ve yatak sayısı önümüzdeki  5 yıl içinde 

10000'in üzerine çıkarılacaktır. Turizmin geliĢmesinin sürekliliği ve sektörde gerekli 

düzenlemenin sağlanması amacı ile Turizm KuruluĢları Yasası ile Turizm ve Seyahat 

AcentelerıDeğiĢiklik Yasası çıkarılacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

 

Hükümetimizin Tarım politikası tüm kesimlerde olduğu gibi bu kesimde 

çalıĢanlarm gelir seviyesini yükseltmek hedefine yöneliktir. Tarımsal kaynakları en 

rasyonel bir Ģekilde kullanmak suretiyle verimi ve üretimi artırmak, istikrarlı bir arz-talep 

dengesinin oluĢmasını, dolayısıyle ulusal-ekonomiye daha çok katkıda bulunulmasını 

sağlamak hedefimiz olacaktır. 

Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için üretim metodlarının 

modernizasyonuna gidilecek, ülke Ģartlarına uygun tarımsal teknoloji ve makineleĢme 

geliĢtirılecektir. Sulu tarım sahaları, özel sektör de devreye sokularak artmlacak, tarımsal 

üretim geliĢtirilecek, modern sulama sistemleri daha da yaygınlaĢtırılacaktır. . 

Tarımsal alt yapının geliĢtirilmesi yanında önceki hükümetin uygulamaya 

koyduğu kredi sistemine devam edilecek avans taban fiyatı ve uygun teĢviklerle üretim 

yönlendirilecek, tarımsal girdilerin zamanında temini ve kullanılması sağlanacak, 

tarımsal ürünlerde rantabıı fiyat sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Kültürel önlemler geliĢtirilerek, narenciye, patates, üzüm ve canlı hayvan 

ihracatında değer artıĢ  yaratacak erkenciliğin sağlanmasma gidilecektir. 

Devlet Çiftliklerinin üreticiye sağladığı kaliteli damızlık, tohum, fide ve fidan 

hizmetleri daha da geniĢletilecektir. 

 Tarımda araĢtırma ve geliĢtirme konularına ağırlık verilecektir. 



 

Et ve tavuk kombinası tesisleri en kısa zamanda tamamlanıp devreye 

konulacaktır. Bu suretle fiyatlarda istikrar sağlanacak, üretim daha iyi değerlendirilecek 

ve dıĢ satırnın artırılması sağlanacaktır. 

ÇeĢitli nedenlerle ağaçsız kalan orman alanları yeniden ağaçlandırılacak, mevcut 

ormanlarımızm korunması yanında orman içi haberleĢme ve ulaĢım geliĢtirilip ihtiyacı 

karĢılayacak seviyeye yükseltilecektir. Orman sahaları dahilindeki tarımsal arazi ve 

kaynakların tam olarak değerlendilmesi için gerekli önlemler alınacak, yeni mesire 

yerleri ve ulusal parklarm tesisi yönünde baĢlatılan çalıĢmalar aralıksız sürdürülecektir. 

Çiftçinin doğal afetlerden dolayı uğradığı zararların, üretimin devamlılığı  için, 

Genel Tarım Sigortası Fonunca tazmin edilmesine devam edilecek, sigorta kapsamı 

özellikle hayvancılığı da kapsayacak Ģekilde geniĢletilecektir. 

Tarımsal eğitimin etkinliği artırılacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

KKTC' deki Kara ulaĢımının arzulanan düzeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla 

hazırlanan "KKTC Karayolu Ana Planı" uygulamaya konulacaktır. 

Bu plan çerçevesinde oto yollar süratle yapılacaktır. AnaPlan uygulaması 

sürdürülürken diğer yolların bakım ve onarımı ile standartlarının yükseltilmesi iĢlemleri 

devam ettirilecek, 3. Sınıf köy . yolları kapsamında ise köyler arası bağlantı yolları 

çağdaĢ seviyeye  çıkarılacaktır. 

 

Devletin yeni bina ihtiyaçları için proje yapım ve kontrolluk hizmetleri 

verilirken, mevcut Devlet binalarınla da bakım ve onarımı yapılacaktır. 

KKTC Ekonomisi için büyük  önemi haiz olan çağdaĢ sayısal haberleĢme 

sisteminin kurulması amacıyla hazırlanmıĢ olan "KKTC Telekomünikasyon Ana 

Planı’nın tatbikat öncesi çalıĢmaları süratle tamamlanarak uygulama 1988 yılı içinde 

baĢlatılacaktır. 

Telekomünikasyon Ana Planı’nın çerçevesinde öncelikle LefkoĢa, Gazi Mağusa, 

Girne santralları yenilenip kapasiteleri artırılırken proje süresi içinde mevcut kırsal 

santrallar da yenilenerek sayıları artırılacaktıf. Buna göre önümüzdeki 3 yıl içinde telefon 



yoğunluğu %25'e çıkarılacak ve ilave olarak sisteme 25000 hat kazandırılacaktır. 

Ana-Plan kapsamında haberleĢme yoğunluğu artmlırken bugün ihtiyaç duyulan 

halkın kullanımına açık Ankesörlü telefon uygulaması derhal baĢlatılacak ve 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hava ulaĢımının önemi dikkate 

alınarak, bu amaçla havaalanlarımız ve Sivil Havacılık hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

çalıĢmaları devam ettirilecek ve hava ulaĢımındaki koltuk arzı ihtiyaca göre ve sağlıklı 

bir Ģekilde artırılacaktır. 

 

Limanlarımızda ve KKTC kıyı Ģeridinde Deniz taĢımacılığı geliĢtirilerek, 

yatırımlar özendirilecek ve transit taĢımacılık teĢvik edilecektir. 

Gemilerle haberleĢmeyi sağlayan Kuzey Kıbrıs Sahil radyosu hizmeti 16 saatten 

24 saate çıkarılacaktır. 

KKTC sahillerindeki küçük babkçı barınaklarından dolgu nedeniyle devre dıĢı 

kalanlar faal hale getirilecek, halen faal durumda olanlar faal hale getirilecek, halen faal 

durumda olanların  da tarama iĢlemleri yapılarak gerekli su derinliği sağlanacaktır. 

 

Girne Yat Limanı gerekli standarda kavuĢturularak yat turizmi teĢvik edilecektir. 

Mevcut posta merkezlerine ek olarak uygun görülecek bölgelerde posta Ģubeleri 

ve acenteliklerle pul bayilikleri açılarak halka daha etkin bir Ģekilde hizmet verilmesi 

sağlanacaktır. KKTC'nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerinin tedavüle konma 

çalıĢmaları sürdürülecektir. 

Turizm sektörünün daha fazla geliĢmesi ve KKTC'nin kalkınmasında iticilik 

görevi yapabilmesi amacı ile Turizm yine öncelikli sektörler arasında yer alacaktır. 

2. Eroğlu Hükümeti döneminde yasalaĢtırılan Turizm Endüstrisi TeĢvik Yasası 

ve ona bağlı Tüzüklerden istifade ile Turizm yatırım taleplerinde fevkalade artıĢlar 

olduğu dikkate alınarak, Turizm teĢviklerinden istifade ile yatırımları devam eden ve yeni 

yatırım yapacak olan turizm yatırımcılarının, sözkonusu teĢviklerden azami istifadeyi 

sağlayabilmesi amacı ile tedbirler alınacak ve yatak sayısı önümüzdeki 5 yıl içinde 

******l OOOO'in üzerine çıkarılacaktır. Turizmin geliĢmesinin sürekliliği ve sektörde 

gerekli düzenlemnin sağlanmasıamacı ile Turizm KuruluĢları Yasası ile Turizm ve 

Seyahat Acenteleri DeğiĢiklik Yasası çıkarılacaktır. 



 

Turizm potansiyelinin daha fazla tanıtılması amacı ile Anavatan Türkiye yanında 

özellikle 3. ülkelerde tanıtma faaliyetlerine daha fazla önem verilecektir. Yine bu 

dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık verilerek hizmet standardı yükseltilecektir. Bu 

amaçla OTEM geliĢtirilerek turizm alanında çağdaĢ eğitim veren bir kuruluĢa 

dönüĢtürülecektir. 

 Büyük ölçüde tamamlanmıĢ olan Girne Limanı Kanalizasyonu süratle Girne 

kentinin hizmetine sunulacaktır. 

Yerli ve yabancı turistlerin denizlerden azami istifadeyi sağlayabilmesi amacı 

ile, sahillerimizin temizlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Meteorolojik hizmetin Devletin her alanındaki planlama çalıĢmalarına gerekli 

bilgileri sağlayacak Ģekilde geliĢtirilmesine devam edilecektir. 

 

Projesi tamamlanan Karaman Tatil Köyü Projesinin benzeri olan Ilgaz Projesi 

tatbikatı baĢlatılacak ve baĢanya ulaĢması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

KKTC'nde varolan huzur ve güvenliğin devamı ve halkımızın esenliği yönünde hertürlü 

önlem alınacaktır. 

Birlik, kulüp, dernek, kurum ve benzeri kuruluĢlara daha düzenli bir çalıĢma 

ortamı sağlayabilmek amacı ile Anayasa'da öngörülen yasal düznlemeler 

gerçekleĢtirilecek, kuruluĢların amaçlarıdıĢında faaliyet yapmaları önlenecek, mali ve 

idari denetimleri yapılacaktır. 

Kırsal yörelerdeki yurttaĢlarımızın ekonomik yönden olduğu kadar sosyal 

yönden de kalkınmasına önem ve öncelik verilecektir. Bu hedefe ulaĢmak için mülki ve 

yerel yönetimlerin olanakları artırılarak sorunlar zamanında ve yerinde çözümlenecektir. 

Devletçe yürütülen köyiçi yolları ve tarla yollarının yapım, bakım ve onarımı ile 

su ve sulama kanallarının yapım, bakım. ve onarımına devam edilecektir. Ağılların 

meskun yerlerin dıĢına çıkanlmasına devam edilecektir. 

 

Köylerin yetersiz elektrifikasyonu inkiĢaf ettirilecek, kırsal yöre halkının sosyal 



ihtiyaçlarında kullanılan park, açık ve kapalı alan yapım çalıĢmaları yaygınlaĢtırılarak 

sürdürülecek, böylece ülke nüfusumuzun %60'nın yerleĢik olduğu kırsal yörelerimizin 

her yönü ile huzurlu, temiz, sağlıklı, yaĢanır hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizin içme suyu yönünden yetersiz olan yerleĢim yerelerinin içme suları 

için ek kaynak temini, kaynak geliĢtirmesi ve Ģebeke tadilatları ile Ģebeke yenilemelerine 

devam edilecektir. Buna bağlı olarak LefkoĢa ve Gazi Magosa kentlerimizin içme suyu 

projesi ivedilikle tamamlanacaktır. 

Kıt olan su kaynaklarımızdan azami yararlanmak amacı ile denetimsiz akan 

yüz*****y sulara baraj ve gölet yapımıyle denetim altına alınarak su kaynaklarımızın 

geliĢtirilmesine hız verilecektir. Kıt olan su kaynaklarımızdan sürekli yararlanmayı 

amaçlayan idari ve teknik önlemler uygulanacaktır. 

Su kaynaklarıınızın sulamada en tasarruflu ve en verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlamak için, sulama sistemlerinin ıslahı, denetimleri yapılan sulama 

yöntemlerinin yaygın bir Ģekilde kullanımı  yönünde baĢlatılan çalıĢmalar 

hızlandırılacaktır. 

 

Yeni sulama projlerinin yapımına devam edilecektir. 

 Ülkemizde su gereksinmesini karĢılamak için alternatif kaynak araĢtırmaları 

yapılacaktır. 

Ülkemizin doğal zenginliklerinden yararlanmak amacı ile öncelikle çimento 

hammaddesi, bakırlı pirit, manganez, bentonitboyataĢı ve kil gibi endüstriyel hammadde 

kaynaklarının araĢtırılması yapılacaktır. Kireç, alçı, tuğla-kiremit yapımı konularında 

ülke gereksinimini karĢılayacak ve ihracata yönelik üretim yapılması sağlanacaktır. 

Doğa ve çevreyi koruma, çevre sorunlarını giderme çalıĢmalarının sağlıklı 

sürdürülebilmesi için ülkemizde uygulanabilecek "Çevre Yasası" çıkarılacaktır. 

Doğa ve çevremizin en iyi Ģekilde korunması, sağlıklı, yaĢanılır bir duruma 

getirilmesi için çevreyle ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları ile yerel yönetimlerin 

sorumluluklarını yerine getirmelerinde gerekli koordinasyon sağlanacak, çevre 

planlaması yönünde baĢlatılan çalıĢmalar yönlendirilecektir. Belirtilen amaca ulaĢmak 

için idari düzenlemeler yapılacak, yasal önlemler alınacaktır. 

Yerel yönetimlerin, görevlerini daha etkin biçimde yerine getirmeleri, özellikle 

doğa ve çevrenin korunmasında daha etkin rol oynamaları sağlanacaktır. 



 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri; 

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak; TürkMilletinin bilincinde 

yeretmiĢ Atatürk  Milliyetçiliği ile ilke ve devrimlerinin yarattığı fikir ve duygu 

ortaklığına sahip Kıbrıs Türk Halkının varolma mücadelesinin özünde yatan gerçekleri 

bilen ve KKTC'ni yüceltmek ve korumak için her türlü gayret ve özveriyle çalıĢan, 

Anayurdu Türkiye'ye, Devletine, Türk Ulusuna, toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla 

bağlı, görev ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinci davranıĢlara dönüĢtürülebilen, barıĢçı 

ancak haklarını sonuna kadar savunabilen beden, ahlak, zihin ve duygu bakımından 

kiĢilikli, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağh yapıcı ve 

yaratacı yurttaĢlar yetiĢtirmek için gerekli  planlama ve programlama 

gerçekleĢtirilecektir. 

Buna göre; 

- Okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasına daha da hız verilecek, 15 yaĢına kadar 

zorunlu ve parasız, 18 yaĢına kadar parasız eğitimin tüm bireylere fırsat ve olanak eĢitliği 

verilmek suretiyle sürdürülmesine özen gösterilecek, bu çerçevede ortaokullardaki 

okullaĢma oranının yüzde  yüze ulaĢması sağlanacaktır. 

- Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın da toplumun mutluluğundan paylarını alabilmeleri 

için eğitim ihtiyaçlarının gerektiği Ģekilde karĢılanmasına özen gösterilecektir. 

Ortaöğretimde kalkınma hedeflerine uygun olarak nitelikli insan gücü ihtiyacının 

karĢılanabilmesi için mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecektir. Ayrıca, endüstriyel 

pratik mesleki eğitime baĢlanarak mesleklerin sınıflandırılması ile ünvan ve yetkilerin 

düzenlenmesi yönüne gidilecektir. 

 

   - Okullarımızda, yabancı dil öğreniminin daha etkili ve verimli olabilmesi ıçin 

araĢtırma ve çalıĢmalar yapılarak ders kitabı ve dığer görsel ve ıĢıtsel öğretım araç ve 

gereçleri ıle okullanmızııı donatılması gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca, yabancı dil eğıtim 

ve öğretimınde etkin oldukları kanıtlanan ve sayılan artırılmıĢ bulunan Maarif 

Kolejlerinin etkinlik ve verimliliğinı artırabilmek ve öğretim standardını 

yükseltebilmek için çağın gereklerine uygun düzenlemelere gidilecek ve gereken 

önlemlerin alınmasına özen gösterilecektir. 

 

- KKTC'deki her tür ve düzeydeki okulların, teknolojinin gerektirdiği araç ve gereçlerle 

donanımına önem verilecek; eğitim ve öğretırnin çağdaĢ yöntemlerle sürdürülmesine 



özen gösterilecektir. Bu çerçevede, okullarımızda bilgisayarlı eğitim ve bilgisayar 

öğretimi için gerekli önlemler alınacaktır. 

- Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin karĢılaĢtıkları 

sorunları giderici önlemlerin alınmasına özen gösterilecek, maddi olanaklardan yoksun 

baĢarılı öğrenciler, burs ve nakdi yardımlarla desteklenerek ve en üst düzeye kadar 

öğrenim görmeleri sağlanacaktır. 

- Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin hizmetteki verimmiklerinin artırılması amacı ile 

geliĢen teknolojnin gereklerine uyum sağlamaları bakımından hizmetiçi eğitim 

uygulamalarına önem verilecektir. 

- Ülkemizin sosyo-ekonomik yönden kalkınmasmdaki rolü ve önemi kesinleĢen Doğu 

Akdeniz Üniversitesinin optimum kapasiteye ulaĢması için  gerek1i  yardımın ve 

desteğin hükümetimizce bu kuruma verilmesine özen gösterilecektir. 

 

- DıĢ ülkelerdeki yurttaĢlarımızın her türlü eğitim-kültüı sorunlarımn giderilmesine 

yardımcı olunacak; Türk Dilini, Türk Kültürü ve gelenklerimizi yaĢatmalarma, 

geliĢtirmelerine destek ve olanak sağlanacak, o ülkelerle dostane iliĢkilerimizin 

artmasında ve Devlettmizin tanıtılmasında etkin olmalarım gerçekleĢtirmek yönünde  

çalıĢılacaktır. 

- Türk Kültürünün yozlaĢmadan benimsenip korunmasına, imzalanmıĢ bulunan protokol 

çerçevesinde Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki mevcut kültür bağlarımn daha da 

güçlendirilmesine ve Eğitim, Kültür ve Sanat alanlarında iĢbirliğinde bulunulmasına 

önem verilecektir. 

- Sanatın ve Sanatçının yüceltilmesine, Sanatsal ve Kültürel çalıĢmaların özlenen bir 

düzeye çıkarılmasına ve geerekli özendiricilikte bulunmasına önem verilecek, tiyatro, 

müzik, plastik sanatlar ve edebiyat alanlarında ,etkinlikler yaygınlaĢtınlacaktır. 

 

- Sanatsal ve Kültürelolayların bir ulusun ve ülkenin tanıtılmasındaki öneminden 

hareketle bu alanda gerekli  çalıĢmalar yapılacaktır.. Kültürel varlıklar ile insanlığın 

ortak malı olan Eski Eserler ile tarihsel çevrenin korunmasına ve Milli ArĢivimiz ile 

Kütüphanelerimizin geliĢtirilmesine özen gösterilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 



 

Anayasamızın ilgili maddesinde yer alan ve vatandaĢlarımızın bedensel , ruhsal 

ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanan sağlık hizmetlerinin etkin biçimde 

verilmesi, daha da geliĢtirilerek halkımızın her kesimine eĢit Ģekilde ulaĢtırılması 

öncelikli hedefimizdir. 

 

Bu amaçla Çevre Sağlığı, Beslenme ve Gıda Kontrolu, Ana Çocuk Sağlığı, 

BulaĢıcı Hastalıklada SavaĢ, Yöresel ve Gentik Hastalıklarla SavaĢ, gibi Koruyucu 

Hekimlik bölümlerini kapsayan Temel Sağlık Hizmetleri ile Tedavi Edici Sağlık 

Hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak için gereken tüm yasal, tıbbi ve idari önlemleri 

alınıp uygulanacaktır. 

Temel Sağlık Hizmetleri konusunda çeĢitli sektör ve gönüllü kuruluĢlarla 

geçmiĢte baĢlatılan iĢbirliği ve çalıĢma ortamına titizlikle uyulacaktır. 

Thalassaemia, Sıtma, Verem, Kanser ve AIDS hastalıklarıyle ilgili olarak 

baĢlatılan mücadele çalıĢmalanmıza aralıksız devam edilecek, bina inĢaatı araç ve 

cihazları tamamlanan Radyoterapi Merkezi'nin hizmte sokulması sağlanacaktır. 

Sağlık merkezlerinin kapasite durumları yeniden gözden geçirilecek, bu arada bu 

merkezlerde daha yeterli sağlık hizmeti verilmesi için tahlil laboratuvar1arı ile takviye 

edilmeleri yönünde çalıĢmalar yapılacaktır. 

Gazi Magosa, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Güzelyurt yöresindeki mevcut 

sağlık servisleri bir plan ve program çerçevesinde ele alınacak; yeterli olmayan binaların 

yerlerine ya yeni binalar inĢa edilecek, ya da mevcut binalara ek ilaveler yapılacaktır. ilaç 

üretimine süratle geçilecektir. 

Spastik ve diğer özürlü yurttaĢlarımızın sağlık ve rehabilitasyon durumları ele 

alınacak, bu kesime daha yeterli bir hizmet verilebilmesi amacıyla bir Rehabilitasyon 

Merkezi kurulması yönünde baĢlatılan proje çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

Devlet Laboratuvarı Dairesi, ilaç, kalite, kontrol, kimyasal analizler, adli kimya-

fen, besin kontrol ve analizleri, mikrobiyolojik analiz Ģübeleriyle etkin hizmetlerini 

sürdürecek, personel yönündan daha da etkinleĢtirilmesi ve araç, gereç için yeni bir bina 

inĢaatına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

ġehit ve Hadise Kurbanı Aileleri, Ebeveyinleri, Malul ve Malul Gaziler, Muhtaç 

ve Yoksul YurttaĢlar ve ailelerinin esenlendirilmeleri için devam eden Devlet himaye ve 

yardımları etkin bir biçimde sürdürülecektir. 



Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriytinin Sosyal ve Ekonomik yapısını temelde etkileyen Ġskan, 

Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasası'nın uygulanıp esas amaç olan Yasal Hak 

Sahiplerine (41/77 sayılı yasada belirtilen EĢdeğer mal bırakanlar, Ģehit aileleri, malul 

gaziler, mukavemetçi-mücahit ve I. ve II. BarıĢ Harekatına katılan Türk BarıĢ Kuvvetleri 

mensupları ile tahsiste haksahibi olanlar, öncelik sıralamasına göre) mülkiyet verilmesi 

iĢlemini Aanayasa'nın öngördüğü süre içerisinde ve Anayasada belirlenen öncelikler 

doğrultusunda tamamlanmasına özen gösterilecektir. 

 

EĢdeğer mal verme iĢlemlerine parallel olarak "Ġskan Topraklandırma" konularında 

haksahibi vatandaĢlar için sürdürülen revizyon çalıĢmalarına da devam edilecektir. 

EĢdeğer mal verme iĢlemlerine parallel olarak "Ġskan Topraklandırma" 

konularında haksahibi vatandaĢlar için sürdürülen revizyon çalıĢmalarına da devam 

edilecektir. 

ġehit, Hadise Kurbanı eĢlerine ve ebeveyinlerine tahsis edilen konutların "Kesin 

Tasarruf Belgeleri"nin verilmesine devam edilecektir. 

 

 Haksahibi olan ġehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına birer arsa tahsisi 

yapılmasına devam edilecektir. 

 Bu amaca yönelik olarak LefkoĢa'da verilen arsaların halen sürdürülmekte olan 

alt yapı çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

Tahsis amaçlı, ekonomik değeri olan kaynakların amacına uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek, gerekli önlemler alınacaktır. 

Ġskan, Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasasında uygulamaların daha da pratiğe 

indirgenip, süratlenmesi için gerekli tadilat ve ilavelerin yapılması yönünde çalıĢmalar 

yapılacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konut sorunu büyük önem arzetmektedir. 

Konut açığı, Devlet Planlama Örgütü'nün saptadığı sağlıklı verilerden yararlanarak eldeki 

olanaklar ölçüsünde asgariye indirilectir. Ülkemizin koĢulları dikkate alınarak dar ve 

sabit gelirli vatandaĢları standart bir konut sahibi yapma çalıĢmalarımız en etkin bir 



Ģekilde sürdürülecektir. 

Kırsal kesimde konut gereksinimini gidermek için yeni evlenen çiftlere arsa 

verme iĢlemi sürdürülecek ve sosyal konut kredisi olanakları sağlanacaktır. 

Toplu konut üretiminde gerekli alt yapının devlet eliyle yapılması, konut ve 

altyapı yönünde finansman sağlanması için baĢlatılan giriĢimler sürdürülecektir. 

Ülkemizde sağlıklı bir fiziki geliĢme ve çevre oluĢumunu sağlamak amacıyla 

Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında öngörüldüğü gibi sosyal ve ekonomik planlamaya 

paralelolarak fiziki planlamanın ve imar kontrolunun etkin bir Ģekilde yapılmasına özen 

gösterilecektir. Tarihi ve Doğal zenginliklerin korunması ve planlı kaynak kullanımı ile 

çağdaĢ geliĢme sağlanacaktır. Bunun için merkezi yönetim ile yerel yönetim iliĢkileri 

daha koordineli bir Ģekilde yürütülecektir. 

 

Bu amaca yönelik olarak master plan ve detay bölge planları çalıĢmaları 

tamamlanmıĢ olan LefkoĢa ile planlama çalıĢmaları devam etmekte olan Gazi Magosa, 

Girne ve Lefke Ġmar Planları süratle tamamlanarak yasal bir Ģekilde uygulamaya 

konulacaktır. 

 Bunların gerçekleĢtirilebilmesi için; gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

 Tapu ve Kadastro iĢlemlerinin en etkili ve en süratli bir Ģekilde yapılmasına 

devam edilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

Daha önce de belirtildiği gibi yeni yatırımlar ve geliĢen ekonomi içerisinde iĢsizlik 

sorununa ivedi çözüm bulmak Hükümetimizin ana hedeflerindedir. ĠĢ güvenliği ve iĢçi 

sağlığını etkin bir Ģekilde sağlamak için gerekli her türlü önlem alınacaktır. 
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Sayfa :' 

 

ĠĢçi ve ĠĢveren iliĢkilerini en adil bir Ģekilde düzenleyen, iĢ barıĢını ve 

güvenliğini sağlayıcı. çalıĢma hayatıyla ilgili gerekli mevzuatım hazırlanması ve 

yasalaĢması ivedilikle sağlanacaktır. Bu Ģekilde esnaf ve sanatkarların gerek kendi 

aralarında, gerekse müĢterileri ile olan münasebetler, iĢverenlerle iĢgörenler arasındaki 

iliĢkiler, Toplu SözleĢme, grev, SendikalaĢma ve ĠĢveren Haklarının kullanılması, belli 

esaslara bağlanmıĢ olacaktır. Hükümetimiz sendikalarla var olan diyaloğun devamına 

özen gösterecektir. 

Sakatların Ġstihdamı Yasası uyarınca özürlülerin kamu kesiminde veya özel 

sektörde uygun iĢlerde istihdam edilmeleri alınacak etkin önlemler ile sağlanacak ve 

sakatların üretici durumuna getirilerek rehabilite edilmesi sağlanacaktır. 

Tek sosyal güvenlik sistemine geçiĢ çalıĢmaları hız1andırılarak devam 

ettirilecektir. 

Toplumsal geliĢmemizde ve Devletimizin yücelmesinde gençlerimizin üstlendiği 

ve üstleneceği görev ve yükümlülükleri layıkıyle yerine getirmeleri ve geleceğe en iyi 

Ģekilde hazırlanmalarını sağlamak için onları hertürlü bilgi ve beceri ile donatmak ve 

sorunlarından arındırmak temel görevimizdir. 

Gençlerimizin boĢ zamanlarını kendileri, aileleri, çevreleri ve ülkeleri yararına 

değerlendirebilmeleri için çağdaĢ bilgi yanında iyi alıĢkanlıklar kazanmalarına yardımcı 

olmak ve bu suretle onların fikir düzeylerini geliĢtirmek düĢüncesiyle okul içinde olduğu 

kadar okul dıĢında da eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalıĢmalara katılmalarını, pratik 

bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak amacımızdır. 

 

Bu amaçla, ilgi duydukları alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliĢtirmeleri 

için gerekli örgütleme çalıĢmaları yapılacak, olanaklar sağlanacak, kültürel, sanatsal ve 

sportif alanda çalıĢabilecekleri araç-gereç, tesis sağlanacaktır. Bilimsel ve teknik 

çalıĢmalar ve benzeri uygulamalar yapabilme olanakları sağlanacak ve bu amaçla gençlik 

merkezlerinin geliĢtirme faaliyetleri hızlandırılacaktır. 

Ayni amaç doğrultusunda etkinlik gösteren kulüp ve kuruluĢlar teĢvik edilecek, 



etkinliklerinin yaygınlaĢtırılması için özendirici önlemler alınacaktır. 

 Gençlerimize dinlenme ve sosyal dayanıĢma olanağı sağlayan kamplar 

geliĢtirilerek yaygınlaĢtınlacak ve Anavatan ve üçüncü ülke gençleri ile gençlerimizi 

kaynaĢtıracak uluslararası niteliğe kavuĢturulacaktır. 

 

Sağlıklı ve güçlü bir nesil yetiĢtirmek için sp,run yaygınlaĢtırılması ve 

geliĢtirilmesinin gerekli olduğu, sporun tanıma ve tanıtmada etkin bir araç olacağı 

gerçeğinden hareketle spora ayrı bir değer ve önem verilecektir. Bu çerçevede:  

Amatör sporun ülke düzeyinde köy, kent ve bölge ayırımıgözetmeksizin çağdaĢ 

ve bilimsel geliĢmelere özdeĢ olarak yönlendirilmesi, yaygın1aĢtınlması ve geliĢmesi 

planlanacak ve uygulanacaktır. 

YurttaĢların bedensel yeteneklerini geliĢtirmeye, boĢ zamanlarını sportif yönden 

değerlendirmeye, spor ve çalıĢmaları ile sağlıklıgeliĢmelerini sağlamaya yönelik 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

Gençliğin sağlıklı beden ve ruh yapısı içerisinde toplumsal ve ulusal hedefler 

doğrultıısunda yetiĢmesi sağlanacaktır. 

 Bu hedefler doğrultusunda; 

 

Spor tesislerinin özellikle Atatürk Spor Sitesi içinde yer alaıı tesislerin 

bekletilmeden tamamlanabilmesi ve çok yönlü olarak etkin bir biçimde devreye 

konabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Ülke düzeyinde gerek Spor Dairesi'nin gerekse bünyesindeki Spor 

Federasyonları ile Kulüplerin spor etkinliklerini sürdürebilecek Uluslararası standartlara 

uygun her türlü gereksinimi haiz, çok yönlü ve sağlık koĢullarını ihtiva eden. kapalı ve 

açık spor tesisleri yapılacaktır. 

 

 Kitle sporunu teĢvik için gerekli olan semt ve köy sahalarının yapımı 

yaygınlaĢtırılarak ivedilikle tamamlanacaktır. . 

Mevcut spor tesis ve etkinliklerinde, gereğince görev yapabilecek çağdaĢ bilgi ile 



donatılmıĢ elemanlar yetiĢtirilip görevlendirilecektir . 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

Kıbrıs Türk halkının ezelden beri bağlı olduğu ve kurulduğu günden bu yana Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin titizlikle koruyup savunduğu "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 

ilkesi uyarınca Hükümetimiz dıĢ politikada barıĢın korunmasına hizmet etmeyi esas 

alacaktır. 

 

Bu barıĢcıl yaklaĢımın bir gereği olarak Hükümetimiz her ülke ile dostluk, 

karĢılıklı saygı ve birbirlerinin içiĢlerine karıĢmama ilkelerine dayalı iliĢkiler kurmayı 

amaçlayacak ve KKTC topraklarının baĢka ülkelere karĢı düĢmanca amaçlarla 

kullanılmasına müsaade etmeyecektir. 

Genç Cumhuriyetimizin dıĢ dünya ile olan iliĢkilerinin geliĢtirilmesi ve uluslar 

topluluğu içerisinde layık olduğu yeri alması için. 

sürdürülen çabalara Hükümetimiz artan bir yoğunluk ve .etkinlik kazandıracaktır. Bu 

gayretimiz Kıbrıs gerçeklerinin daha yaygın ve etkili biçimde duyurulması; bu 

gerçelderin bilinciyle hareket eden ülkeler ve siyasal gruplarla daha etkin bir dayanıĢma 

gerçekleĢtirlmesi; Ġslam ülkeleri ile olan iliĢkilerimizin dostluk ve kardeĢlik havası içe-

risinde daha da geliĢtirilmesi; bu kardeĢ ülkelerdeki insancıl ve diğer sorunların 

çözümlenmesine katkıda bulunmak için maddi ve manevi olanaklarımızın seferber 

edilmesi; tüm uluslararası kuruluĢlarda Kıbrıs Türkü'nün sesinin duyurulması ve 

temsiliyetinin sağlanması temel unsurlarına dayalı  olacaktır. 

Yurt dıĢında yaĢayan onbinlerce saydaĢımızın öz yurtlarıyla olan iliĢkilerini 

koruyup güçlendirmek, KKTC'nin tanıtılmasında onların katılımlarını sağlamak, öte 

yandan bu soydaĢlarımızın var olan sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesini 

sağlamak görevimiz olacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, baĢta Filistinli kardeĢlerimizin haklı davası olmak üzere, dünyada hak ve 

özgürlükteri için mücadele vermekte bulunan Müslüman ülke ve halklarının haklı 

davalarını desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede Hükümetimiz, Filistinli 

kardeĢlerı. mizin, devlet kurma hakkı dahil, tüm yasal haklarını kazanmaları; 



Mganistan'daki Mücahit kardeĢlerimizin haklı mücadelesinin baĢarı ile sonuçlanması; 

Bulgaristan'daki Türkler üzerindeki zulme varan insanlık dıĢı baskıların kaldırılması ve 

Batı Trakya Türklerine karĢı uygulanan aynmcı kısıtlamalara ilgili ülke hükümetince bir 

an önce son verilmesi için elinden gelen desteği' göstermeye devam edecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

KKTCnin dıĢ politikasında Anavatan Türkiye ile olan iliĢkilerinin çok özel bir yeri 

vardır. Özgür1üğümüzün ve bağımsızlığımızın yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye 

ile geçtiğimiz yıllarda çeĢitli anlaĢma ve protokoller imzalamıĢ bulunmaktayız. 

Hükümetimiz, tabiatıyle, iki ülke arasmdaki bu akitlerin her iki tarafın da yararma olacak 

Ģekilde uygulanmasına büyük özen gösterecektir. 

Adada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aramızda varolan anlaĢmazlıklara gelince 

Hükümetimiz, bu uyuĢmazlık noktalarının zora baĢvurmadan veya zor kullanma 

tehdidinden arınmıĢ olarak, barıĢçıl yollarla, iki tarafın eĢitlik içinde yürüteceği 

görüĢmelerle çözümlenebi1eceğine inanmaktadır. Rum tarafının sürdürdüğü asker ve 

silah yığınağı ile ordusunu her bakımdan güçlendirip saldırı gücünü artırma faaliyetlerini 

Hükümetimiz büyük bir dikkatle izlemeye devam  edecek, tüm ilgililere gerekli ikazları 

yapacak ve Devletimizin güvenliğinin gerektirdiği tüm tedbirleri zamanında almaktan 

çekinmeyecektir. 

 

Özellikle RumIarın silahlanması ve Kuzeyde egemenlik iddiasını yoğunlaĢtırması 

karĢısında, kalıcı bir barıĢ sağlanıncaya kadar, ülke topraklarına yönelecek her çeĢit 

tehdide, mevcut gücümüzün bütün imkanlarıyla karĢı koyacak topyekün savunma 

tedbirleri alınacaktır. Bu yöndeki fiili ve yasal çalıĢmalarımız devam edecektir. 

DıĢ politikamızı yönlendiren ve temel uygulayıcısı olan DıĢiĢleri örgütümüzün 

güçlendirilmesi için baĢlatılan nitelikli Ġstihdam, hizmetiçi kapsamlı eğitim ve 

organizasyon çalıĢmaları aksatılmadan sürdürülecektir. 

 

Sa yın BaĢkan, Saym Milletvekilleri, 

Kı brıs sorununun çözümü konusundaki giriĢimlere gelince: 

Her Ģeyden önce Ģunu belirtmek gerekir ki Kıbrıs'ta bir çözüm vardır ve bu çözüm halen 

mevcut durumdur. Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hakkını kullanarak 1983'te 



ilan etmiĢ olduğu KKTC olgusu yadsınamaz bir gerçektir ve her geçen gün geliĢip 

güçlenmektedir. Ancak mevcut çözüm dıĢında baĢka bir çözüm aranacaksa KKTC 

olgusunun hiçbir zaman gözardı edilemiyeceği de bir gerçektir. 

Bu gerçek ıĢığında ya BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet görevi 

çerçevesinde görüĢmeler yapmak suretiyle kalıcı ve kapsamlı bir anlaĢma sağlayacak 

veya iki ayrı ve bağımsız devlet varlıkların  kökleĢtirerek sürdürecektir. 

Ġyice bilinmelidir ki 29 Mart 1986 Belgesi dıĢında yeni bir giriĢim baĢlatılacaksa, 

Hükümetimiz bu belge çerçevesinde veya görüĢmeler süreci içerisinde bugüne değin 

yapmıĢ olduğu fedakarlıkların hiç birisi ile kendini bağlı saymayacaktır. Böyle bir 

olasılığın 5. yılını doldurmak üzere bulunan KKTC olgusunu kaale alması gerektiğini ve 

baĢlatılabilecek müzakere sürecinin ilanihaye devam edemiyeceğini de huzurlarınızda 

önemle vurgulamak isterim. 

Hükümetimiz BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreterinin iki toplum liderini gayri 

resmi bir zirve toplantısında biraraya getirme giriĢimlerini olumlu karĢılamaktadır. 

Ancak yapılacak zirve toplantısı önkoĢulsuz ve eĢitlik ilkesine bağlı olması 

vazgeçemeyeceğimiz bir ilkedir. 

 

Yeni bir müzakere sürecinin baĢlama ihtimallerinin belirediği bu aĢamada 

Hükümetimiz bir hususu daha yeniden belirtmekte fayda görmektedir. Bu da Kıbrıs Türk 

Halkı için Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin tartıĢma konusu yapılamayacağıdır. 

Adadaki Türk askeri varlığı ile vücut bulan bu garantinin, Kıbrıs sorununa bulunabilecek 

bir çözümden sonra da devam etmesi ve ada da güvenliğimizin gerektirdiği ölçüde ve 

yeterli caydırıcılığı haiz bir Türk askeri varlığının devamı tabiidir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri , 

Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması, sağlıklı bir çalıĢma düzeni getirilmesi, 

saygınlığın artırılması, zaman içerisinde uygulama esnasında ortaya çıkan aksaklıkların 

ve görülen bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyle, Anayasal çerçevede baĢlatılan 

çalıĢmalar sonuçlandırılacaktır. 

Anayasamızın öngördüğü doğrultuda yönetimle ilgili TeĢkilat Yasaları 

çıkarılmaya devam edilecek ve en erken bir zamanda tamamlanacaktır. 

Kamu görevlilerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak için hizmetiçi eğitim 



çalıĢmaları en etkin bir Ģekilde sürdürülecek, bu çerçevede yabancı dil eğitimini sağlamak 

için Yabancı Dil Eğitim Merkezi kurma çalıĢmaları sonuçlandırılacaktır. 

KKTC'nin tanıtılmasında ve çeĢitli siyasal platformlarda yer almasında ve yine 

Halkımızla en sıkı iletiĢimi sağlamakta büyük pay ve katkıları olan Basın-Yayın 

KuruluĢlarımız ve özellikle Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun etkinliğinin 

artırılması, geliĢtirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesine özen gösterilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

 Sözlerime son verirken, tüm Halkımıza en iyi biçimde hizmeti amaç ve görev 

bildiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. 

Ulusal değerlerimizden en ufak bir ödün vermeden demok. rasimizi yüce 

Meclisimizle birlikte savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

 

Bütün uygulamalarımızda bir partinin değil tüm Halkımızın Hükümeti olarak, 

muhalefetle diyaloğa özen göstererek üstün hizmet anlayıĢla görev yapacağımızı, 

Halkımızın emrinde ve hizmetinde olmaktan mutluluk duyacağımızı ve Halkımızın bize 

gösterdiği güvene layık olacağımızı ifade eden, hepinize saygılar sunarım. 
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III.Eroğlu Hükümeti 

 

23 Mayıs, 1988 tarihinde CumhurbaĢkanınca onaylanan Dr. DerviĢ EROĞLU 

BaĢkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi - Bağımsızlar Koalisyon Hükümeti'nin 30 Mayıs, 

1988 tarihinde Cumhuriyet Medisinde okunan; HüKüMET PROGRAMI 

 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri. 

 

 Kıbrıs Türk Halkı'nın hür iradesini temsil eden  yüce Meclisi, Bakanlar Kurulu 

ve Ģahsım adına saygı ile selamlıyorum. 

 Anayasa'nın 1O9'uncu maddesi uyarınca hükümet prograrnımızı okumak üzere 

huzurlarınızda bulunuyorum. 

Öncelikle, bugün içinde bulunduğumuz bariĢ, güvenlik ve özgürlük ortamına 

canları pahasına katkıda bulunan Mehmetcik ve Mücahit1erimize minnet ve Ģükran 

duygularımızı ifade eder; aziz Ģehitlerimizi saygı ile anarız. 

Bugünlere ulaĢmamızda özverili katlalan ve desteği olan Anavatanla onurlu 

kader birliğimiz en etkili bir Ģekilde devam edecektir. 

 

Atatürk ilkeleri tek rehberimiz olacak; tüm uygulamalarımız bu ilkeler 

çerçevesinde yürütülecektir. 

1974 Mutlu BarıĢ Harekatıyle yaratılan özgürlükçü ortam içinde halkımızın 

benimsediği çoğulcu parlamenter demokratik sistemin bir gereği olarak kurduğumuz 9. 

hükümet, KKTC'de  parlamenter demokratik sistemin en etkili bir Ģekilde yaĢatıldığının 

açık bir göstergesi olup, bu gerçeği vurgulamaktan büyük kıvanç duymaktayım. 

 

Cumhuriyet Meclisinin bağımsız milletvekillerince desteklenen Ulusal Birlik 

Partisi - Bağımsızlar (Koalisyon) Hükümeti, Anayasamızın öngördüğü demokratik, laik 

ve sosyal hukuk devleti ortamında tüm halkımızın mutluluk ve refahı için özveri ile 



çalıĢacak ve K.KTC'nin  siyasi ve ekonomik yönden kökleĢtirilmesi ve güçlendirilmesi 

çabalarına kararlılıkla devam edecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Muhterem Milletvekilleri, 

Planlı Kalkınma Anayasamızın öngördüğü bir yöntemdir. Kalkınma politikamızın temel 

hedefi Halkımıza daha mutlu, daha refahlı yaĢam koĢulları sağlamak, güvenli bir devlet 

örgütü içinde sağlam ve çağdaĢ bir ekonomik bünyeye sahip olmaktır. Bu amaçla II. 5 

yıllık Kalkınma Planı doğrultusunda hazırlanacak Yıllık Program ve Bütçelere uygun 

olarak Hükümet faaliyetlerimiz etkin bir Ģekilde sürdürülecektir. 

Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kendi kendine yeterli olması, 

güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye kavuĢabilmesi için serbest rekabet ilkeleri içerisinde 

avantajlı olduğu sektörlere öncelik ve ağırlık veren bir Ekonomik Program uygulamaya 

devam edecektir. . 

 

Bu çerçeve içinde ekonomik büyümenin hızlandırılması ve büyüyen ekonomide 

bireylerin adalet ilkeleri içinde yararlanmaları, gelir dağılımı farklılıklarının azaltılması, 

halka daha iyi yaĢam koĢulları sağlanması hükümetimizin ekonomik politikası olarak 

benimsenmiĢtir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yabancı ülkelerle ekonomik 

iliĢkilerinin daha da geliĢtirilmesi, avantajlı sektörlerin geliĢmesine öncelik verilmesi ve 

teĢvik edilmesi, sermaye birikimini sağlayacak gerekli önlemlerin alınmasına öncelik 

verilecektir. 

 

Planlanan kalkmma hedeflerine ulaĢılması, öngörülen sektörel denge gözönünde 

tutularak tesbit edilecek ağırlıklara ve önceliklere göre yatırımların teĢvik edilmesi 

sağlanacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik kalkınmasının gerçekleĢtirilmesi 

amacıyle devlet gelirlerinin daha rasyonel ve gerçekci esaslara oturtulması için baĢlatılan 

çalıĢmalara devam edilecektir. 

 

Kalkınma Bankasının kurulması amacıyle baĢlatılan çalıĢmalar tamamlanacaktır. 



Devlet kaynaklı selektif kredilerin uygulaması sürdürülecek, limitler de günün 

koĢullarına göre ayarlanacaktır. Öncelikli sektörlere gereldi kredi imkanlarının, yine 

selektif kredi uygulamaları çerçevesinde geliĢtirilmesine özen gösterilecektir. 

Yeni Merkez Bankası Yasası ile getirilen görevler çerçevesinde Merkez 

Bankasınca, daha etkin bir denetim ve kredi politikasıuygulanacak, Bankaların KuruluĢ 

amaçlarına ve Devletce öngörülen kalkınma hedeflerine uygun olarak ekonomik yapıya 

yarar sağlayacak Ģekilde çalıĢmaların düzenlenmesi takip ve kontrol edilecektir. 

Üretim ve Milli gelirin artırılması ve halkın refah seviyesinin yükseltilmesi 

amacıyle özel ve kamu sektörünÜn daha verimli çalıĢması için gerekli önlemler 

alınacaktır. 

Vergi ağının geniĢletilmesi, devlet gelirlerinin artırılması, dar ve sabit gelirlilerin 

vergi yükünün hafifletilmesi için yürürlükteki  yasalar süratle gözden geçirilerek gerekli 

düzenlemeler yapılacaktır. 

EĢel Mobil sistemi uygulamaya devam edilecektir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sermaye birikimini sağlamak amacıyle dıĢ kaynaklı 

sermaye ve teknolojinin ülkeye kaydırtılmasına yönelik teĢvikler uygulanacaktır. 

 

Devlet Dairelerinin tasarrufa uyumunu sağlayıcı önlemler artırılacak, Bütçe 

içinde sektörleri hareketlendirici proje ve ödenek harcamalarına öncelik verilecektir. 

Bu öncelikler doğrultusunda, hükümetimizin yatırım politikasında izleyeceği 

temel ilke, Üretim potansiyelini artırmak ve çağdaĢ bir ekonomik yapının kurulması 

sağlamaktır. 

Kalkınma hedefkrine ulaĢmada, eskiden olduğu gibi yeni dönemde de 

Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile her alanda sürdürülmekte olan uyum ve iĢbirliği 

odak noktamızı oluĢturacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

K.K.T.C. Ticaret politikasının esas hedefi toplum ihtiyaçlarını devamlı, istikrarlı ve en 

ekonomik bir Ģekilde temin etmektir. 



Bu amaçla; 

Serbest piyasa ekonomisi uygulamasına devam edilecektir. Ġhracatımızın teĢvik önlemleri 

ve idari tasarruflarla üçüncü ülkelere yönlendirilmesi, ithalatımızın ise tarife içi ve diğer 

yönlen-. dirici önlemlerle Anavatan'dan sağlanması için çaba gösterilecektir. 

 Ġhracatımızın ihraç edilen ülke bazında yaygılaĢtırılması  sağlanacaktır. 

Ġthalatta ise yerel üretimi tamamlayıcı ana gıda maddeleri, elzem tüketim malları, 

yatırım manan ve girdilerinin ithalatı sağlanacaktır. 

Temel tüetim mallarının yerel üretim ve ithalat durumlarında kalite kontrolları 

daha etkin bir Ģekilde yapılacak ve mukayeseli fiyat dengelerinin korunması için gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Magosa Serbest Liman ve Bölgesinde, alt yapının geliĢtirilmesi yönünde 

baĢlatılan çalıĢmalar sürdürnlecek, Limanın araç gereçparkının modernize edilmesi ve 

yeterli düzeye getirilmesi çalıĢmalarına devam edilecektir. 

 

Serbest Liman ve Bölge'de transit ticaretin artırılması yanında, sanayi 

yatırımlarının gelmesi için yoğun bir tanıtma kampanyası baĢlatılacaktır. 

Sanayi sektörünün genel ekonomimiz içindeki payının artırılmasına 

çalıĢılacaktır. Bu amaçla mevcut Sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalıĢmalarını 

sağlayıcı önlemler alınırken, toplum yapımıza uygun ve geliĢme potansiyeli bulunan yeni 

yatırımların yapılması özendirilecek ve teĢvik edilecektir. 

Sanayi Sektörünün geliĢmesinde, alt yapının önemi dikkate alınarak baĢlatılmıĢ 

olan Organize Sanayi Bölgeleri yapımına devam edilecek ve bu bölgeler 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

KĠT'lerin ülke kalkınmasına katkıda bulunabilecek, Devlet bütçesine yük 

olmayacak, rasyonel birer iĢletme durumuna getirilmeleri yönünde baĢlatılan çalıĢmalara 

devam edilecektir. 

 Kıbrıs Türk Standardlar Enstitüsü kurulacak ve süratle ülkede standardlaĢma 

sağlanacaktır. 

KKTC'nin kendi ihtiyacı olan elektriği üretmek için gerekli elektrik santral 

projesi çalıĢmaları tamamlanmıĢ olup, süratle uygulanmasına geçilecektir. 

Devletin yeni bina ihtiyaçları için proje yapım ve kontrolluk hizmetleri 



verilirken, mevcut Devlet bin.alannm da bakım ve onarımı yapılacaktır. 

KKTC Ekonomisi için büyük Önemi haiz olan çağdaĢ sayısal haberleĢme 

sisteminin kurulması amacıyla hazırlanmıĢ olan "KKTC Telekomünikasyon Ana 

PHim'nın" tatbikat öncesi çalıĢmaları süratle tamamlanarak uygulama 1988 yılı içinde 

baĢlatılacaktır. 

, 

Telekomünikasyon Ana Plalnı çerçevesinde öncelikle LefkoĢa, Gazi Mağusa, 

Gime santralları yenilenip kapasiteleri artırıhrken proje süresi içinde mevcut kırsal 

santrallar da yenilenerek sayıları artırılacaktır. Buna göre önümüzdeki 3 yıl içinde telefon 

yoğunluğu %25'e çıkarılacak ve ilave olarak sisteme 25000 hat kazandırılacaktır. 

Ana-Plan kapsamında haberleĢme yoğunluğu artırıhrken bugün ihtiyaç duyulan 

halkın kullanımına açık Ankesörlü telefon uygulaması derhal baĢlatılacak ve 

yaygmlaĢtırılacaktır. 

Ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hava ulaĢımının önemi dikkate 

alınarak, bu amaçla havaalanlanmız ve Sivil Havacılık hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

çalıĢmaları devam ettirilecek ve hava ulaĢımındakı koltuk arzı ihtiyaca göre ve sağhklı bir 

Ģekilde artırılacaktır. 

 

Limanlarımızda ve KKTC kıyı Ģeridinde Deniz taĢımacılığı geliĢtirilerek, 

yatırımlar özendirilecek ve transit taĢımacılık teĢvik edilecektir. 

Gemilerle haberleĢmeyi sağlayan Kuzey Kıbrıs Sahil radoyosu hizmeti 16 

saatten 24 saate çıkarılacaktır. 

KKTC sahillerindeki küçük bahkçı barınaklarından dolgu nedeniyle devre dıĢı 

kalanlar faal hale getirilecek, halen faal durumda olanların da tarama iĢlemIeri yapılarak 

gerekli su derinliği sağlanacaktır. 

 

Girne Yat Limanı gerekli standarda kavuĢturularak yat turizmi teĢvik edilecektir. 

Mevcut posta merkezlerine ek olarak uygun görülecek bölgelerde posta Ģubeleri 

ve acenteliklerle pul bayilikleri açılarak halka daha etkin bir Ģekilde hizmet verilmesi 

sağlanacaktır. KKTC'nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerinĠn tedavüle konma 

çalıĢmaları sürdürülecektir. 



Turizm sektörünün daha fazla geliĢmesi ve KKTC'nin kalkınmasında iticilik 

görevi yapabilmesi  amacı ile Turizm yine öncelikli sektörler arasında yer alacaktır. 

2. Eroğlu Hükümeti döneminde yasalaĢtırılan Turizm Endüstrisi TeĢvik Yasası 

ve ona bağlı Tüzüklerden istifade ile Turizm yatırım taleplerinde fevkalede artıĢlar 

olduğu dikkate alınarak, Turizm teĢviklerinden istifade ile yatırımları devam eden ve yeni 

yatırım yapacak olan turizm yatırımcılarının, sözkonusu teĢviklerden azami istifadeyi 

sağlayabilmesi amacı ile tedbirler alınacak ve yatak sayısı önümüzdeki  5 yıl içinde 

10000'in üzerine çıkarılacaktır. Turizmin geliĢmesinin sürekliliği ve sektörde gerekli 

düzenlemenin sağlanması amacı ile Turizm KuruluĢları Yasası ile Turizm ve Seyahat 

AcentelerıDeğiĢiklik Yasası çıkarılacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

 

Hükümetimizin Tarım politikası tüm kesimlerde olduğu gibi bu kesimde 

çalıĢanlarm gelir seviyesini yükseltmek hedefine yöneliktir. Tarımsal kaynakları en 

rasyonel bir Ģekilde kullanmak suretiyle verimi ve üretimi artırmak, istikrarlı bir arz-talep 

dengesinin oluĢmasını, dolayısıyle ulusal-ekonomiye daha çok katkıda bulunulmasını 

sağlamak hedefimiz olacaktır. 

Bitkisel ve hayvansal üretimde verimliliğin artırılması için üretim metodlarının 

modernizasyonuna gidilecek, ülke Ģartlarına uygun tarımsal teknoloji ve makineleĢme 

geliĢtirılecektir. Sulu tarım sahaları, özel sektör de devreye sokularak artmlacak, tarımsal 

üretim geliĢtirilecek, modern sulama sistemleri daha da yaygınlaĢtırılacaktır. . 

Tarımsal alt yapının geliĢtirilmesi yanında önceki hükümetin uygulamaya 

koyduğu kredi sistemine devam edilecek avans taban fiyatı ve uygun teĢviklerle üretim 

yönlendirilecek, tarımsal girdilerin zamanında temini ve kullanılması sağlanacak, 

tarımsal ürünlerde rantabıı fiyat sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Kültürel önlemler geliĢtirilerek, narenciye, patates, üzüm ve canlı hayvan 

ihracatında değer artıĢ  yaratacak erkenciliğin sağlanmasma gidilecektir. 

Devlet Çiftliklerinin üreticiye sağladığı kaliteli damızlık, tohum, fide ve fidan 

hizmetleri daha da geniĢletilecektir. 

 Tarımda araĢtırma ve geliĢtirme konularına ağırlık verilecektir. 



 

Et ve tavuk kombinası tesisleri en kısa zamanda tamamlanıp devreye 

konulacaktır. Bu suretle fiyatlarda istikrar sağlanacak, üretim daha iyi değerlendirilecek 

ve dıĢ satırnın artırılması sağlanacaktır. 

ÇeĢitli nedenlerle ağaçsız kalan orman alanları yeniden ağaçlandırılacak, mevcut 

ormanlarımızm korunması yanında orman içi haberleĢme ve ulaĢım geliĢtirilip ihtiyacı 

karĢılayacak seviyeye yükseltilecektir. Orman sahaları dahilindeki tarımsal arazi ve 

kaynakların tam olarak değerlendilmesi için gerekli önlemler alınacak, yeni mesire 

yerleri ve ulusal parklarm tesisi yönünde baĢlatılan çalıĢmalar aralıksız sürdürülecektir. 

Çiftçinin doğal afetlerden dolayı uğradığı zararların, üretimin devamlılığı  için, 

Genel Tarım Sigortası Fonunca tazmin edilmesine devam edilecek, sigorta kapsamı 

özellikle hayvancılığı da kapsayacak Ģekilde geniĢletilecektir. 

Tarımsal eğitimin etkinliği artırılacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

KKTC' deki Kara ulaĢımının arzulanan düzeye çıkarılmasını sağlamak amacıyla 

hazırlanan "KKTC Karayolu Ana Planı" uygulamaya konulacaktır. 

Bu plan çerçevesinde oto yollar süratle yapılacaktır. AnaPlan uygulaması 

sürdürülürken diğer yolların bakım ve onarımı ile standartlarının yükseltilmesi iĢlemleri 

devam ettirilecek, 3. Sınıf köy . yolları kapsamında ise köyler arası bağlantı yolları 

çağdaĢ seviyeye  çıkarılacaktır. 

 

Devletin yeni bina ihtiyaçları için proje yapım ve kontrolluk hizmetleri 

verilirken, mevcut Devlet binalarınla da bakım ve onarımı yapılacaktır. 

KKTC Ekonomisi için büyük  önemi haiz olan çağdaĢ sayısal haberleĢme 

sisteminin kurulması amacıyla hazırlanmıĢ olan "KKTC Telekomünikasyon Ana 

Planı’nın tatbikat öncesi çalıĢmaları süratle tamamlanarak uygulama 1988 yılı içinde 

baĢlatılacaktır. 

Telekomünikasyon Ana Planı’nın çerçevesinde öncelikle LefkoĢa, Gazi Mağusa, 

Girne santralları yenilenip kapasiteleri artırılırken proje süresi içinde mevcut kırsal 

santrallar da yenilenerek sayıları artırılacaktıf. Buna göre önümüzdeki 3 yıl içinde telefon 



yoğunluğu %25'e çıkarılacak ve ilave olarak sisteme 25000 hat kazandırılacaktır. 

Ana-Plan kapsamında haberleĢme yoğunluğu artmlırken bugün ihtiyaç duyulan 

halkın kullanımına açık Ankesörlü telefon uygulaması derhal baĢlatılacak ve 

yaygınlaĢtırılacaktır. 

ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında hava ulaĢımının önemi dikkate 

alınarak, bu amaçla havaalanlarımız ve Sivil Havacılık hizmetlerinin geliĢtirilmesi 

çalıĢmaları devam ettirilecek ve hava ulaĢımındaki koltuk arzı ihtiyaca göre ve sağlıklı 

bir Ģekilde artırılacaktır. 

 

Limanlarımızda ve KKTC kıyı Ģeridinde Deniz taĢımacılığı geliĢtirilerek, 

yatırımlar özendirilecek ve transit taĢımacılık teĢvik edilecektir. 

Gemilerle haberleĢmeyi sağlayan Kuzey Kıbrıs Sahil radyosu hizmeti 16 saatten 

24 saate çıkarılacaktır. 

KKTC sahillerindeki küçük babkçı barınaklarından dolgu nedeniyle devre dıĢı 

kalanlar faal hale getirilecek, halen faal durumda olanlar faal hale getirilecek, halen faal 

durumda olanların  da tarama iĢlemleri yapılarak gerekli su derinliği sağlanacaktır. 

 

Girne Yat Limanı gerekli standarda kavuĢturularak yat turizmi teĢvik edilecektir. 

Mevcut posta merkezlerine ek olarak uygun görülecek bölgelerde posta Ģubeleri 

ve acenteliklerle pul bayilikleri açılarak halka daha etkin bir Ģekilde hizmet verilmesi 

sağlanacaktır. KKTC'nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerinin tedavüle konma 

çalıĢmaları sürdürülecektir. 

Turizm sektörünün daha fazla geliĢmesi ve KKTC'nin kalkınmasında iticilik 

görevi yapabilmesi amacı ile Turizm yine öncelikli sektörler arasında yer alacaktır. 

2. Eroğlu Hükümeti döneminde yasalaĢtırılan Turizm Endüstrisi TeĢvik Yasası 

ve ona bağlı Tüzüklerden istifade ile Turizm yatırım taleplerinde fevkalade artıĢlar 

olduğu dikkate alınarak, Turizm teĢviklerinden istifade ile yatırımları devam eden ve yeni 

yatırım yapacak olan turizm yatırımcılarının, sözkonusu teĢviklerden azami istifadeyi 

sağlayabilmesi amacı ile tedbirler alınacak ve yatak sayısı önümüzdeki 5 yıl içinde 

******l OOOO'in üzerine çıkarılacaktır. Turizmin geliĢmesinin sürekliliği ve sektörde 

gerekli düzenlemnin sağlanmasıamacı ile Turizm KuruluĢları Yasası ile Turizm ve 

Seyahat Acenteleri DeğiĢiklik Yasası çıkarılacaktır. 



 

Turizm potansiyelinin daha fazla tanıtılması amacı ile Anavatan Türkiye yanında 

özellikle 3. ülkelerde tanıtma faaliyetlerine daha fazla önem verilecektir. Yine bu 

dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık verilerek hizmet standardı yükseltilecektir. Bu 

amaçla OTEM geliĢtirilerek turizm alanında çağdaĢ eğitim veren bir kuruluĢa 

dönüĢtürülecektir. 

 Büyük ölçüde tamamlanmıĢ olan Girne Limanı Kanalizasyonu süratle Girne 

kentinin hizmetine sunulacaktır. 

Yerli ve yabancı turistlerin denizlerden azami istifadeyi sağlayabilmesi amacı 

ile, sahillerimizin temizlenmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Meteorolojik hizmetin Devletin her alanındaki planlama çalıĢmalarına gerekli 

bilgileri sağlayacak Ģekilde geliĢtirilmesine devam edilecektir. 

 

Projesi tamamlanan Karaman Tatil Köyü Projesinin benzeri olan Ilgaz Projesi 

tatbikatı baĢlatılacak ve baĢanya ulaĢması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

KKTC'nde varolan huzur ve güvenliğin devamı ve halkımızın esenliği yönünde hertürlü 

önlem alınacaktır. 

Birlik, kulüp, dernek, kurum ve benzeri kuruluĢlara daha düzenli bir çalıĢma 

ortamı sağlayabilmek amacı ile Anayasa'da öngörülen yasal düznlemeler 

gerçekleĢtirilecek, kuruluĢların amaçlarıdıĢında faaliyet yapmaları önlenecek, mali ve 

idari denetimleri yapılacaktır. 

Kırsal yörelerdeki yurttaĢlarımızın ekonomik yönden olduğu kadar sosyal 

yönden de kalkınmasına önem ve öncelik verilecektir. Bu hedefe ulaĢmak için mülki ve 

yerel yönetimlerin olanakları artırılarak sorunlar zamanında ve yerinde çözümlenecektir. 

Devletçe yürütülen köyiçi yolları ve tarla yollarının yapım, bakım ve onarımı ile 

su ve sulama kanallarının yapım, bakım. ve onarımına devam edilecektir. Ağılların 

meskun yerlerin dıĢına çıkanlmasına devam edilecektir. 

 

Köylerin yetersiz elektrifikasyonu inkiĢaf ettirilecek, kırsal yöre halkının sosyal 



ihtiyaçlarında kullanılan park, açık ve kapalı alan yapım çalıĢmaları yaygınlaĢtırılarak 

sürdürülecek, böylece ülke nüfusumuzun %60'nın yerleĢik olduğu kırsal yörelerimizin 

her yönü ile huzurlu, temiz, sağlıklı, yaĢanır hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Ülkemizin içme suyu yönünden yetersiz olan yerleĢim yerelerinin içme suları 

için ek kaynak temini, kaynak geliĢtirmesi ve Ģebeke tadilatları ile Ģebeke yenilemelerine 

devam edilecektir. Buna bağlı olarak LefkoĢa ve Gazi Magosa kentlerimizin içme suyu 

projesi ivedilikle tamamlanacaktır. 

Kıt olan su kaynaklarımızdan azami yararlanmak amacı ile denetimsiz akan 

yüz*****y sulara baraj ve gölet yapımıyle denetim altına alınarak su kaynaklarımızın 

geliĢtirilmesine hız verilecektir. Kıt olan su kaynaklarımızdan sürekli yararlanmayı 

amaçlayan idari ve teknik önlemler uygulanacaktır. 

Su kaynaklarıınızın sulamada en tasarruflu ve en verimli bir Ģekilde 

kullanılmasını sağlamak için, sulama sistemlerinin ıslahı, denetimleri yapılan sulama 

yöntemlerinin yaygın bir Ģekilde kullanımı  yönünde baĢlatılan çalıĢmalar 

hızlandırılacaktır. 

 

Yeni sulama projlerinin yapımına devam edilecektir. 

 Ülkemizde su gereksinmesini karĢılamak için alternatif kaynak araĢtırmaları 

yapılacaktır. 

Ülkemizin doğal zenginliklerinden yararlanmak amacı ile öncelikle çimento 

hammaddesi, bakırlı pirit, manganez, bentonitboyataĢı ve kil gibi endüstriyel hammadde 

kaynaklarının araĢtırılması yapılacaktır. Kireç, alçı, tuğla-kiremit yapımı konularında 

ülke gereksinimini karĢılayacak ve ihracata yönelik üretim yapılması sağlanacaktır. 

Doğa ve çevreyi koruma, çevre sorunlarını giderme çalıĢmalarının sağlıklı 

sürdürülebilmesi için ülkemizde uygulanabilecek "Çevre Yasası" çıkarılacaktır. 

Doğa ve çevremizin en iyi Ģekilde korunması, sağlıklı, yaĢanılır bir duruma 

getirilmesi için çevreyle ilgili Kamu Kurum ve KuruluĢları ile yerel yönetimlerin 

sorumluluklarını yerine getirmelerinde gerekli koordinasyon sağlanacak, çevre 

planlaması yönünde baĢlatılan çalıĢmalar yönlendirilecektir. Belirtilen amaca ulaĢmak 

için idari düzenlemeler yapılacak, yasal önlemler alınacaktır. 

Yerel yönetimlerin, görevlerini daha etkin biçimde yerine getirmeleri, özellikle 

doğa ve çevrenin korunmasında daha etkin rol oynamaları sağlanacaktır. 



 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri; 

Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak; TürkMilletinin bilincinde 

yeretmiĢ Atatürk  Milliyetçiliği ile ilke ve devrimlerinin yarattığı fikir ve duygu 

ortaklığına sahip Kıbrıs Türk Halkının varolma mücadelesinin özünde yatan gerçekleri 

bilen ve KKTC'ni yüceltmek ve korumak için her türlü gayret ve özveriyle çalıĢan, 

Anayurdu Türkiye'ye, Devletine, Türk Ulusuna, toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla 

bağlı, görev ve sorumluluklarını bilen ve bu bilinci davranıĢlara dönüĢtürülebilen, barıĢçı 

ancak haklarını sonuna kadar savunabilen beden, ahlak, zihin ve duygu bakımından 

kiĢilikli, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağh yapıcı ve 

yaratacı yurttaĢlar yetiĢtirmek için gerekli  planlama ve programlama 

gerçekleĢtirilecektir. 

Buna göre; 

- Okul öncesi eğitimin yaygınlaĢtırılmasına daha da hız verilecek, 15 yaĢına kadar 

zorunlu ve parasız, 18 yaĢına kadar parasız eğitimin tüm bireylere fırsat ve olanak eĢitliği 

verilmek suretiyle sürdürülmesine özen gösterilecek, bu çerçevede ortaokullardaki 

okullaĢma oranının yüzde  yüze ulaĢması sağlanacaktır. 

- Özel eğitime muhtaç çocuklarımızın da toplumun mutluluğundan paylarını alabilmeleri 

için eğitim ihtiyaçlarının gerektiği Ģekilde karĢılanmasına özen gösterilecektir. 

Ortaöğretimde kalkınma hedeflerine uygun olarak nitelikli insan gücü ihtiyacının 

karĢılanabilmesi için mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilecektir. Ayrıca, endüstriyel 

pratik mesleki eğitime baĢlanarak mesleklerin sınıflandırılması ile ünvan ve yetkilerin 

düzenlenmesi yönüne gidilecektir. 

 

   - Okullarımızda, yabancı dil öğreniminin daha etkili ve verimli olabilmesi ıçin 

araĢtırma ve çalıĢmalar yapılarak ders kitabı ve dığer görsel ve ıĢıtsel öğretım araç ve 

gereçleri ıle okullanmızııı donatılması gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca, yabancı dil eğıtim 

ve öğretimınde etkin oldukları kanıtlanan ve sayılan artırılmıĢ bulunan Maarif 

Kolejlerinin etkinlik ve verimliliğinı artırabilmek ve öğretim standardını 

yükseltebilmek için çağın gereklerine uygun düzenlemelere gidilecek ve gereken 

önlemlerin alınmasına özen gösterilecektir. 

 

- KKTC'deki her tür ve düzeydeki okulların, teknolojinin gerektirdiği araç ve gereçlerle 

donanımına önem verilecek; eğitim ve öğretırnin çağdaĢ yöntemlerle sürdürülmesine 



özen gösterilecektir. Bu çerçevede, okullarımızda bilgisayarlı eğitim ve bilgisayar 

öğretimi için gerekli önlemler alınacaktır. 

- Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin karĢılaĢtıkları 

sorunları giderici önlemlerin alınmasına özen gösterilecek, maddi olanaklardan yoksun 

baĢarılı öğrenciler, burs ve nakdi yardımlarla desteklenerek ve en üst düzeye kadar 

öğrenim görmeleri sağlanacaktır. 

- Öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin hizmetteki verimmiklerinin artırılması amacı ile 

geliĢen teknolojnin gereklerine uyum sağlamaları bakımından hizmetiçi eğitim 

uygulamalarına önem verilecektir. 

- Ülkemizin sosyo-ekonomik yönden kalkınmasmdaki rolü ve önemi kesinleĢen Doğu 

Akdeniz Üniversitesinin optimum kapasiteye ulaĢması için  gerek1i  yardımın ve 

desteğin hükümetimizce bu kuruma verilmesine özen gösterilecektir. 

 

- DıĢ ülkelerdeki yurttaĢlarımızın her türlü eğitim-kültüı sorunlarımn giderilmesine 

yardımcı olunacak; Türk Dilini, Türk Kültürü ve gelenklerimizi yaĢatmalarma, 

geliĢtirmelerine destek ve olanak sağlanacak, o ülkelerle dostane iliĢkilerimizin 

artmasında ve Devlettmizin tanıtılmasında etkin olmalarım gerçekleĢtirmek yönünde  

çalıĢılacaktır. 

- Türk Kültürünün yozlaĢmadan benimsenip korunmasına, imzalanmıĢ bulunan protokol 

çerçevesinde Anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki mevcut kültür bağlarımn daha da 

güçlendirilmesine ve Eğitim, Kültür ve Sanat alanlarında iĢbirliğinde bulunulmasına 

önem verilecektir. 

- Sanatın ve Sanatçının yüceltilmesine, Sanatsal ve Kültürel çalıĢmaların özlenen bir 

düzeye çıkarılmasına ve geerekli özendiricilikte bulunmasına önem verilecek, tiyatro, 

müzik, plastik sanatlar ve edebiyat alanlarında ,etkinlikler yaygınlaĢtınlacaktır. 

 

- Sanatsal ve Kültürelolayların bir ulusun ve ülkenin tanıtılmasındaki öneminden 

hareketle bu alanda gerekli  çalıĢmalar yapılacaktır.. Kültürel varlıklar ile insanlığın 

ortak malı olan Eski Eserler ile tarihsel çevrenin korunmasına ve Milli ArĢivimiz ile 

Kütüphanelerimizin geliĢtirilmesine özen gösterilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 



 

Anayasamızın ilgili maddesinde yer alan ve vatandaĢlarımızın bedensel , ruhsal 

ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanan sağlık hizmetlerinin etkin biçimde 

verilmesi, daha da geliĢtirilerek halkımızın her kesimine eĢit Ģekilde ulaĢtırılması 

öncelikli hedefimizdir. 

 

Bu amaçla Çevre Sağlığı, Beslenme ve Gıda Kontrolu, Ana Çocuk Sağlığı, 

BulaĢıcı Hastalıklada SavaĢ, Yöresel ve Gentik Hastalıklarla SavaĢ, gibi Koruyucu 

Hekimlik bölümlerini kapsayan Temel Sağlık Hizmetleri ile Tedavi Edici Sağlık 

Hizmetlerini en üst düzeye çıkarmak için gereken tüm yasal, tıbbi ve idari önlemleri 

alınıp uygulanacaktır. 

Temel Sağlık Hizmetleri konusunda çeĢitli sektör ve gönüllü kuruluĢlarla 

geçmiĢte baĢlatılan iĢbirliği ve çalıĢma ortamına titizlikle uyulacaktır. 

Thalassaemia, Sıtma, Verem, Kanser ve AIDS hastalıklarıyle ilgili olarak 

baĢlatılan mücadele çalıĢmalanmıza aralıksız devam edilecek, bina inĢaatı araç ve 

cihazları tamamlanan Radyoterapi Merkezi'nin hizmte sokulması sağlanacaktır. 

Sağlık merkezlerinin kapasite durumları yeniden gözden geçirilecek, bu arada bu 

merkezlerde daha yeterli sağlık hizmeti verilmesi için tahlil laboratuvar1arı ile takviye 

edilmeleri yönünde çalıĢmalar yapılacaktır. 

Gazi Magosa, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Güzelyurt yöresindeki mevcut 

sağlık servisleri bir plan ve program çerçevesinde ele alınacak; yeterli olmayan binaların 

yerlerine ya yeni binalar inĢa edilecek, ya da mevcut binalara ek ilaveler yapılacaktır. ilaç 

üretimine süratle geçilecektir. 

Spastik ve diğer özürlü yurttaĢlarımızın sağlık ve rehabilitasyon durumları ele 

alınacak, bu kesime daha yeterli bir hizmet verilebilmesi amacıyla bir Rehabilitasyon 

Merkezi kurulması yönünde baĢlatılan proje çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

Devlet Laboratuvarı Dairesi, ilaç, kalite, kontrol, kimyasal analizler, adli kimya-

fen, besin kontrol ve analizleri, mikrobiyolojik analiz Ģübeleriyle etkin hizmetlerini 

sürdürecek, personel yönündan daha da etkinleĢtirilmesi ve araç, gereç için yeni bir bina 

inĢaatına yönelik çalıĢmalar yapılacaktır. 

ġehit ve Hadise Kurbanı Aileleri, Ebeveyinleri, Malul ve Malul Gaziler, Muhtaç 

ve Yoksul YurttaĢlar ve ailelerinin esenlendirilmeleri için devam eden Devlet himaye ve 

yardımları etkin bir biçimde sürdürülecektir. 



Sayın BaĢkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriytinin Sosyal ve Ekonomik yapısını temelde etkileyen Ġskan, 

Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasası'nın uygulanıp esas amaç olan Yasal Hak 

Sahiplerine (41/77 sayılı yasada belirtilen EĢdeğer mal bırakanlar, Ģehit aileleri, malul 

gaziler, mukavemetçi-mücahit ve I. ve II. BarıĢ Harekatına katılan Türk BarıĢ Kuvvetleri 

mensupları ile tahsiste haksahibi olanlar, öncelik sıralamasına göre) mülkiyet verilmesi 

iĢlemini Aanayasa'nın öngördüğü süre içerisinde ve Anayasada belirlenen öncelikler 

doğrultusunda tamamlanmasına özen gösterilecektir. 

 

EĢdeğer mal verme iĢlemlerine parallel olarak "Ġskan Topraklandırma" konularında 

haksahibi vatandaĢlar için sürdürülen revizyon çalıĢmalarına da devam edilecektir. 

EĢdeğer mal verme iĢlemlerine parallel olarak "Ġskan Topraklandırma" 

konularında haksahibi vatandaĢlar için sürdürülen revizyon çalıĢmalarına da devam 

edilecektir. 

ġehit, Hadise Kurbanı eĢlerine ve ebeveyinlerine tahsis edilen konutların "Kesin 

Tasarruf Belgeleri"nin verilmesine devam edilecektir. 

 

 Haksahibi olan ġehit ve Hadise Kurbanı Çocuklarına birer arsa tahsisi 

yapılmasına devam edilecektir. 

 Bu amaca yönelik olarak LefkoĢa'da verilen arsaların halen sürdürülmekte olan 

alt yapı çalıĢmaları tamamlanacaktır. 

Tahsis amaçlı, ekonomik değeri olan kaynakların amacına uygun olarak 

kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek, gerekli önlemler alınacaktır. 

Ġskan, Topraklandırma ve EĢdeğer Mal Yasasında uygulamaların daha da pratiğe 

indirgenip, süratlenmesi için gerekli tadilat ve ilavelerin yapılması yönünde çalıĢmalar 

yapılacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde konut sorunu büyük önem arzetmektedir. 

Konut açığı, Devlet Planlama Örgütü'nün saptadığı sağlıklı verilerden yararlanarak eldeki 

olanaklar ölçüsünde asgariye indirilectir. Ülkemizin koĢulları dikkate alınarak dar ve 

sabit gelirli vatandaĢları standart bir konut sahibi yapma çalıĢmalarımız en etkin bir 



Ģekilde sürdürülecektir. 

Kırsal kesimde konut gereksinimini gidermek için yeni evlenen çiftlere arsa 

verme iĢlemi sürdürülecek ve sosyal konut kredisi olanakları sağlanacaktır. 

Toplu konut üretiminde gerekli alt yapının devlet eliyle yapılması, konut ve 

altyapı yönünde finansman sağlanması için baĢlatılan giriĢimler sürdürülecektir. 

Ülkemizde sağlıklı bir fiziki geliĢme ve çevre oluĢumunu sağlamak amacıyla 

Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında öngörüldüğü gibi sosyal ve ekonomik planlamaya 

paralelolarak fiziki planlamanın ve imar kontrolunun etkin bir Ģekilde yapılmasına özen 

gösterilecektir. Tarihi ve Doğal zenginliklerin korunması ve planlı kaynak kullanımı ile 

çağdaĢ geliĢme sağlanacaktır. Bunun için merkezi yönetim ile yerel yönetim iliĢkileri 

daha koordineli bir Ģekilde yürütülecektir. 

 

Bu amaca yönelik olarak master plan ve detay bölge planları çalıĢmaları 

tamamlanmıĢ olan LefkoĢa ile planlama çalıĢmaları devam etmekte olan Gazi Magosa, 

Girne ve Lefke Ġmar Planları süratle tamamlanarak yasal bir Ģekilde uygulamaya 

konulacaktır. 

 Bunların gerçekleĢtirilebilmesi için; gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

 Tapu ve Kadastro iĢlemlerinin en etkili ve en süratli bir Ģekilde yapılmasına 

devam edilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri, 

Daha önce de belirtildiği gibi yeni yatırımlar ve geliĢen ekonomi içerisinde iĢsizlik 

sorununa ivedi çözüm bulmak Hükümetimizin ana hedeflerindedir. ĠĢ güvenliği ve iĢçi 

sağlığını etkin bir Ģekilde sağlamak için gerekli her türlü önlem alınacaktır. 

 

_J ıu, "--,,vv 
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Sayfa :' 

 

ĠĢçi ve ĠĢveren iliĢkilerini en adil bir Ģekilde düzenleyen, iĢ barıĢını ve 

güvenliğini sağlayıcı. çalıĢma hayatıyla ilgili gerekli mevzuatım hazırlanması ve 

yasalaĢması ivedilikle sağlanacaktır. Bu Ģekilde esnaf ve sanatkarların gerek kendi 

aralarında, gerekse müĢterileri ile olan münasebetler, iĢverenlerle iĢgörenler arasındaki 

iliĢkiler, Toplu SözleĢme, grev, SendikalaĢma ve ĠĢveren Haklarının kullanılması, belli 

esaslara bağlanmıĢ olacaktır. Hükümetimiz sendikalarla var olan diyaloğun devamına 

özen gösterecektir. 

Sakatların Ġstihdamı Yasası uyarınca özürlülerin kamu kesiminde veya özel 

sektörde uygun iĢlerde istihdam edilmeleri alınacak etkin önlemler ile sağlanacak ve 

sakatların üretici durumuna getirilerek rehabilite edilmesi sağlanacaktır. 

Tek sosyal güvenlik sistemine geçiĢ çalıĢmaları hız1andırılarak devam 

ettirilecektir. 

Toplumsal geliĢmemizde ve Devletimizin yücelmesinde gençlerimizin üstlendiği 

ve üstleneceği görev ve yükümlülükleri layıkıyle yerine getirmeleri ve geleceğe en iyi 

Ģekilde hazırlanmalarını sağlamak için onları hertürlü bilgi ve beceri ile donatmak ve 

sorunlarından arındırmak temel görevimizdir. 

Gençlerimizin boĢ zamanlarını kendileri, aileleri, çevreleri ve ülkeleri yararına 

değerlendirebilmeleri için çağdaĢ bilgi yanında iyi alıĢkanlıklar kazanmalarına yardımcı 

olmak ve bu suretle onların fikir düzeylerini geliĢtirmek düĢüncesiyle okul içinde olduğu 

kadar okul dıĢında da eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalıĢmalara katılmalarını, pratik 

bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak amacımızdır. 

 

Bu amaçla, ilgi duydukları alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliĢtirmeleri 

için gerekli örgütleme çalıĢmaları yapılacak, olanaklar sağlanacak, kültürel, sanatsal ve 

sportif alanda çalıĢabilecekleri araç-gereç, tesis sağlanacaktır. Bilimsel ve teknik 

çalıĢmalar ve benzeri uygulamalar yapabilme olanakları sağlanacak ve bu amaçla gençlik 

merkezlerinin geliĢtirme faaliyetleri hızlandırılacaktır. 

Ayni amaç doğrultusunda etkinlik gösteren kulüp ve kuruluĢlar teĢvik edilecek, 



etkinliklerinin yaygınlaĢtırılması için özendirici önlemler alınacaktır. 

 Gençlerimize dinlenme ve sosyal dayanıĢma olanağı sağlayan kamplar 

geliĢtirilerek yaygınlaĢtınlacak ve Anavatan ve üçüncü ülke gençleri ile gençlerimizi 

kaynaĢtıracak uluslararası niteliğe kavuĢturulacaktır. 

 

Sağlıklı ve güçlü bir nesil yetiĢtirmek için sp,run yaygınlaĢtırılması ve 

geliĢtirilmesinin gerekli olduğu, sporun tanıma ve tanıtmada etkin bir araç olacağı 

gerçeğinden hareketle spora ayrı bir değer ve önem verilecektir. Bu çerçevede:  

Amatör sporun ülke düzeyinde köy, kent ve bölge ayırımıgözetmeksizin çağdaĢ 

ve bilimsel geliĢmelere özdeĢ olarak yönlendirilmesi, yaygın1aĢtınlması ve geliĢmesi 

planlanacak ve uygulanacaktır. 

YurttaĢların bedensel yeteneklerini geliĢtirmeye, boĢ zamanlarını sportif yönden 

değerlendirmeye, spor ve çalıĢmaları ile sağlıklıgeliĢmelerini sağlamaya yönelik 

çalıĢmalar yapılacaktır. 

Gençliğin sağlıklı beden ve ruh yapısı içerisinde toplumsal ve ulusal hedefler 

doğrultıısunda yetiĢmesi sağlanacaktır. 

 Bu hedefler doğrultusunda; 

 

Spor tesislerinin özellikle Atatürk Spor Sitesi içinde yer alaıı tesislerin 

bekletilmeden tamamlanabilmesi ve çok yönlü olarak etkin bir biçimde devreye 

konabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

Ülke düzeyinde gerek Spor Dairesi'nin gerekse bünyesindeki Spor 

Federasyonları ile Kulüplerin spor etkinliklerini sürdürebilecek Uluslararası standartlara 

uygun her türlü gereksinimi haiz, çok yönlü ve sağlık koĢullarını ihtiva eden. kapalı ve 

açık spor tesisleri yapılacaktır. 

 

 Kitle sporunu teĢvik için gerekli olan semt ve köy sahalarının yapımı 

yaygınlaĢtırılarak ivedilikle tamamlanacaktır. . 

Mevcut spor tesis ve etkinliklerinde, gereğince görev yapabilecek çağdaĢ bilgi ile 



donatılmıĢ elemanlar yetiĢtirilip görevlendirilecektir . 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

Kıbrıs Türk halkının ezelden beri bağlı olduğu ve kurulduğu günden bu yana Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin titizlikle koruyup savunduğu "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" 

ilkesi uyarınca Hükümetimiz dıĢ politikada barıĢın korunmasına hizmet etmeyi esas 

alacaktır. 

 

Bu barıĢcıl yaklaĢımın bir gereği olarak Hükümetimiz her ülke ile dostluk, 

karĢılıklı saygı ve birbirlerinin içiĢlerine karıĢmama ilkelerine dayalı iliĢkiler kurmayı 

amaçlayacak ve KKTC topraklarının baĢka ülkelere karĢı düĢmanca amaçlarla 

kullanılmasına müsaade etmeyecektir. 

Genç Cumhuriyetimizin dıĢ dünya ile olan iliĢkilerinin geliĢtirilmesi ve uluslar 

topluluğu içerisinde layık olduğu yeri alması için. 

sürdürülen çabalara Hükümetimiz artan bir yoğunluk ve .etkinlik kazandıracaktır. Bu 

gayretimiz Kıbrıs gerçeklerinin daha yaygın ve etkili biçimde duyurulması; bu 

gerçelderin bilinciyle hareket eden ülkeler ve siyasal gruplarla daha etkin bir dayanıĢma 

gerçekleĢtirlmesi; Ġslam ülkeleri ile olan iliĢkilerimizin dostluk ve kardeĢlik havası içe-

risinde daha da geliĢtirilmesi; bu kardeĢ ülkelerdeki insancıl ve diğer sorunların 

çözümlenmesine katkıda bulunmak için maddi ve manevi olanaklarımızın seferber 

edilmesi; tüm uluslararası kuruluĢlarda Kıbrıs Türkü'nün sesinin duyurulması ve 

temsiliyetinin sağlanması temel unsurlarına dayalı  olacaktır. 

Yurt dıĢında yaĢayan onbinlerce saydaĢımızın öz yurtlarıyla olan iliĢkilerini 

koruyup güçlendirmek, KKTC'nin tanıtılmasında onların katılımlarını sağlamak, öte 

yandan bu soydaĢlarımızın var olan sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesini 

sağlamak görevimiz olacaktır. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

Hükümetimiz, baĢta Filistinli kardeĢlerimizin haklı davası olmak üzere, dünyada hak ve 

özgürlükteri için mücadele vermekte bulunan Müslüman ülke ve halklarının haklı 

davalarını desteklemeye devam edecektir. Bu çerçevede Hükümetimiz, Filistinli 

kardeĢlerı. mizin, devlet kurma hakkı dahil, tüm yasal haklarını kazanmaları; 



Mganistan'daki Mücahit kardeĢlerimizin haklı mücadelesinin baĢarı ile sonuçlanması; 

Bulgaristan'daki Türkler üzerindeki zulme varan insanlık dıĢı baskıların kaldırılması ve 

Batı Trakya Türklerine karĢı uygulanan aynmcı kısıtlamalara ilgili ülke hükümetince bir 

an önce son verilmesi için elinden gelen desteği' göstermeye devam edecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

KKTCnin dıĢ politikasında Anavatan Türkiye ile olan iliĢkilerinin çok özel bir yeri 

vardır. Özgür1üğümüzün ve bağımsızlığımızın yegane güvencesi olan Anavatan Türkiye 

ile geçtiğimiz yıllarda çeĢitli anlaĢma ve protokoller imzalamıĢ bulunmaktayız. 

Hükümetimiz, tabiatıyle, iki ülke arasmdaki bu akitlerin her iki tarafın da yararma olacak 

Ģekilde uygulanmasına büyük özen gösterecektir. 

Adada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile aramızda varolan anlaĢmazlıklara gelince 

Hükümetimiz, bu uyuĢmazlık noktalarının zora baĢvurmadan veya zor kullanma 

tehdidinden arınmıĢ olarak, barıĢçıl yollarla, iki tarafın eĢitlik içinde yürüteceği 

görüĢmelerle çözümlenebi1eceğine inanmaktadır. Rum tarafının sürdürdüğü asker ve 

silah yığınağı ile ordusunu her bakımdan güçlendirip saldırı gücünü artırma faaliyetlerini 

Hükümetimiz büyük bir dikkatle izlemeye devam  edecek, tüm ilgililere gerekli ikazları 

yapacak ve Devletimizin güvenliğinin gerektirdiği tüm tedbirleri zamanında almaktan 

çekinmeyecektir. 

 

Özellikle RumIarın silahlanması ve Kuzeyde egemenlik iddiasını yoğunlaĢtırması 

karĢısında, kalıcı bir barıĢ sağlanıncaya kadar, ülke topraklarına yönelecek her çeĢit 

tehdide, mevcut gücümüzün bütün imkanlarıyla karĢı koyacak topyekün savunma 

tedbirleri alınacaktır. Bu yöndeki fiili ve yasal çalıĢmalarımız devam edecektir. 

DıĢ politikamızı yönlendiren ve temel uygulayıcısı olan DıĢiĢleri örgütümüzün 

güçlendirilmesi için baĢlatılan nitelikli Ġstihdam, hizmetiçi kapsamlı eğitim ve 

organizasyon çalıĢmaları aksatılmadan sürdürülecektir. 

 

Sa yın BaĢkan, Saym Milletvekilleri, 

Kı brıs sorununun çözümü konusundaki giriĢimlere gelince: 

Her Ģeyden önce Ģunu belirtmek gerekir ki Kıbrıs'ta bir çözüm vardır ve bu çözüm halen 

mevcut durumdur. Kıbrıs Türk halkının self-determinasyon hakkını kullanarak 1983'te 



ilan etmiĢ olduğu KKTC olgusu yadsınamaz bir gerçektir ve her geçen gün geliĢip 

güçlenmektedir. Ancak mevcut çözüm dıĢında baĢka bir çözüm aranacaksa KKTC 

olgusunun hiçbir zaman gözardı edilemiyeceği de bir gerçektir. 

Bu gerçek ıĢığında ya BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet görevi 

çerçevesinde görüĢmeler yapmak suretiyle kalıcı ve kapsamlı bir anlaĢma sağlayacak 

veya iki ayrı ve bağımsız devlet varlıkların  kökleĢtirerek sürdürecektir. 

Ġyice bilinmelidir ki 29 Mart 1986 Belgesi dıĢında yeni bir giriĢim baĢlatılacaksa, 

Hükümetimiz bu belge çerçevesinde veya görüĢmeler süreci içerisinde bugüne değin 

yapmıĢ olduğu fedakarlıkların hiç birisi ile kendini bağlı saymayacaktır. Böyle bir 

olasılığın 5. yılını doldurmak üzere bulunan KKTC olgusunu kaale alması gerektiğini ve 

baĢlatılabilecek müzakere sürecinin ilanihaye devam edemiyeceğini de huzurlarınızda 

önemle vurgulamak isterim. 

Hükümetimiz BirleĢmiĢ Milletler Genel Sekreterinin iki toplum liderini gayri 

resmi bir zirve toplantısında biraraya getirme giriĢimlerini olumlu karĢılamaktadır. 

Ancak yapılacak zirve toplantısı önkoĢulsuz ve eĢitlik ilkesine bağlı olması 

vazgeçemeyeceğimiz bir ilkedir. 

 

Yeni bir müzakere sürecinin baĢlama ihtimallerinin belirediği bu aĢamada 

Hükümetimiz bir hususu daha yeniden belirtmekte fayda görmektedir. Bu da Kıbrıs Türk 

Halkı için Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin tartıĢma konusu yapılamayacağıdır. 

Adadaki Türk askeri varlığı ile vücut bulan bu garantinin, Kıbrıs sorununa bulunabilecek 

bir çözümden sonra da devam etmesi ve ada da güvenliğimizin gerektirdiği ölçüde ve 

yeterli caydırıcılığı haiz bir Türk askeri varlığının devamı tabiidir. 

 

Sayın BaĢkan, Değerli Milletvekilleri , 

Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması, sağlıklı bir çalıĢma düzeni getirilmesi, 

saygınlığın artırılması, zaman içerisinde uygulama esnasında ortaya çıkan aksaklıkların 

ve görülen bazı eksikliklerin giderilmesi amacıyle, Anayasal çerçevede baĢlatılan 

çalıĢmalar sonuçlandırılacaktır. 

Anayasamızın öngördüğü doğrultuda yönetimle ilgili TeĢkilat Yasaları 

çıkarılmaya devam edilecek ve en erken bir zamanda tamamlanacaktır. 

Kamu görevlilerinin verimlilik ve etkinliğini artırmak için hizmetiçi eğitim 



çalıĢmaları en etkin bir Ģekilde sürdürülecek, bu çerçevede yabancı dil eğitimini sağlamak 

için Yabancı Dil Eğitim Merkezi kurma çalıĢmaları sonuçlandırılacaktır. 

KKTC'nin tanıtılmasında ve çeĢitli siyasal platformlarda yer almasında ve yine 

Halkımızla en sıkı iletiĢimi sağlamakta büyük pay ve katkıları olan Basın-Yayın 

KuruluĢlarımız ve özellikle Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun etkinliğinin 

artırılması, geliĢtirilmesi ve sorunlarının çözümlenmesine özen gösterilecektir. 

 

Sayın BaĢkan, Sayın Milletvekilleri, 

 Sözlerime son verirken, tüm Halkımıza en iyi biçimde hizmeti amaç ve görev 

bildiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. 

Ulusal değerlerimizden en ufak bir ödün vermeden demok. rasimizi yüce 

Meclisimizle birlikte savunmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. 

 

Bütün uygulamalarımızda bir partinin değil tüm Halkımızın Hükümeti olarak, 

muhalefetle diyaloğa özen göstererek üstün hizmet anlayıĢla görev yapacağımızı, 

Halkımızın emrinde ve hizmetinde olmaktan mutluluk duyacağımızı ve Halkımızın bize 

gösterdiği güvene layık olacağımızı ifade eden, hepinize saygılar sunarım. 
 


