
UBP-YDP HUKUMET PROGRAMI 02-09-1986  
 

 

2 Eylül 1986 tarihinde Cumhurbaşkanınca onaylanan Dr.Derviş :2 Eroğlu başkanlığındaki 

Ulusal Birlik Partisi ile Yeni Doğuş Partisi Koalisyon Hükümetinin, 8 Eylül  1986 tarihinde 

Pazartesi ,günü  Cumhuriyet Meclisinde okunan, 

 

 

HÜKÜMET  PROGRAMI 

 

Sayın Başkan_ Saygıdeğer.Milletvekilleri; 

2 Eylül, 1986 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak göreve başlayan 

Ulusal Birlik Partisi - Yeni Doğu) Partisi Koalisyon Hükümeti, Haziran 1985 Genel Seçimleri 

Sonucu Cumhuriyet Meclisince oluşan siyasi tabloya göre ortaya çıkan bir alternatif Hükümet 

modeli olup, Kıbrıs Sorununun içinde bulunduğu bu hassas dönemde ülkemizdc çözüm bekleyen 

ekonomik  ve sosyal sorunların hallini kendine ilke edinmiştir. 

Bugün Mecliste oluşan siyasi tablo Halkımızın hür  iradesinin bir sonucudur. Bu sonuç 

özgürlük ortamı içerisinde yapılın 1985 Genel Seçimleri ile tecelli etmiştir. Halkımızın özgür 

idaresi bugün Yüce Mecliste Siyasi Partilerimize tam anlamı ile temsil edilmektedir... Bu 

nedenle bazı çevrelerin Kuzey Kıbns'ta milli iradeyi temsil etmeyen bir yönetim bulunduğu  

şeklindeki iddia ve.; yakıştırmaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 

 Oluşturulmuş bulunan Ulusal Birlik Partisi-Yeni-Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti 

bölücü değil birleştirici olacak ve Parti çıkarları  yerine Toplum çıkarları esas alınıp 

Toplumumuzun  bütünlüğü tititizlikle korunacaktır. 

 

Hükümetimizin uygulamalarında ve Sorunların çözümünde Halkımızın desteği yanında 

Anavatanımızın mali ve siyasi katkıları bize güç verecek ve arzuluanan hedeflere ulaşmamızda  

mutlaka yardımcı olacaktır. 

 

Kıbrıs Türk Halkının, Büyük Türk Ulusunun daima kopmaz bir parçası olduğu 

inancında olan Hükümetimiz, Cumhuriyetimizin ve Halkımızın varlığının her türlü iç ve dış 

tehlikelere karşı korunması: siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda geliştirilmesinin sağlanması 

için icraatını Anavatanla olan bağlarını güçlendirerek sürdürmek kararlılığındadır. 



 

Sayın Başkan,. Saygıdeğer Milletvekilleri, 

 

Hükümetimiz KKTC'nin kendi ayakları üzerinde durabilmesi, kendi kendine yeterli 

olması, güçlü ve istikrarlı bir ekonomiye  kavuşabilmesi için serbest rekabet ilkeleri içelisinde 

avantajlı olduğu Sektörlere öncelik ve ağırlık veren bir Ekonomik Program uygulamasına devam 

edecektir. 

Bu çerçeve içinde ekonomik büyümenin hızlandmıması ve büyüyen ekonomiden 

bireylerin adalet ilkeleri içinde yararlanmaları, gelir dağılımı farklılıklarının azaltılması halka 

daha iyi yaşam koşunan sağlanması, Hükümetin ekonomik politikasının ana hedefi olarak kabul 

edilerek, bu hedeflere kısa sürede varabilmek amacıyle serbest rekabet prensiplerine uygun 

olarak gerekli ekonomik ve mali önlemler alınacaktır. 

 

Pahalılık sorununu mümkün olduğu kadar hafifletmek, açık ve gizli işsizliği en düşük 

düzeye indirmek, sektörler arası yeni bir denge oluşturarak yatırımları yönlendirmek ve 

hızlandırmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisinin yabancı ülkelerle daha rasyonel 

ekonomik ilişkilere sokulabilmesi amacıyla avantajlı olduğumuz sektörlerin gelişmesine öncelik 

vermek ve teşvik etmek, Hükümetimizin alacağı genel ekonomik önlemler arasında olacaktır. 

Bu düşüncelerden hareketle, bugüne kadar ülkemizde uygulanan ekonomik model, 

reform sayılabilecek bir hız ve düzeyde geliştirilecektir. 

Ekonomide çarptıncı oluşmalar yaratmadan ve Ulaşılması hedeflenen sektörel denge 

göz önünde tutularak tesbit edilecek ağırlıklara ve öncelikiere göre yatmmların teşvik edilmesi 

için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Planlanan ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla Devlet gelirlerinin daha 

rasyonel ve gerçekci esaslara oturtulması için ilgili tüm mevzuat gözden geçirilerek, yeni 

düzenlemeler  yapılacaktır. 

 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Milletvekilleri, 

 

Para-Banka ve Kredi konusunda Hükümetimiz, KKTC Merkez Bankasını bankalan 

denetleyen, faiz ve para ile menkul kıymetler piyasalarını düzenleyen, çağdaş merkez bankacılık 

kurallarına uygun olarak görev yapan bir yapıya  kavuşturacaktır. 



Bankalar Yasası  ile Kambiyo rejimi gözden geçirilerek liberal ekonomi prensipleri 

dahilinde gerekli değişiklikler en kısa sürede yapılacaktır. 

Tasarrufları özendirmek ve bu tasarrufları yatırımlara kanalize etmek amacıyla faiz  

oranlan. gerçekci ve ekonominin gerektirdiği bir düzeyde tutulacaktır. 

 

Bu suretle Bankalarda biriken tasarrutların Kalkınma Planlarında öngörülen sektörlere 

kanatize edilmesi sağlanacaktır. . 

Kamu harcamaları kontrol altına alınacak,- Devlet dairelerinin tasarrufa uyumu 

sağlayıcı önlemler artırılacak; Bütçe içinde sektörleri hareketlendirici proje ve ödenek 

harcamalarına öncelik verilecektir. 

Serbest Bölge ve Limanın, ülke ekonomisinde gerekli rolü oynayabilmesi  için., 

geliştirilmesi ve yabancı yatırımcıların özendirilmesi ile transit ticaretin artırılmasına yönelik 

önlemler alınacaktır. 

 

Tüm dünyada yaygın olan off-shore bankacılık, sigortacılık, taşımacılık, finans 

faaliyetleri, ticaret ve danışmanlık hizmetlerinin ülkemize de cezbedilebilmesi için gerekli alt 

yapı hizmetlerinin tamamlanmasına ve yasal düzenlernelerin yapılmasına Özel bir önem 

atfedilecektir. 

 

Yerli sermayenin yetersiz kaldığı alanlarda yatırımların ve ülke kalkınmasımn 

hızlandmlabilmesi için yabancı yatırımların kontrollü olarak cezbedilmesi, gerekli teşvik 

uygulamalan ile sağlanacaktır. 

KİT’lerin  Ülke kalkınmasına katkıda bulunabilecek, Devlet  Bütçesine yük olmayacak, 

rasyonel birer işletme biçimine kavuımalan için Hükümetlerimizce  her  türlü önlemler 

alınacaktır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Gelişen teknolojiye uygun olarak araç ve gereç bakımından gÜçlendirilecek 

birimlerimiz eliyle Anayollarımız baştaolmak Üzere, geliştirilen standartlara uygun olarak 

KKTCnin daha bayındır ve mamur bir ülke haline getirilmesi için her türlü önlem alınacak ve 



çalışmalar hızlandırılacaktır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ulaşım ve . haberleşme alanında karşılaşmakta 

olduğu güçlükleri giderebilmek amacıyle Lefkoşa-Girne Yolu kısa sürede tamamlanarak hizmete 

konulacak, yeni.Gime Limanı da bu dönemde tamamlanarak deniz ulaşımındaki  tıkanıklık 

giderileccktir. 

 

Ekonomik Kalkınmada en büyük faktörlerden biri olduğuncı inandığımız iletişim 

araçlarını en modern bir şekilde geliştirerek KKTC'yi tüm dünya ülkelerine bağlamak için en son 

teknolojiyi yeni projelerle sağlamakta kararlıyız. Bu amaca ulaşmak için yeni hizmete konulan 

Telex Santralına ilave olarak geniş hat kapasiteli bir Telefon Santralının devreye konulması için 

hazırlanmış olan projenin yaşama geçirilmesi sağlanacaktır. 

Hava Ulaşımındaki  darboğazın açılması için her türlü imkan seferber edilecek ve 

Anavatanın mali ve teknik katkıları  ile ülkemize direk insan ve mal akımını kolaylaştıran 

önlemler alınacaktır.., 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Turizm Sektörü, uygulayacağımız Ekonomik Pragramda lokomatif görevi görecek ve 

öncelikli sektörler arasında yer alacaktır.. Turizmin gelişmesi ve ekonomiye katkısı için gerekli 

her türlü teşvik tedbirleri alınacak, bu cümleden olmak  üzere Turizm Teşvik Yasası 

çıkarılacaktır. 

 

Yurt içi ve yurt dışı turizm teşvik edilecek, Anavatan yanında özellikle 3'üncü ülkeler 

ile Kardeş  İslam  ülkelerine turizm potansıyelimizin tanıtılması için gerekli çaba 

gösterilecektir. 

 

Girne'de başlatılan ve kanal bölümü tamamlanan Girne Kanalizasyon Projesinin arıtma 

bölümü kısa sürede ihaleye çıkartılacak ve proje tamamlanacaktır. 

Son derece başarılı bir proje olan Karaman Tatil Köyü projesine benzer Ilgaz Tatil 

Köyü Projesinin başlatılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 

 



Sayın Başkan, Cumhuriyet  Meclisimizin Sayın Milletvekilleri, 

 

 Hükümetimizin Tarım Politikası tarımsal kaynakları en rasyonel bir şekilde kullanmak suretiyle 

verimi ve üretimi artırmak, tarım . kesiminde çalışanların gelir seviyesini yükseltmek ve istikrarlı 

bir 

arz-talep dengesinin oluşması ile ulusal ekonomiye daha çok katkıda bulunmaktır. 

Tarım Politikamızın uygulanmasında; 

Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması için üretim metodlarının moderinizasyonu sağlanacak, 

Tarımsal teknoloji ve makineleşme ülke şartlarına uygun bir şekilde geliştirilecektir. Modern 

Sulama Sistemleri daha da yaygınlaştırılarak sulu tarım sahaları artırılarak intensif tarımsal 

üretim geliştirilecektir. 

Tarımsal girdilerin zamanında temini ve kullanılması sağlanacak ve tarımsal alt yapının 

geliştirlmesi yanında kredi avans taban fiyatı ve uygun teşviklerle üretim yönlendirilecek; 

Tarımsal ürünlerde rantabıl fiyat sağlanması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Narenciye, patates, üzüm ve canlı hayvan ihracında değer artışı yaratacak erkenciliğin 

temini için kültürel tedbirler geliştirilecektir. 

 

Devlet Çiftliklerinin üreticiye kaliteli damızlık ve kaliteli tohum fide ve fidan 

sağlanmasındaki hizmetleri daha da genişletilecektir . 

 

Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kuruluşu ile ilgili gerekli yasal düzenlemeler 

yapılacaktır. 

Et Kombinası Tesisleri 1987 yılı içinde tamamlanarak et fiyatlarında istikrar sağlanması 

yanında, kasaplık hayvan birikimi ve kayıplar önlenecek, hayvan kesimlerinde elde kalan artıklar 

değerlendirilecek, dışsatımımıza yeni boyutlar kazandırılacaktır. 

 

                 Balıkçılara gerekli teknik yardım ve kredi olanakları sağlanarak Balıkçılığın 

geliştirilmesi sağlanacaktır. 

Tarımsal üretimin devamlılığı için Genel Tarım Sigortası Fonua iç ve dış yardımlarla 

kaynaklar sağlanmak sureti ile üeticinin doğal afetlerden dolayı uğradığı zararlar tazmin 



edilecek; Sigorta kapsamı özellikle hayvancılığı da kapsayacak şekilde genişletilecektir. 

Tahıl ürünlerimizin depolanması için modern silolar mutlaka yapılacaktır. 

 Mevcut ormanlarımızın korunması yanında  çeşitli nedenlerle ağaçsız kalan orman 

alanları yeniden ağaçlandınlacak, orman içi haberleşme ve ulaşım geliştirilip ihtiyacı 

karşılayacak seviyeye yükseltilecek, orman sahaları dahilindeki tarımsal arazi ve kaynakların 

tam olarak değerlendirilmesi için gerekli önlemler alınacak, yeni mesire yerleri ve Ulusal 

parkların tesisi yönünde başlatılan ve olumlu sonuçlar veren çalışmalar aralıksız  sürdürülecektir. 

.' ... . '. . 

Sayın Başkan, Saygıdeğer  Milletvekilleri, 

 

. Ticaret sektörünün canlandırılması için gerekli yasal ve idari önlemler kısa süre içerisinde 

alınacaktır. '.. ... 

İhracatın üçüncü ülkelere yönlendirilmesi, ithalatın ise imkan nisbetinde  ve serbest 

rekabet koşullarına  uygun olarak Anavatandan yapılmasına çalışılacaktır. . 

 

Sanayi sektöründe  yerel hammadde işleyen ve Uluslararası rekabet gücü olan hafif 

sanayi yatırımcılarının ülke kalkınmasına katıkıda bulunması için gerekli düzenlemeler yapılacak 

ve çarpıtıcı  olmayan teşviklerle yeni ve mevcut tesislerin desteklenmesi yönüne gidilecektir. 

 

Hükümetimiz; Kıbrıs Türk Standartlar Enstitüsün kulması ve süratle ülkede 

standartlaşmanın başlamasını gerçekleştirilecektir . 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Ulkemizde ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için öncelikle mülkiyet sorununun 

çözümlenmesi gerektiğine inanan Hükümetimiz, Anayasanın öngördüğü hükümler çerçevesinde 

İskan, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası altında haksahibi olanların mülk sahibi olmalarını 

esas olarak kabul etmektedir. 



 

Uygulamaların süratle ve sağlıklı olarak sonuçlandırılması için mülkiyet konusu ile 

ilgili yasalarda gerekli değişiklikler ivedilikle gerçekleştirilecek, gerekli idari önlemler 

alınacaktır. Buna paralel olarak Kesin Tasarruf Belgesi yerine Koçan verilecek; bölgesel 

uygulamalarla devam edilecek; tasarruflarında haklarından fazla kaynak bulunduran 

vatandaşlardan fazla kaynaklar alınarak haksahiblerine dağıtılacaktır. 

 

Şehit ve Hadise Kurbanı çocuklarına arsa verilmesi işlemleri ivedilikle 

gerçekleştirilecek; Mukavemetçi, Mücahit ve Türk Barış Kuvvetleri mensuplarına puan 

verilmesini öngören yasaların uygulanmasına gidilecektir. 

 

Konut açığının giderilmesinde ve konut kiralannda arlısm minimuma indirilmesinde 

Devlet katkısının sağlanması koşuldur. Buna paralelolarak konut açığının yoğunluk kazandığı 

büyük yerleşim yerlerinde Devlet tarafından toplu konut üretimi projejerine devam edilecek; 

kırsal yöreler için uygun sistem ve projeler geliştirilip uygulamalara başlanacaktır. 

 

 Kentlerin planlı ve sağlıklı gelişmelerinin sağlanması için çağdaş imar yasaları ve 

imar planlan yapılacak, bu arada imar planlarına  uygun olarak yerel yöneıimlere gerekli arazi 

tahsisi yapılacaktır. 

 

Doğa ve çevrenin korunmasına özen gösterilecek, bununla ilgili düzenlemeler 

yapılacaktır. 

 Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde varolan huzur ve güvenliğin devamı yönünde 

hertürlü önlem alınacaktır. 

Birlik, kulüp, dernek, kurum ve benzeri kuruluşlara daha düzenli bir çalışma ortamı 

sağlayabilmek amacı ile Anayasada öngörülen yasal düzenlemeler ivedilikle gerçekleştirilecek, 

kuruluşların. amaçları dışında faaliyet yapmaları önlenecek, mali ve idari denetimleri 

yapılacaktır. 



 

Köye ve köylüye dönük hizmetlerin yerine getirilmesinde karşılaşılan büroktratik 

engeller ve engellemeler ortadan kaldırılacak, mülki ve yerel yönetimlerin yetki ve olanakları 

artırılarak sorunlar zamanında ve yerinde çözümlenecektir. 

Devletce yürütülen köyiçi yolları ile ova yollarının yapımı, bakımı ve onarımına daha 

büyük bir hızla devam edilecektir. 

 

Kırsal yörelerdeki yurttaşlarımızın ekonomik yönden olduğu kadar, sosyal yönden de 

kalkınmasına önem ve öncelik verilirken, özellikle gençlerimizin köy kalkınmasında yer alıp rol 

oynamalan sağlanacak, köylerimizin temiz, sağlıklık yaşanır hale getrilmesi için özendirici 

önlemler alınacaktır. 

 

Ülkemizin içme suyu yönünden yetersiz olan yerlerinin içme sulannı takviye için ek 

kaynak temini, kaynak geliştirmesi ve şebeke yenilemelerine devam edilecektir.Buna bağlı 

olarak Lefkoşa ve Gazi Magosa kentlerimizin içme suyu projesi ivedililde tamamlanacaktır. 

 

Kıt olan su kaynaklarımızdan azami yararlanmak amacı ile denetimsiz akan yüzey 

suları baraj ve gölet yapımıyle denetim altına alınarak su kaynaklarımızın geliştirilmesine hız 

verilecektir. Kıt olan su kaynaklanmızdan sürekli yararlanmayı amaçlayan idari ve teknik 

önlemler uygulanacaktır. 

 

Su kaynaklanmızın sulamada en tasarruflu ve en verimli bir şekilde kullanılmasını 

sağlamak için, sulama sistemlerinin ıslahı deneyimleri yapılan sulama yöntemlerinin yaygın bir 

şekilde kullanımı yönünde başlatılan çalışmalar hızlandırılacaktır. Yeni sulama  projelernin 

yapımına devam edilecektjr, 

Ülkemizde su gereksinmesini karşılamak için aletenatif  kaynak araştırmaları 

yapılacaktır. 

 

Ülkemizin macten kaynaklarından yararlanmak amacı ile öncelikle çimento hammadesi, 

bentonit-boyataşı ve kil gibi endüstriyel hammadde kaynaldannın araştırılması yapılacaktır. 

Kireç. alçı. tuğlakiremit yapımı konularında ülke gereksinimini karşılayacak ve ihracata yönelik 

üretim yapılması sağlanacaktır. 



 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sürekli ve emniyetli bir şekilde enerji ihtiyacının 

karşılanması için hertürlü tedbir alınacakttr. 

 

 

Yerel yönetimlerin güçlendirilmeleri, daha etkin kamu görevi yapmaları, fiyat denetiminde etkin 

rol oynamaları ve gereken a1tyapı yatırımlarını yapabilmeleri için gerekli mali ve idari tedbirler 

alınacaktır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

.                             Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerini düzenleyen Milli 

Eğitim Yasasının gereklerine uygun olarak: 

 .                 . Türk Milletini milli bilince vardıran Atatürk Milliyetçiliği ile ilke ve devrimlerinin 

tüm yurttaşlar arasında bir fikir ve duygu ortaklığı yaratmasını ve yurttaşIarın bu yönde 

yetiştirilmesini sağlamaya; ayrıca Kıbrıs Türk Halkının varolma mücadelesinde yatan gerçekleri 

bilen, bu mücadeleye inançla bağlanan, Anayurdu Türkiye'ye, Türk Ulusuna, Öz Yurduna, 

toplumuna ve ailesine güçlü bağlarla bağlı, devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen 

ve bu bilinç; . ve nitelikleri sürekli davranışa dönüştürebilen, barışcı, ancak haklarını korumasını 

bilen, beden, ahlak, zihin ve duygu bakımından, kişilikli. ilgi ve yeteneklerine uygun yapıcı. 

yaratıcı ve verimli yurttaşlar olarak yetiştirmeye devam edilecektir. . 

 

Bu çerçevede olmak üzere; 

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına hız verilecek ve zorun1u eğitim çağı olan ilköğretim 

Okulları ile ortaokullarda okullaşma oranının % l00'e vardırılması için gerekli alt yapı, modern 

programlar ve öğretmen ihtiyacı sağlanarak, tüm yurttaşlara çevresi ile bütünleşebilen ortak bir 

eğitim verilmesi yönünde gerekli önlemler alınacaktır. . 

Ortaöğretim gören öğrencilerin çağdaş .yöntemler ve teknolojinin gerektirdiği 

imkanlarla yetiştirilmeleri için sürdürülen çabalara daha da hız verilecek ve kalkınma hedeflerjne 

uygun olarak nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanabilmesi için mesleki ve teknik eğitime 

ağırlık verilecektir. Ayrıca, endüstriyel pratik mesleki eğitime başlanarak mesleklerin 

sınıflandırılması ile ünvan ve yetkilerin düzenlenmesi yönüne gidilecektir. 



Okullarımızda yabancı dil öğreniminin daha verimli olmasına özen gösterilecek, 

toplumsal temayüle uygun olarak, mevcut .. Türk: Maarif Kolejlerinin sayıları daha da 

artırılacak, bu okulların gereksinim duyacağı öğretmenlerimizin yetiştirilmesi için gerekli 

önlemler alınacaktır. 

Ülkemiz koşullarına uygun Fakülteleri ile içe ve dışa yönelik faaliyette bulunacak Doğu 

Akdeniz Üniversitesinin en kısa sürede arzulanan düzeye ulaşması için gayret gösterilecek ve 

ülkemizin gereksinme duyduğu öğretmenlerimizin de bu çatı altında yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

   Eğitimde fırsat ve olanak eşitliği ilk, orta ve yüksek öğretimde dengeli bir biçimde 

sağlanarak ülkemizde, Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde öğrenim gören öğrencilerimizin 

karşılaştıkları sorunları giderici önlemler alınacaktır. Maddi olanaklardan yoksun yüksek 

öğretimdeki başarılı öğrenciler, burs ve nakdi yardımlarla desteklenecek ve en üst düzeye kadar 

öğrenim görmeleri sağlanacaktır. 

 

Dış ülkelerdeki yurttaşlarımızın her türlü eğitim-kültür sorunlarına yardımcı olunacak; 

Türk Dili, Türk kültürü ve geleneklerimizi yaşatmalana, geliştirmelerine destek ve olanak 

sağlanacak, o ülkelerle dostane ilişkilerimizin artmasında ve Devletimizin tanıtılmasında etkin 

olmalarını gerçekleştirmek yönünde çalışılacaktır. 

Bunların yanında öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin çalışma koşulları ve özlük 

hakları daha da geliştirilecek, hizmetteki verimliliklerinin arttırılması amacı ile gelişen 

teknolojinin gereklerine uyum sağlamaları bakımından hizmetiçi eğitim çalışmalarına ağırlık 

verilecektir. . 

 

San'at ve kültür çalışmalarının daha kapsamlı bir etkinliğe kavuşturulması ve toplumun 

tüm katlarına yayılması için gerekli çalısmalar sürdürülecektir. 

.> . 

Kıbrıs Türk Kültür ve San'atının kendi özellikleri içinde gelişmesine ve dünyaya 

açılmasına yardımcı olunacaktır. 

 

Devletin olanaklarıyle araştırma, kültür ve san'at yapıtlarının yayınlanmasına, 

tanıtılmasına ve diğer kültürel faaliyetlere öncülük edilecektir. Sanatın gelişebilmesi ve 

sanatçının yüceltilmesi için çalışmalara özendiricilik getirilerek devletçe teşvik edilecek ve 

ödüllendirilmeleri yapılacaktır. 

Kültürel varlıklar ile insanlığı ortak malı olan her türlü eski eser ve tarihsel çevrenin 

korunması için önlemler geliştirilecektir. 



 

Milli arşiv ve kütüphanelerimiz gereksinimler doğrultusunda geliştirilecektir. Tiyatro, 

müzik; plastik san’at1ar, dil ve Edebiyat, folktör ve senfoni,kü1tür-san'at dallanndaki 

etkinliklerin yaygınlaştırılması için önlemler alınacaktır. 

 

  Sayın Başkan;. Sayın Milletvekilleri, 

 

Koruyucu ve tedavi edici Sağlık Hizmetlerinin yurttaşlarımıza. zamanında,.düzenli ve 

güven verici bir biçimde götürülmesi, sağlık hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi ve kamu ile 

özel kesime bağlı Sağlık Kuruluşlarının bir düzen ve ahenk içerisinde hizmet vermesi amacıyle 

tüm yasal ve idari tedbirler alınacaktır. 

 

B.u cümleden olmak üzere: 

 

              Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri toplumn tümbireylerine eşit ve düzenli 

biçimde götürülecektir. 

Ana-çocuk sağlığı, aile planlaması hizmetlerinin kentsel ve kırsal bölgelerde eşit 

şekilde yaygınlaştırılması için gerekli önlem1er a1ınıp uygulanacaktır. 

Kamu görevlisi doktorlar ile diğer sağlık personelinin çalışma  koşulları yeniden 

düzenlenecektir. 

Gıda sağlığı konusunda ko!1trollerin daha etkin bir sekikle yapılmasını sağlamak amacıyla 

gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Radyoterapi ve kanserle savaş servislerinin halkımızın hizmetine konması yönünde başlatılan 

çalışmalar daha da hızlandırılacak; Thalassaemia Merkezi inşaatının tamamlanmasına özen 

gösterilecektir. 

 

Toplumumuz içinde çeşitli nedenlerle yardıma gereksinim duyan fertlere ve 

ailelere, mali olanaklar da dikkate alınarak katkıda bulunulacaktır. 

 



Şehit ve Hadise Kurbanı Aileleri, Ebeveyinleri, Malul ve Malul  Gazi kişi ve ailelerinin 

esenlendirilmeleri ve onların insanlık onu. rena yakışır şekilde Devlet himaye ve yardımlarının 

devamlı1ığı sağlanacaktır. 

 

Muhtaç ve yoksul yardımlarının mali olanaklarımız da gözönünde bulundurularak 

günün koşullarına uygun bir düzeye çıkarılmasına çalışılacaktır. 

Devlet Laboratuvarı dairesi, ilaç, kalite, kontrol, kimyasal analizler, adli kimya-fen, 

besin kontrol ve analizleri ve mikrobiyoloji; analiz şubeleriyle etkin hizmetlerini sürdürecek; 

Laboratuvarın araç. gereç ve personel yönünden daha yeterli düzeye getirilmesine çalışılacak, bu  

arada laboratuvar bünyesinde bilimsel araştırma, geliştirme ve istatistik şubesi oluşturulması 

yönünde  önlem alınacaktır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 Daha önce de belirtildiği gibi yeni yatırımlar ve gelişen ekonomi içerisinde işsizlik 

sorununa ivedi çözüm bulmak Hükümetimizin ana hedeflerindendir. İş güvenliği ve sağlığını 

etkin bir şekilde sağlamak için her türlü önlem alınacaktır. 

 

 İş hayatındaki çalışma koşulları çağdaşlaştınlacaktır. 

 İşci ve İşveren ilişkilerini en adil bir şekilde düzeIlleyen, iş barışım ve güvenliğini 

sağlayıcı, çalışma hayatıyla ilgili gerekli mevzuatın hazırlanması' ivedilikle sağlanacaktır. Bu 

şekilde Toplu Sözleşme grev, sendikalaşma ve İşveren Haklarının kullanılması belli esaslara 

bağlanmış olacaktır. 

 

Endüstriyel Eğitim ve Verimlilik Merkezinin verimli çalışması ve ihtiyacımız olan teknik 

insan gücünün yetiştirilmesi için özendirici önlemler alınacaktır. 

 

Sakatların İstihdamı Yasası titizlikle uygulanacak, sakatlar için rehabilitasyon 

Merkezleri kumlmak suretiyle  üretici duruma gelmeleri sağlanacaktır. 

 



Tek sosyal güvenlik sistemine geçiş çalışmaları hızlandırmalarını  Sayın Başkan, Sayın 

Milletvekilleri, 

 

Toplumsal gelişmemizde ve Devletimizin yücelmesinde gençlerimizin üstlendiği ve 

üst1eneceği görev ve yükümlülükleri layıkıyle yerine getirmeleri ve geleceğe en iyi şekilde 

hazırlanmalarım sağlamak için onları hertürlü bilgi ve beceri ile donatmak ve sorunlarından 

arındırmak temel görevimizdir. 

 

 . Gençlerimizinin boş zamanlarını kendileri, aileleri, çevreleri ve ülkeri yararına 

değerlendirilebilmeleri için çağdaş  bilgi yanında iyi alışkanlıklar  kazanmalarına. yardımcı 

olmak ve bu suretle onların fikir düzeylerini geliştirmek düşüncesiyle okul içinde olduğu kadar 

okul dışında da eğitsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalara katılmalarını pratik bilgi ve 

beceriler kazanmalarını sağlamak amacımızdır. 

 

Bu amaçla  ilgi duydukları alanlarda bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmeleri için 

gerekli örgütleme çalışmaları yapılacak, olanaklar sağlanacak:, kü1türel, sanatsal ve sportif 

alanda çalışabilecekleri araç-gereç,.tesis temin edilecek, bu alanlarda yetişmiş elemanlar 

görevlendiri1ecektir.. Bilimsel ve teknik çalışmalar ve benzeri uygulamalar yapabilme olanakları 

sağlanacak ve bu amaçla mevcut gençlik merkezleri geliştirilirken hizmetlerin yaygınlaştırılması 

için yeni merkezler açılacaktır. 

 

Ayni amaç doğrultusunda etkinlik gösteren kulüp ve kuruluşlar teşvik 

edilecek,.etkinliklerinin yaygınlaştırılması için  özendirici  önlemler  alınacaktır. 

 

Gençlerimize dinlenme ve sosyal dayanışma olanağı sağlayan kamplar geliştirilerek 

yaygınlaştırılacak ve Anavatan  ve üçüncü ülke gençleri ile gençlerimizi kaynaştıracak 

uluslararası niteliğe kavuşturulacaktır. 

 

Sağlıklı ve güçlü bir nesil yetiştirmek için Sporun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin 

gerekli olduğu. sporun tanınma 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 ayırımı gözetmeksizin çağdaş ve 

bilimsel gelişme1ere özdeş olarak yönlendirilmesi yaygınlaştırılması ve gelişmesi planlanacak ve 

uygulanacaktır. 

 . , .. . 

 

YurttaşIarın bedensel yeteneklerini geliştirme ve boş zamanlarını sportif yönden 

değerlendirme, spor çalışmaları ile sağlıklı gelişmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Gençliğin sağlıklı beden ve ruh yapısı içerisinde toplumsal ve ulusal hedefler 

doğrultusunda yetişmesi sağlanacaktır. 

 

   Bu hedefler doğrultusunda ;- 

   Spor tesislerinin özellikle Atatürk Spor Sitesi içinde yer alan Stadyum ve kapalı spor 

salonu ile diğer 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 Federasyon'ları ile 

Kulüplerin Spor etkinliklerini  sürdürebilecek uluslararası standartlara uygun her türlü 

gereksinimi haiz, çok yönlü ve sağlık koşullarını ihtiva eden kapalı ve açık spor tesisleri 

yapılacaktır. 

 

Kitle sporunu teşvik için gerekli olan semt ve köy sahalarının .yapımı 

yaygınlaştırılarak ivedilikle tamamlanacaktır. 

 

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

donatılmış elemanlar yetiştirilip görevlendirilecektir. 

 

Sporla ilgili mevzuat ivedilikle ele alınarak günün koşullarına görev yeniden 

düzenlenecektir. 



 

Anavatan ile ikili spor temasları yaygınlaştırılarak artırılacaktır. 

 

Üçüncü ülkelerle spor temasları yapmak ve Uluslararası yarışmalara katılmak için 

gerekli caba gösterilecektir. 

 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Hükümetimizin dış politikası, tüm ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek, sosyal, ticari 

ve iktisadi bağlarmızı daha ileri düzeylere çıkartmak, haklı davamızı en geniş şekilde anlatmak, 

özellikle, Anavatanımız ve kurtarıcımız Garantör Türkiye’nin Kıbrıs’ta müstevli olmadığını, 

Kıbrıs’I Yunan istilasından ve Kıbrıs Türklerini Rum vahşetinden kurtararak Ada’ya barış 

getirdiğini izah ederek yaymak, tarihi bir gerçek olarak Türk Ulusunun ayrılmaz bir parçası 

olduğumuzun bilinci ve güveni içerisinde Türkiye Cumhuriyeti ile tüm ilişkilerimizde her zaman 

olduğu gibi kardeşçe dayanışma içerisinde bulunmak ve bu anlayışla Türkiye ile olan 

ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla (en ziyade müsaadeye mazhar ülke) geliştirmek ve 

pekiştirmek temellerine dayalı olacaktır. 

Bağımsızlığı ve herhangi bir askeri bloka taraf olmamayı politikasının esası addeden 

Hükümetimiz, komşumuz Rum Yönetiminin de ada’nın tüm olarak bağımsız ve bağlantısız bir 

statüye sahip olma oluşumunu sabote edecek veya herhangi bir askeri bloka müzahir olacak bir 

yaklaşım içerisinde bulunmaması temennisini yineler ve aksine bir davranışın Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına karşı yeni bir düşmanca yaklaşım olarak mütalaa edileceğini 

belirtir. 

 

         Kıbrıs Türk Halkı’nın meşru ve önüne geçilmesi imkansız iradesinin kaçınılmaz bir 

sonucu olarak 15 Kasım 1983’te ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “Yurtta Sulh, 

Cihanda Sulh” ilkesine dayanan barışçı dış politikasının bir parçası olarak Hükümetimiz, 

dünyada, Akdeniz bölgesine ve yakın bölgemize barışın korunmasına hizmet etmeyi kendisine 

görev bilecektir. Bunu yaparken her ülke ile dostluk, karşılıklı saygı ve birbirlerinin içişlerine 

karışmama esaslarına dayalı ilişkiler kurmayı amaçlayan çağdaş bir politika gütme, dış 

siyasetimizin temelini oluşturacaktır. 

 

         Bu görüş ve yaklaşımla, Kıbrıs Rum Halkına bir kez daha barış ve dostluk elini 

uzatır, buna içtenlikle ve iyi niyetle karşılık vermelerini temenni ederiz. Ayni adada yan yana 



yaşamaya mecbur bulunan iki halkın, araçlarındaki büütün sorunları eşit düzeyde yapılacak 

görüşmelerle barışçı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının hala mümkün olduğu 

hususundaki inancımızı da yinelemek isteriz. 

 

        Böyle bir barışın kalıcı ve inandırıcı olabilmesi için, 11 yıl huzur ve güvenceden 

yoksun olarak yaşamaya mahkum edilmiş olan halkımız veHükümetimiz, Türkiye'nin etkin 

gararıtisiIiin devamını münakaşa edifmez biresas olarak görmekte ve bu çerçevede, Rum 

tarafının 1960 Cumhuriyeti'ne yaptıklarını yeniden yapmak niyeti olmadığı takdirde Türkiye'nin 

garantisinin Kıbrıs Rumların  hiçbir zarar getirmeyeceği inancım tekrarlanmaktadır. ' 

Genç Cumhuriyetimizin ekonomik, siyasal, sosyal ve kültrel alanda geliştirilip dış 

dünya ile olan ilişkilerinin artırılması ye dünya devletleri camiası içerisinde hakettiği yeri alması, 

kökleleştirilip tanıtılması ve bu konuda etkin çabq gösterecek temsilcilikler açılması için 

harcanan çabalar yoğunlaştırılarak sürdürülecektir. 

 

Sahte bir" Kıbrıs Cumhuriyeti" görünümü ve adı altında, silah gücü ile yıktıkları 

ortaklık devletinin adını gaspeden Kıbrıs Rum Yönetiminin uluslararası platformlarda Kıbrıs'ın 

tümünü ve özellikle Kıbrıs Türklerini temsil etmek ve onlar hakkında söz söylemek hakkının 

olmadığını en enerjik şekilde anlatacak girişimlede bulunmak dış politikamızın özenle 

gözeteceği esaslardan biri olacaktır. Bu meyanda, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa 

Konseyi gibi uluslararası örgütlerde tüm Kıbrıs adına Rum Temsiliilerince elde edilmiş olan 

avantajlar açısından Kıbrıs Türk Halkının çıkarlarını korumak da eğileceğimiz önemli 

konulardan birini oluşturacaktır. 

 

Tanıtma konusunda geçmiş yıllarda başlatılmış olan ve gayet yararlı etkileri görülen 

karşılıklı temas ve davetlerin yoğunlaştınlması, Avrupa ve Amerika'da lehimize gelişmekte olan 

lobilerle daha sıkı bir işbirliği kurulması, dış ülkelerde okuyan tüm öğrencilerimizin. haklı 

davamızın gönüllü temsilcileri olarak değerlendirilerek, gerekli bilgilerle teçhiz edilmeleri 

üzerinde önemle durulacaktır.  

Özellikle, İslam Dünyasına yönelik girişimlerimiz yoğunlaştırlarak, Kıbrıs konusunun 

ele alındığı her toplantıda Kıbrıs Türklerinin temsilcileri dinlenmeden, ırkçı Rum idaresinin 

temsilcisinin dinlenmesiyle yetinilerek gıyabımızda karar alınmasının önlenmesi yönündeki 

girişimlerimizin sonuca ulaştırılması sağlanacaktır. 

 

Dış politikaya yön verecek ve onu uvgulayacak olan Dışişleri örgütümüz, içte ve dışta, 

koşulların gerektirdiği düzeyde öncelikle örgütlendirilecek bu konuda Devletimizi dışta başarıyla 

temsil edebilecek eleman yetiştirilmesine öncelik verilerek içte ve dışta eğitim programları 



düzenlenecek ve çeşitli ülkelerde, uygun formüllerle temsi1cilik görevini üst1enecek merkezler 

açılacaktır. 

 

Dışişleri örgütümüz bünyesinde yapılacak idari ve diğer düzenlemelerle etkinliği 

artırılacak ve Ulusal Davamızın savunmasıyla dış dünyaya tanıtılıp benimsetilmesindeki rolü 

mümkün olan en üst düzeye çıkartılacaktır. 

Yurt dışında çeşitli ülkelerde yaşayan onbinlerce Kıbrıs'lı Türk ve kurdukları örgütlerle 

ilişki kurmak veya kurulmuş olan ilişkileri yoğunlaştırarak sürdürmek; bu soydaşlarımızın 

sorunlarına sahip çıkmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılıp davamızın 

savunulmasında onlardan yararlanmak Hükümetimizin başlıca amaçları arasında yer almaktadır. 

Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için Dışişleri örgütü bünyesinde oluşturulan Dış Türkler Masası 

gerekli idari ve mali olanaklarla donatılarak etkinliği artırılacaktır. 

 

Yurt dışında, yabancı ülkelerde toplu olarak yaşayan yurttaşlarımızla çocuklarının, 

özellikle eğitim alanında, kültürel ve sosyal konularda çözümlenmesi gereken sorunları vardır. 

Bu sorunların çözümüne, olanaklarımız ölçüsünde yardımcı olmak; yeni kuşakların Türk kültür 

ve geleneklerine bağlı olarak yetiştirilmelerini sağlamak da başlıca görevlerimiz arasında 

olacaktır. 

Uluslararası ilişkilerin son derece karmaşık olduğu bir dönemde yaşamaktayız. İnsanlığı 

tehdit eden sorunların başında gelen terorizimle mücadele uluslararası işbirliğinin elzem 

olduğuna inanan Hükümetimiz, bu konuda dünya ülkeleri arasında doğabilecek işbirliğine tüm 

olanaklarıyla katkıda bulunmayı görev bilecektir. . . 

  Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. 

  Devlet icraatında insan faktörünün önemine inanan Hükümetimiz Kamu Yönetiminin 

yeni bir organizasyona tabi tutulmasının gereğine inanmaktadır. Kamu Hizmetlerinde 

verimliliğin artırılması. çalışan bir düzen getirilmesi, saygınlığın artırılması ve genel olarak 

rasyonel bir yapıya kavuşturtılarak disiplin getirilmesi amacıyle Kamu Hizmetlerinde reform 

yapılması ve yeni bir kadro-barem sistemi yürürlüğe konarak, ücretlerin teşvik edici olması, 

yasal düzenlemelerle sağlanacaktır. 

 

Kuruluşlar arasında görev ve yetki çatışmasına son verecek çalışmalar süratle 

tamamlanacaktır. 

 



  Personel eğitimine ilişkin programlar titizlikle uygulanacaktır. 

 

  Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

  Kıbns Türk Halkının özgürlük mücadelesinde saygın bir yeri olan Basın-Yayın 

kuruluşlarımızın, Devletimizin tamtılmasında ve Halkımızın bilinçlendirilmesinde büyük 

katkıları olduğuna inanan Hükümetimiz, basınla olan ilişkilerin geliştirilmesine ve sorunlarının 

çözümlenmesine özen gösterecektir. 

 

Milli Mücadelemizin ilk gününden başlayarak devamlı bir gelişme gösteren ve 

mücadelenin her safhasında kendisine verilen görevleri başarı ile tamamlayan Bayrak-Radyo-

Televizyon Kurumunun gelecekte bugünden daha güçlü olması için başlatılan çalışmalar ve 

yatırımlar sonuçlandırılacak ve BRTnin etki alam genişletilecektir. 

 Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 

 

Hükümetimiz sorunlara yaklaşım ve uygulamalarında Anayasamızın öngördüğü sosyal 

hukuk devleti ilkelerine ve hukukun üstünlüğü prensibine her zaman sadık kalacaktır. 

 

Kıbrıs Türk Halkının birliğini, bütünlüğünü, mutluluk ve esenliğini her türlü parti 

mülahazasının üstünde tutmak vazgeçilmez ödevimiz olacaktır. Anayasamızın getirdiği temel 

hak ve özgürlükleri özüne dokunmadan korumanın, insan haklarına saygı ve çoğulcu demokratik 

rejimin temel koşulu olduğu inancı içerisindeyiz. İktidar muhalefet olarak siyasi partilerin. 

demokratik düzenin temeli olduğuna ve birbirlerini tamamlayıcı bir işlevleri bulunduğuna 

inanmaktayız. Bu inanç içerisinde Hükümetimiz, muhalefetle yapıcı ve sağlıklı bir diyalogdan 

yanadır. 

 

Sayın Başkan, Sayın, Milletvekilleri, 

 

Sözlerime son verirken, 

Uygulayacağımız Hükümet  Programımızın Halkımızı refah, ve mutluluğa götüreceğine 



kesin inancımı belirtmek isterim. 

Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğünü kazanmasında, kanları ve canları ile katkıda bulunan 

Şehitlerimizi, huzurlarınızda minnet ve şükranla anarken Gazi Mehmetcik ve Mücahitlerimizi de 

saygı ile selamlarım.  

 

 , Bizleri herzaman destek ve yardımları ile koruyan, yaşatan ve bu günlere 

ulaşmamızda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Anavatanımızın geçmişteki ve bugünkü tüm 

yöneticilerine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve kopmaz bir parçası olmaktan gurur 

duyduğumuz Yüce Türk Ulusuna, Kıbrıs Türk Halkının ve Hükümetinin şükran duygularını 

yeniler, hepinizi saygı ile selamlarım. 
 


