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Sayın Başkan, Kurucu Meclisin değerli Üyeleri, 

 

15 Kasım 1983 günü ilan edilen KKT.C.'nin kurulumu ile başlıyan yeni dönemin 

koşullarına uygun olarak yeniden oluşturulan ve Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan geçici 

Bakanlar Kurulu'nun programını sizlere  sunuyorum. 

Hiç kuşku yoktur ki; başkanı bulunduğum yeni Bakanlar Kurulu, Kurucu Meclise karşı 

sorumlu olacaktır. 2 Aralık 1983 tarihli ve 3 numaralı Meclis Kararında belirtilen kurallar saklı 

kalmak koşulu ile, KK.T.c. Anayasası yürürlüğe girinceye kadar, Kurucu Meclis, 1975 

Anayasasında var olan ve yasama organına tanınan tüm hak ve yetkileri kullanabilecektir. 

Bakanlar Kurulumuzun geçici niteliği açık ve kesindir. Kurucu Meclis, esas görevi olan yeni 

Cumhuriyetimizin Anayasasını hazırlarken diğer temel yasaları yapmak ve ivedilik taşıyan 

konulardaki yasama göreviniyerine getimıek durumunda kalacaktır. Bunun gibi, Bakanlar 

Kurulumuzun da esas görevi  tarafsız ve yansız bir yönetim altında halkımızı seçimlere 

hazırlamak ve genel seçimleri, olanaklar ölçüsünde, en kısa zamanda gerçekleştirmektir. Ancak 

devletin sürekliliği esastır. Geçici sıre içerisinde de tüm hizmetlerin halkımıza götürülmesi ve 

sağlanmasıeksiksiz yerine getirilecektir. 

Her ne kadar Bakanlar Kurulumuzun görev süresi içerisinde, köklü değişiklikler gerektiren 

ve tamamlanması gelecek Bakanlar Kurullarının görev sürelerine taşması olasılığı bulunan 

husularda, yürütme yetkisini sınırlı olarak kullanmayı düşünmekte isek de, günlük hizmetler 

yanında kaçınılması olanaksız hallerde, yürütme hak ve yetkisini eksiksiz kullanmayı doğal ve 

vazgeçilmez görevimiz saymaktayız . 

 

Bu nedenle, görevimizin geçici olduğu bilincini taşımakla birlikte, Bakanlar Kurulumuz her 

konudaki. görüşlerini, özel de olsa, ayrı ayrı bu hükümet programında belirtmeyi, sizlere karşı 

yükümlü buluduğumuz sorumluluğun bir gereği olduğu inancındadır. 

 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Üyeler, 

Öncelikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kurulmasına kanları pahasına katkıda bulunan 

Mehmetcik ve Mücahitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunar, aziz şehitlerimizin manevi 

huzurunda saygı  ile eğiliriz. 



 

Sarsılmaz bir inançla bağlı olduğamuz ve bağlı kalacağımız Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinin, demokrasi, insan hakları, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü, laik ve bağımsız bir 

devlet esasına göre gelişmesi ve kökleşmesi için gerekli her çabayı göstermek ve gerekli her 

önlemi almak vazgeçilmez ödevimiz olacaktır, 

 

Siyasal, sosyal, mali veekonomik açıdan tek dayanağımız olan Anavatan Türkiye'ye, bugüne 

kadar devletimize yaptığı yardım ve destek için huzurlanınızda bir kez daha minnet ve 

şükranlarımı arzederim. 

 

Anavatan'la her alanda dayanışma ve işbirliği içerisinde hareket etmeyi değişmez bir kural 

kabul ettiğimizi yeniden vurgulamak isterim. 

 

Atatürk ilkeleri tek rehberimiz olacak, tüm ç,alışma ve uygulamalarımız bu ilkeler 

çerçevesinde yürütülecektir. 

 

Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 

Temel hak ve özgürlükleri  ozüne dokunmadan korumayı, demokratik rejimin  temel koşulu 

saymaktayiz. Hükümetimiz, tüm uygulamalarını sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olarak 

yapacaktır. 

Kalkınmada plan ve programı esas kabul eden Hükümetimiz, önümüzdeki ikinci beş yıllık 

Kalkınma Planını Yeni Cumhuriyetimizin siyasal, ekonomik ve sosyal yapısına uygun olarak 

geliştirecek ve uygulayacaktır. 

 

1984 Bütçesi plan ve yıllık programa uygun olarak süratle gözden geçirilecek, yeni koşullara 

uyarlanacak ve yasalaştırlacaktır. 

Etkin yönetimin esaslarından en önemlisi yönetimin beşeri unsuru atan personeldir. Kamu 

yönetimine hayat ve irade veren bu gerçek kişilerdir. Etkili bir kamu :hizmetinde liyakatli 

personel gerekli unsur olduğuna göre personel yönetimine öncelik vermek ve liyakate dayanan  

etkin bir kamu  ,yönetimi yaratmak ana, davamız  olacaktır. 

Kamu yönetiminde yolsuzluk, israf  ve  süistimal iddiaları kesinlikle  önlenecektir. ,Kamu 



yönetiminin tarafsızlığı, süratliliği  sağlanacaktır.Yönetim organ ve birimlerinde ye yetki  ile 

orantılı, sorumluluk, denetim, gerektiğinde yaptırım uygulama  düzeni  geliştirilecektir. 

 

,_ Ekonomin'in daha sağlıklı, ek iş  alanları yaratan, üretimi ve dışsatımı  artırıcı bir düzeye 

ulaşması için  gerekli her türlü önlem alınacaktır. 

Bu hedefler için : 

 

-. ,Her alanda verimliliğin artırılmasma çalışmak, üretim seferberliğine ,girmek,, 

- Yatırım  .programlarının en etkin bir şekilde  gerçekleştirilmesi  ve toplumun uretim  gücünü  

ve ek iş alanlarını, artıracak kamu, özel, halk ve kooperatif kesimlerinin yatırımlarının 

yönlendirilmesine yardımcı olacak tüm önlemleri almak, 

- Enflasyonla mücadeleyi sürdürmek, fiat istikrarını sağlamak, dar gelirli zümrelerin refah 

düzeylerini iyleştirmek, fiat-ücret dengesini kurmak ve bu işlemlerle gerekli yasal düzenlemeleri 

yapmak. 

     - Hayat pahalılığının asgariye düşürülmesi için alınacak önlemler yanında doğacak fiat- 

.indekslerine paralel olarak, hayat pahalılığı ödeneği, Devlet memur ve müstahdemlerine 

zamanında ödemek, , 

 

 -Halkımızın daga ucuz mal alımını sağlamak amacıyle, Türkiye ile karşılıklı rüçhanlı 

gümrük uygulamasına devam ile, AET ülkeleriyle ekonomik ilişkilerimizi artırmak, temel gıda 

maddeleri ile sanayi hammaddelerinin gümrük oranlarını aşamalı bir şekilde düşürmek  

 - Kamu gelirlerini artırmak, kamu harcamalarını sağlam kaynaklara da 

 yandırmak ve gelir dağılımında adaleti sağlamak ve dar gelirli yurttaşı 

        esenlendirme üzere, gerekli yönetsel ve yasal düzenlemeleri yapmak, 

      -Kamu harcamalarında tüketim harcamalarının aşırı büyümelerini önlemek,kamu 

yönetiminin etkinligini saglayacak önlemler almak kamu hizmetlerinin gerektiginden fazla, 

masraflı bir hüviyet kazanmasını önlemek, harcamaları üretime dönük sahalara kaydırmak, 

 

.-Kamu, özel, halk ve kooperatif kesimlerinin ihtiyaç duyduğu sanayi yatırım kredilerini 



sağlayacak bir Kalkınma Bankasının son aşamaya gelmiş kuruluşunu tamamlamak, 

- Uluslararası ekonomik kuruluşlardan yapılan yardım, kredi ve teknik bilgiden KKT.C.'nin 

yeterince yararlanması için her türlü çabayı harcamak, 

-KİT'lerin ekonomimize gerekli sosyal ve ekonomik katkılarını sağlayabilmek için, ekonomik 

kurallar altında sağlam bir bünyeye ulaşmalan için zorunlu görülen önlemleri almak, Kamu 

sektörü, özel sektör, halk sektörü ve kooperatif sektörünün başarılarını artırıcı önlemleri almak, 

hizmetlerini koordine etmek, kalkınmaya dengeli olarak katılmalarını sağlamak, 

- Etkinliği artırmak ve giderleri azaltmak amacıyle KİT, Kurum ve diğer kuruluşların yeniden 

düzenlenmeleri, gerekenlerin tasviyesi veya birleştirilmelerini yapmak, amacımız olacaktır. 

 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 

 KKT.C. ticaret Politikasının ana ilkeleri toplum ihtiyaçlarının devamlı, düzenli ve ekonomik 

bir şekilde sağlanması olacaktır. 

 

       Bu konuda diğer belli başlı hedeflere ulaşmak için: 

 

-Dış Ticarette : 

       Zaman akımında İhracatımızın ithalatımıza oranla reelolarak daha hızlı artışını sağlayarak 

dış ticaret açığımızı giderek azaltmak, 

. İhracatımızın mümkün mertebe teşvik ve idari tedbirlerle 3'ncü ülkelere yönlendirilmesini 

sağlamak, ithalatımızın ise tarife içi ve diğer yönlendirici tedbirlerle mümkün mertebe 

Anavatan'dan sağlanmasına çaba göstererek döviz gereksinimini karşılamak, 

İhracatımızı mal ve ihraç edilen ülke bazında yaygınlaştırarak ihracatta emniyeti ve döviz 

gelirlerimizi artırmak, 

İthalatta ise yerel üretimi tamamlayıcı ana gıda maddeleri, elzem tüketim malları ile yatırım 

malları ve girdilerini tarife için tedbirlerle teşvik etmek, lüks tüketim malları ithalatını ayni 

tedbirlerle caydırıp tasarruf ve yatırımların artmasını, millı gelirimize olan katkılarını çoğaltmak, 

 



-İç Ticarette : 

 

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

tüketiciye ulaşmasını sağlamak,  

Mal arz ve kalitesini yükseltmek, 

Ana gıda maddeleri başta olmak üzere elzem tüketim mallarında gerek yerel ve gerekse 

ithalat durumunda fiyat ve kalite kontrollerini daha yaygın ve müessir bir duruma getirerek, 

hayat pahalı1ığı ile mücadelede başlıca araç olan para ve bütçe politikasına yardımcı olmak, 

 

Yerel üretim ve ithalatta monopol durumunda olanlarda fiyat ve kalite kontrollerini titizlikle 

uygulamak ve piyasa rekabetini geliştirici önlemleri almak, başlıca görevimiz olacaktır. 

 

Sanayi sektörünün genel ekonomi içerisindeki payı artırılacaktır. Bu amaçla mevcut 

tesislerde kapasite kullanımının artırılması ve gelişme potansiyeline sahip yeni yatırım alanlarına 

girilmesi sağlanacaktır. 

Karma ekonomi sistemi içinde, sanayinin geliştirilmesi için yapılacak tüm çalışmalarda 

devlet öncülük edecek ve bu sektörde zorunlu alt yapı yatırımları devlet eliyle 

gerçekleştirilecektir. 

 

Büyük sermaye gerektiren, ekonomik kazançları yanında sosyal yararları ağır basan ve tüm 

ekonomi için önemi bulunan yatırımlar devlet ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri eli ile 

gerçekleştirilirken geniş üretici kitlelerini ilgilendiren tarıma dayalı sanayi projelerinin 

gerçekleştirilmesinde kooperatiıf kuruluşları ile halka açık şirketlere öncelik verilecektir. 

Dış ticaret açığımn azaltılması ve ödemeler dengesinin sağlıklı bir yapıya 

kavuşturulabilmesi için y,erli hammadde işleyen, ihracata dönük yatırımlarla, katma değer ve 

istihdama katkısı yüksek yatırımlara girmek isteyen kamu kuruluşları ile özel girişimciler teşvik 

edilecektir. 

 Sanayi yatırımlarrm teş'vik için gerekli düz,enlemeler süratle yasalaştırılacaktır. 

 Mevcut sanayi iç ve dışetkenlere karşı korunacak, ancak fiat ve kalite bu tutumda temel 

dayanak olacaktır. 



 

 Gümrük politikasının, sanayi yatırımlarım koruyucu ve ihracatı özendirici yönde 

uygulanmasına özen gösterilecektir. 

 Serbest Bölge uygulamasımn geliştirilmesine dikkat edilecek ve bu sahada yatırımlar teşvik 

,edilecektir. 

Magosa Serbest Liman ve Bölge projesi, Organize Sanayi Bölgesi, Kuzey Kıbrıs Sanayi 

Fiları projelerinin yapımına devam edilecektir. Büyük yerleşim bölgelerine yeni Sanayi Bölgeleri 

kurma çalışmaları sürdürülecektir. 

 Patent ve markaların tescillerinin hızlandırılması ve bu konuda gerekli yasal 

düzenlemelerin yapılması sağlanacaktır: 

 

Ulusal kalkınmamızda ve halkımızın refah düzeyinin artırılmasmda önemli fonksiyonları 

bulunan kooperatifcilik harekletinin ,gelişmesine ve bunun gerekli kılacağı ileriye dönük 

düzenlemelerin yapılmasına özen gösterilecektir. 

 Devletin kooperatiıfcilik politikasını uygulamak, kooperatifçiliği benimsetmek ve 

yaygınlaşmasını sağlamak, kurulmuş ve kurulacak kooperatiflere mali ,yardım ve danışmanlık 

hizmetlerini sağlamak, faaliyetlerine yön vermek, yol göstermek, eğitmek ve etkin bir denetim 

sağlamak için Kooperatif İşleri Dairesini yeniden örgütleme çalışmaları yapılacaktır. 

 

Yürürlükte olan Kooperatif Şirketler Yasası, çağdaş gereksinmelere göre yeniden 

düzenlenecek ve Kooperatif Şirketler Mukayyitliği için yasal düzenleme yapılacaktır. 

Kooperatif  kuruluşların ekonomi içindeki yerinin daha etkin olabilmesi için Örgütlenmeye 

Önem verilecektir. 

 

Eğitim hizmetlerine ağırlık verilecektir. 

Belirli bölgelere has ürünlerin değerlendirilebilmesi ve üretime katkısı olabilecek çalışmaların 

kooperatif kuruluşları kanalı ile çözümleıımesi teşvik edilecektir. 

 

 Üreticilerin sorunlarına çözüm getirilmesi için kooperatifleşme hareketi desteklenecektir. 

Kooperatiflerin finansman kaynağı durumunda olan K.T. Kooperatif Merkez Bankası'nın, 



kooperatiflerin hedi gereksinmelerine öncelik vermesi sağlanacaktır. 

 

 Durgun kooperatiflerin tasfiyesi hızlandırılacaktır. 

Fiyat istikrannı sağlamak, hayat pahalılığını önlemek ve tanzim satışlarını 

gerçekleştirmek üzere kurulan tüketim kooperatiflerini asıl amaca yöneltmek ve geliştirmek 

amacımız olacaktır. 

 

Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, 

İskan, Topraklandınna ve Eşdeğer Mal Yasası ile günün koşullarına uygun olarak yapılan 

Değişiklik Yasası'nın ön gördüğü biçimde eşdeğer mal verme uygulamaları sürdürü1ürken, daha 

sürat1i sonuç alınmasına olanak verecek yöntemler geliştirilecek ve en mağdur haksahiplerine 

öncelik vermek suretiyle tapu verilme işlemleri etkin bir şekilde yerine getirilecektir. 

Rumlarca tahrip ve .talan edilmiş sanayi tesislerinin tazmin edilmesi amacına yönelik 

olarak, "Toprak, Rehabilitasyon ve Eşdeğer Mal Yasası "nda yeni düzenlemeler yapılması 

sağlanacaktır. 

 

41/71 sayılı yasa uyarınca çıkarılması gereken" T.B.K. mensubu, ,Mücahit ve Mukavemetci 

Haksahipliliği Tesbit Tüzüğü "nün en erken zamanda hazırlanmasına ve uygulanmasına çaba 

gösterilecektir. 

Eşdeğer mal verme işlemlerine paralelolarak " İskan - Topraklandırma" konularında 

sürdürülen revizyon çalışmalarına öncelikle devam edilerek vatandaşın verilen malına kesinlikle 

sahip olabilmesini sağlamak için tahsis belgesi verilme işlemleri yapılacaktır. 

Yerleşim yerlerindeki vatandaşların üretimi ile sosyal ve ekonomik esenliklerinin 

artırılmasına yönelik projelerin uygulanmasına devam edecektir. 

Konut sorununun büyük  önem arzettiği ülkemizde, Sosyal Konut Yasası uyarınca dar ve 

orta gelirli yurttaşları standart birer konut sahibi yapmak üzere başlatılan çalışmalar sürdürülecek 

ve fiilen iınşasma başlanan konutların zamanında tamamlanması sağlanacaktır. Kentlerde Devlet 

eliyle başlatılan sosyal konut projelerine paralel a1arak kırsal alanda da vatandaşm konut 

gereksinmesine cevap verecek, teşvikedici önlemler alınacaktır. 

 

Ülkemizde ileride giderilmesi çok güç olabilecek sağlıksız bir fiziki gelişme ve çevre 

oluşumu süreci gözlemlenmektedir. Bu nedenle fiziki planlamanın.beş yıllık kalkınma planında 



öngörüldüğü  gibi bir an once etkin boyutlara ulaştırılmasına özen gösterilerek tarihi ve doğal 

zenginliklerin  korunmasıyle çağdaş gelişmeye, planlı bir kaynak kullanıımna olanak verecek 

teknik ve yasal önlemler öncelikle alınacaktır. 

Bu amaca yönelik olarak gerek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-- çerçevesinde 

hazırlanmış olan Lefkoşa İmar Planı, gerekse diğer kentlerimiz için hazırlanmakta olan İmar 

Planları ivedilikle tamamlanarak yasal bir şekilde uygulanmaya konulacaktır. Bu planlamaya 

parallel olarak kentlerimizde ve tüm kırsal alanlarda çevrenin korunması ve güzelleştirilmesi 

yönünde pratik önlemler alınıp, yerel yönetimlerin işbirliğiyle etkin bir  İmar Kontrol 

uygulaması yapılacaktır. 

 

 Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 

Mevcut yol şebekesinin geometrik ve fizik standartları islah edilecek, köy yollarının, köy içi 

yollarının, ve grup köy yollarının asfaltlanması ve ayrıca KuzeySahil Yolu islahı çalışmaları 

sürdürülecektir. Yapımına 1983 Mali Yılında yeniden başlanan yeni Lefkoşa-Gime yolunun 

inşaatına süratle devam edij.ecektir. Yeni makine alımları ile Karayolları makine parkının 

yenilenmesi çalışmaları başlatılacaktır. 

Telefon ve teleks haberleşmelerinde genel kalite ve kapasite artışı sağlanırken, sistemlerin 

modemleştirilmesi suretiyle Data haberleşmesi ve jetonlu telefon hizmetleri gibi yeni servislerin 

yaratılması ve yaygınlaştırılması ana amaçlar arasındadır. Ayrıca, kırsal alandaki haberleşme 

sorununa, çağdaş sistemler aracılığı ile çözüm aranması ve haberleşme ağının ücra noktalara 

kadar süratle ulaştırılması çalışmaları bu program dahilinde başlatılacaktır. 

Hava ulaşımının, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli bir etken olmasına 

çalışılacak, bu amaçla Geçitkale Havaalanı yapımına ve Ercan Havaalanının geliştirilmesi için 

gerekli teknik techizat alınacak ve hizmetlerin kolaylaştmlması sağlanacaktır. Hava ulaşımnıda 

hem yolcu ve hem de kargo taşımacılığında ülkeninekonomik ihtiyaçları göz önüne alınacaktır. 

Uçakalımı bu dönemde gerçekleştirilecektir. 

 

Gazi Magosa Limanında Uluslararası standartların gerektirdiği araç ve gereçlerle 

donatılacak Gazi Magosa tersanesinin tevsii çalışmalarına ivedilikle gidilecektir. Gime'deki 

turistikamaçlı yeni liman inşaatıına devam edilecektir. Limanlar inşaatının büyük ihtiyacı olan 

güçlü bir romorkörün tamamlanmasmada hız verilecektir. 

Büyük yerleşim merkezlerinde tevziat bölgeleri genişletilerek Belediye hudutlan içerisinde 

kalan şehir varoşları ile köylere de konuta mektup tevziatı hizmeti götürülecektir. Mevcut 15 

posta merkezine ek olarak uygun görülecek bölgelerde ve kırsal ala,nlarda posta şubeleri ve 

acentelikler açılacak ve bu suretle halka daha etkin bir şekilde hizmet verilecektir. Ayrıca 

KKT.C.'nin tanınmasına yönelik tanıtıcı pul serilerİnin tedavüle konmaçalışmaları 



sürdürülecektir. 

 

Sayın Başkan, Sayın Kurucu Meclis Üyeleri ; 

Doğuştan hür ve eşit olan bütün insanlann hiir ve eşit yaşamaları gerektiğine inanarak ve bu 

inanç içinde kendi kaderini tayin etme hakkını kullanarak kararını dünyaya İlfin etmiş olan 

Kuzey Kıbrıs Türk Halkının eğitiminde  ve tüm eğitim etkinliklerinde Atatürk ilkelerine, Türk 

Milliyetçiliğine ve Kültür değerlerine bağlı, genç Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin özel 

koşulları ve gerçek varlığı ışığında, yurduna, toplumuna ve devletine karşı sorumluluklarını bilen 

yurttaşlar yetiştlrmek; onların ilgi ve yeteneklerini gelişti.rerek bilgi ve beceriler kazandırmak  

suretiyle genç kuşakları hayata kazandırmak; toplumun mutluluğuna, gönencine ve kalkınmasına 

katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarınısağlayacak kısa ve uzun vadeli önlemleri almak 

amacımız olacaktır. 

- Kıbrıs Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanmış 

bulunan Eğitim Temel Yasa Tasarısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varlığı ışığmda 

yasalaştırılması gerçekleştirilecektir. Tüm yurttaşlara ortak blr temel eğltim sağlanmasına, genel 

kalkınma hedeflerine uygun olarak ekonomik ve sosyal gereksinmelerle eğitim arasmda sağlıklı 

bir dengenin oluşturulmasına özen gösterilecektir. 

 

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına ve bu eğitimi veren kuruluşların her türlü 

çağdaş eğitsel araç ve gereçlerle donatılarak eğitimdeki düzeyin yükselrilmesine özen 

gösterilecektir. Ayrıca çalışan annelere de yardımcı olunmak üzere yuvalar ve kreşlerin 

geliştirilmesine  ve bu kurumların her türlü çağdaş eğitsel araç ve ge.reçlerle donatılmasına özen 

gösterilerek, gerekli önlemler alınacaktır. 

 

Temel Eğitim, Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Kurumlarının, nicelik 

yanında niteliğe de önem verilerek çağdaş eğitim olanakları ile donatılmasına, öğrencilerin birer 

araştırmacı olarak yetiştirilmelerine ve okullarımızda yaparak-yaşayarak yetişip üretken 

çalışmalara hazırlanmalanna önem ve özen gösterilecek kalkınma planı hedeflerine de uygun 

olarak ülkemizin nitelikli .insan gücü gereksiniminin karşllanmasmda önemli bir etken olan 

mesleki ve teknik -eğitimeağırlık verilmesine devam edilecektir. 

- Özellikle İlkokul ve Ortaokul ders kitaplarının ülkemiz gerçeklerine göre yeniden 

düzenlenmesi için gerekli önlemler alınacaktır. 

 

Özel Eğitime muhtaç bireyIerin eğitim olanaklarından etkin bir biçim. de 



yararlanmaları için önlemler alınacak, özürlü vatandaşların rehabilitelerine  özen gösterilecektir. 

- Öğretmenlerin hertürlü sorunlarına çözüm getirmek ve ilgili yasaların günün koşullarına 

göre yeniden düzenlenmesini sağlamak üzere gerekli önlemler alınacak, öğretmenIerin ve tüm 

eğitimcilerin toplum içinde layık olduklarımanevi değerlerle donatılarak huzur içinde çalışmaları 

güvence altına alınacak ve etkin görev yapmada kendilerini sürekli yenileyebilmeleri ve mesleki 

formasyonlarını geliştirıneleri kolaylaştırılacaktır. 

 

Ülkemizde, Türkiye ve üçüncü ülkelerde yüksek öğrenim gören öğrencilerimizin 

hertürlü sorunları ile çok yakından ilgilenilerek sorunlara çözüm getirici önlemler ivedilikle 

alınacak, yetenekli öğrencilerin üniversite ve üniversite üstü öğrenimlerini sürdürmeleri ve 

tamamIamalarına yardımcı olunarak bilim alanlarına yönelmelerine özendirici önlemler 

getirilecektir. 

- Ülkemizdeki mevcut yüksek öğrenim kurumlannın geliştirilerek ihtiyaçları karşılayacak bir 

düzeye getirilmesine önem verilecektir. 

 

Yaygın  eğitim kapsamı içerisinde sürdürülen pratik mesleki eğitim kurslarının 

sürdürülmesine devam edilecek, bu kurslar mesleki gereksinme alanlarına da kaydırılarak 

yaygınlaştınlacaktır. 

 

Türk kültürünün yozlaşmadan benimsenip, korunmasına ve Anavatan Türkiyeile 

mevcut kültür bağlanmn güdendirilerek sürdürilemesine, kültür v: moral değerlerimizin 

yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasına özen gösterilecektir. 

 

Sanatı ve sanatcıyı yüceltmek sanat ve kültür çalışmalarını ülkemizin layık olduğu bir 

düzeye ulaştırmak ve bu tür etkinlikleri özendirmek için gerekli çaba harcanacaktır. 

 

 Okul, halk ve gezici kitaplıklann zenginleştirilerek; öğrenci ve halkımıza bu konuda en 

iyi bir şekilde hizmet verebilmesi için özen gösterilecektir. 

- İnsanlığın ortak malı olaneski eserler ve benzeri kültür varlıklarının korunması için ,gerekli 

önlemler alınacak, Eski Eserler Yasası ülkemizin gereksinmelerini karşılayacak bir hale 

getirilecektir. 



 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliğinin ve tüm bireylerinin sağlık ve kişiliğinin 

oluşması ve gelişmesi için beden eğitimi ve sporun ülke düzeyinde yaygınlaştırılması ve 

bireylerde spor yapma bilincinin geliştirilmsi için gerekli önlemler alınacaktir. Beden Eğ;timi ve 

Sporun uluslararası ilişkilerin gelişmesinde büyük payı olduğunun bilincinde olarak uluslararası 

Spor Karşılaşmalarına katılmayı ve sporu Cumhuriyetimizin tanıtılmasında etkin bir şekilde 

kullanmaya önem verilecektir. 

Gençliğin spor konusundaki heyecan ve isteklerini, yürüdükte bulunan veya yeniden 

düzenlenecek olan yasalar çerçevesinde, ülkemizin  her  yerine  yaymak ve geliştirmek; 

uluslararası yarışlarda gençlerimizin yeteneklerinden yararlanarak tanınma ve tanıtma için 

sporumuzu ön planda tutmak esas amaçlarımızdan birisini oluşturacakır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Üyeler, 

Ekonomimizde önemli bir yeri olan tarım sektörünün her yönden ge1iştirilmesi, üretim 

araçları ile işgücü ilşkilerinin dengelenerek tarımsal verimliliğin artırılması ve bu sahada 

çalışanların gelir ve refah düzeyinin yükseltilmesi için her türlü önlemler alınacaktır. 

Şöyleki: 

 

-Tarım arazileri ile meraların korunma ve islahçalışmaları yapılacak ve toprak en rasyonal bir 

şekilde işlenecektir. 

-Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile üreticinin eğitimine sürekli bir şekilde ve önemle devam 

edilecektir. 

-Sertifikalı ve elit tohum üretimi, açık ve kapalı sebzeciliğin geliştirilmesi ve kurak şartlarda 

yetişen ağaçların çoğaltılması üzerinde .özenle durulacaktır. Bunun yanında tütün, susam, nohut 

ve benzeri bitkilerin üretimine önem verilecektir. 

 

-Tarımsal girdilerin ve ilaçların zamanında temini ve kullanılması sağlanacaktır. 

-Ana tarım ve süt ürünlerinin yeterli fiyatlarla içte ve dışta pazarlanmasında her türlü önlem 

alnacak ve görevli kurumlar yakından  denetlenerek etkinlikleri artırılacaktır. 

-Mevcut hayvan varlığının artırılması, .islahı ve hastalıklarla mücadele için her türlü önlem 



alınacaktır. 

-Hayvan eti ve artıklarının değerlendirilmesi için son aşamaya gelmiş "Et Kombinası" projesinin 

uygulanmasına süratle geçilecektir. 

-Su ürünlerinden yararlanmak için balıkçılık sektörüne gerekli teknik ve kredi olanakları 

sağlanacaktır.. 

 

-Hayvan yemi eksikliğine neden olan unsurlar süratle ortadan kaldırılacaktır. 

-Yer altı ve yer üstü su kaynaklarını besleyecek her türlü önlem alınacak, içme suyu ve sulama 

tesislerinin bakım ve onarımı ile yeni tesislerin yapılması için gerekli faaliyetler yapılacaktır. 

 

-İçme ve sulama sularının rasyonel kullanımı için idari ve yasal tedbirler alınacaktır. 

 

-Güzelyurt derivasyon projesinin tamamlanması çalışmalarına devam edilecektir. 

 

 

-Maden, petrol ve diğer yer altı kaynaklarının araştırma ve işletmesi için çalışmalar yapılacak ve 

gerekli örgütlenmeye geçilecektir. 

 

-Orman sahaları ve ormanlarımzın amenajman planının öngördüğü çerçevede geliştirilecek, 

ayrıca ulusal parklar ve mesire yerleri korunup yaygınlaştırılacaktır. 

 

-Meteoroloji hizmeti, devletin her alandaki planlama çalışmalarında gerekli bilgileri sağlayacak 

şekilde geliştirilecektir. 

Elektrik ve Su ihtiyacının karşılanabilmesi ve yeterli olabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları 

sonuçlandırılacaktır. 

 

-Dolu, pas, kuraklık v.b. doğal afetlerin sebebiyet verdiği her türlü zarara karşılık üreticilerimiz 



korunacaktır. 

 

Sayın Başkan, Değerli Üyeler, 

Yaşlı, Güçsüz, Muhtaç, Yoksul, Şehit ve Hadise Kurbam ailelerine, ebeveyinlerine ve 

Malül, Malül Gazilere verilmekte olan aylık nakdi maaş ve yardımlara devam edilecek ve keza 

hayat pahaılılıgı artışlarının bu kategorilerdeki kişilere yanısıtılmasının özenle takipçisi 

olunacak, ayrıca ihtiyaç içinde bulunanlara acil yardım yapılmaya devam edilecektir. 

 

Şehit ve Hadise Kurbanı çocuklarının eğitim giderlerinin Devlet tarafından karşılanmasına, 

evlenme (cihaz) yardımlarının çağındaki kızlarının evlenmeleri halinde günün koşulları içinde 

evlenme -(cihaz) yardımlarının artırılarak yapılmasma devam edilecektir. Bu çocuklara, konut 

sahibi olmalarına yardımcı olunacak ve bu amaçla kendilerine  tapulu arsa verilme işlemi 

başlatılacak ve süratle tamamlanacaktır. 

 

Bu güne kadar halkımızdan toplanan bağışlar ve Devletçe yapılan katkılarla çok güç koşullar 

içinde yönetilmekte olan yaşlı ve güçsüzlerin barındırıldığı Huzurevi, doğrudan bir devlet 

müessesesi haline gelinıecek ve yapılacak yeni düzenleme ıle ınsan değer ve sağııgma hızmet 

vermesi sağlanacaktır. 

 

Çeşitli nedenler ile aile yuvalarmı kaybetmiş olan kimsesiz ve yoksul çocuklarımız için 

kurulmuş bulunan Lefkoşa ve Magosa çocuk yuvalarımız Ülkemiz ve halkına faydalı ve 

dolayısıyle kendi istikballerini sağlıyabilecek nitekilleri haiz ve sagliklı evlatlar yetıştirebilecek 

bir düzeye getirilecek, suçlu çocukların da islahı ve rehabilıte  edilmeleri için gerekli önlemler 

alınacaktır. 

 

Çocuk yuvalarımızda yetişecek ortaokul ve daha üst öğrenim çağına gelmiş  kız ve erkek 

çocuklarimiz için açılmış olan Kızlar : Yurdu ve Erkek Çocuk Yurtlarımızdan yetişen 

gençlerimizin de aldıkları öğrenim durumlarına göre iş ve istıhdanllannın sağlanmasına özen 

gösterilecektir. 

 

Ödemeler  dengesine önemli katkıları bulunan, istihdam yaratan ve dış dün. Ya da 

tanınmamıza yardımcı olan Turizm sektörünün gelişmesi için gerekli çalışmalar  sürdürüecek , 



bu gelişmeyi engelleyen sebeplerin ortadan kaldırılması için azami gayret gösterilecektir. 

 

Turizmi teşvik için gerekli düzenlemeler süratle yasallaştırılacaktır. 

 

Sayın Başkan, Saygıdeğer. üyeler, 

 

Çalışanlarla iligili, hakları düzenleyici yasal boşkuklar doldurulmak üzere Yasalar ivedilikle 

Kurucu Meclis'ten  geçirilecektir. 

 

İşyerlerinde Verimliliğe yönelik bilgi, beceri ve tecrübeyi geliştirmek üzere Endüstriyel 

Eğitim ve Verimlilik Merkezi, Verimliliğe ağırlık veren yeni bir :yasa1 zemine oturtulacaktır. 

Endüstriyel Eğitim, Verimliliğe yönelik  olarak  özel programlarla koordine edilecektir.  

 

Sosyal Sigortalar Yasası altında ödenmekte olan malüllük, yaşlılık ve dulluk aylıklarının 

hayat pahalılığına göre otomatik en yüksek düzeyde ayarlanarak ödenebilmesl için Sosyal 

Sigortalar Fonu'nun gelirlerinin de dengeli bir biçimde ortahıma ücret artış oranına göre 

ayarlanmasını gerçekleştirecek yasal  düzenlemeler  ivedilikle yapılacaktır. Bu yapılana değin 

Sosyal "'Sigortalar Yasası'nın Hükümet'e halen vermiş olduğu yetkiler hak sahipleri leyhine 

kullanılacaktır. 

 

Sosyal Güvenlik Fon'lannın Enflasyondan ötürü erozyona uğramasını önleyecek önemler 

alınması yönüne gidilerek çalışanların Sosyal Güvenlık birikimlerinin değerini korumasına 

çalışılacaktır. 

 

Ülkemizde tüm çalışanlara dengeli bir ücret politikasının oluşturulup uygulanmasına ve 

sağlanacak refahtan kişilerin paylarını sosyal adalet içinde alabilmelerine olanak yaratılacaktır. 

 

İşçi ve İşveren ilişkilerini düzenleyen teamüner yasal bir zemine oturtularak çalışma barışı 

korunacak ve verimlilik artırılacaktır. 



 

Ücret karşılığı çalışanların insanca yaşayabilmesi için gelir düzeyini en üst seviyede 

tutmaya gayret sarfedilecektir. 

Yürürlükte bulunan Sakatlan İstihdam Yasası altında iş1emlerini yaptırmış bulunan 

sakatlarm Yasa kapsamındaki işyerlerinde uygun işlerde çalıştırılması ,jçin  çalışma Dairesi 

Müfettişlerince etkin  önlemler  alınması sağlanıp  izlenecektir. . 

 

Tüm vatandaşların yeterli bir sosyal Güvenliğe kavuştnmlmaları için mevcut Yasaların 

geliştirilmesine ve uygulanmasına gayret gösterilecektir. 

 

Çalışma Dairesi, iş ve işçi bulma görevini tam anlamıyla.. yapabilecek bir yapıya 

kavuşturulacak ve bu görevin yerine getirilmesi. için gerekli yasal düzenlemeler yapılarak 

zorlayıcı hükümler getiri1ecektir. 

Ülkemizdeki istihdamın yapısını, insan gücü arzı ve işgücü talebini ve işsizlik  durumunu. 

sağlıklı bir şekilde ortaya koyacak esaslı bir araştırma  yapılacak ve bu ,alandaki verilerin 

süre.kli  ve sistematik bir şekilde derlenmesi sağlanıp istihdamı artıracak önlemler  alınacaktır. 

 

İşyerlerinde çalışanların çalışma koşullarını, sağlık ve güvenliklerini, iş kazalarına karşı 

tedbirlerin en üst düzeye çıkarılması için teftiş bizinetlerinin etkinliği sağlanacaktır. 

Kıdem tazminatlarını güvenceye bağlayan bir sistem geliştirilip uygulanacaktır. 

 

Sayın Başkan, Saygıdeğer Üyeler, 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde. varolan- huzur ve güvenliğin, kişi 

dokunulmazlığının devamı için güvenlik güçleririmizle yakın işbirliği içinde gerekli önlemler 

alınacaktır. 

İçelerde, bölgesel hizmetlerin  etkinlikle; yerine getirilmesi, Bakanlıkların  bölgesel 

kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmasından sorumlu  Kaymakamların  

görevlerini daha etkin biçimde yerine getirebilme1eri için gerekli her türlü önlem alınacak, yerel 

kuruluş organları ile ahenkli  ve verimli işbirliği sağlanacaktır. 



Kamu yönetimine etkinlik kazandırılabilmesi  için mülki ve yerel yönetimlerin mevcut 

yetkileri artırılacak, özellikle kırsal kesimde yaşayan yurttaşların somrıları yerinde 

çözüm1enecektir. 

Birlik, Kulüp, Dernek, Kurum v.s. benzeri Kuruluşlara, daha düzenli bir çalışma ortamı 

sağlayabilmek amacı ile yasal dümaleme yapılacak, böylece bu Kuruluşların, kuruıuş amaçlarına 

uygun faaliyet yapmaları sağlanacaktır. 

Yurttaşlarımızm anayasal hakkı olan yurt dışına çıkış, ve giriş özgürıüğünün düzenli bir 

şekilde yapılması ve uyugulamada  karşılaşılan çeşitli  güçlüklerin giderilmesini sağlamak amacı 

ile yasal düzenleme yapılacaktır. 

 

Belediyelerin kentsel yerleşmeler, kentsel plarılama, kentsel ulaşım, tarihsel ve- doğal 

çevr,enin korunması, kentsel kültür ve eğitim, tüketicinin korunması ve belirli stratejik alanlarda, 

ortak yatırım ve üretime gidilmesi gibi görev ve hizmetlerini yerine getirebilmeleri  için, gerekli 

yasal, kurumsal yeni düzen1emeler yapılacak. ve  yeterli ölçekte ekonomik ve mali kaynaklarla 

desteklenecektir. 

- İç güverılikte, .Emniyet Örgütümüzü modern araç ve gereçleele donatmaya, personelin özlük  

haklarını daha iyi bir duruma getirmeye, hizmet içi eğitimleri artırmaya ve böylece halkımıza  

daha iyi  hizmet sunmaya devam edilecektir. 

 

Sayın Başkan, saygıdeğer  Üyeler, 

Anayasamızm ilgili maddesi gereğince, topluma bedensel, ruhsal ve sosyal sağlık hakkını 

yeterli bir düzeyde ve bireylerinin gereksinimlerine göre verebilmek için mevcut örgüt modeli 

geliştirilecek ve yasal düzerılemeler yapılacaktır. Ayrıca; 

-Temel Sağlık Hizmetlerinin. herkese eşit olarak, yeterli bir düzeyde ve en etkin şekilde 

verilebilmesi için, 

Sağlık Merkezlerinin ihtiyaca en uygun şekilde cevap vermesi sağlanacaktır. 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş çalışmaları etkin bir şekilde devam edecek, Bağışıklama 

hizmetleri geliştirilecek, Sıtma Savaş, Tb. Savaş Projeleri etkin bir biçimde uygulanmaya devam 

edilecektir. 

Thalassemia ile Savaş Projesi kapsamında bulunan Thallasemialıların doğumunu önleyen 

Erken Tanı Hizmetleri geliştirilecek ve tüm hizmetlerin yer alacağı Thalassemia Merkezinin 

inşaat çalışmalarına başlanacaktır . 

Ana-Çoçuk Sağlığı ve diğer temel sağlık hizmetlerini geliştirebilrnek amacıyle, Akdoğan 



Bölgesinin uygulama (pilot) bölge olarak seçilmesi ve bu yöndeki çalışmalara başlanması 

sağlanacaktır. 

Personel eğitimi ve Halk Sağlığı Eğitimi konularında çalışmalar yapılacak, mevcut 

Hastabakıcılık ve Ebe Okulunun 4 yıl süreli Sağlık Meslek Lisesi düzeyine çıkarılması için yasal 

çalışmalar başlatılacaktır. 

 

Tedavi Kurumları ile ilgili olarak, 

Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde yapılacak yeni düzenlemelerle 

yatak kapasiteleri artırılarak sıkışık olan bazı servislerin hizmetleri geliştirilecektir. Diğer 

hastanelerdeki poliklinik Ve yatılı hizmetlerin sıkışıklığın giderilmesi için de benzeri 

düzenlemeler yapılacaktır. 

 ;Hastanelerimizde tek olan uzman sayılarının artırilması hususunda çalışmalar 

yapılacaktır. 

 

- Devlet Laboratuvarınca, Ülkede üretilen ve satılan besin, ilaç ve dış alımı yapılan ham. 

maddeler ile her türlü tüketim maddelerinin etkin, kalite-kontrol ve denetime tabi tutulması 

sağlanacaktır. Ayrıca; 

 Hazırlanmakta olan besin maddelerine ilişkin tüzük tasarısının uygulamaya konulması 

mümkün kılınacaktır. 

 Gıda ve llaç Mikrobiyolojisi konusunda detaylı çalışmalara başlanacaktır. 

 

Sağlık Hizmetlerinde çalışan doktor ve diğer sağlık personelinin ücret ve diğet çalışma koşulları, 

yeniden gözden geçirilecek ve bu amaçla yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

 Aletleri temin edilmiş bulunan llaç Üretim Projesinin yer ve bina sorunu çözümlenip, üretim 

çalışmalarına başlanacaktır. 

Hastanenin inşası esnasında Radyoterapi Bölümüne ayrılan kifayetsiz ünit tadil edi,lecek 

veya yeni inşaata gidilecek, bu arada Kanserle savaşım proje çalışmalarına  başlanacaktır. 

 

Sayın Başkan  Sayın Üyeler; 

 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile! birlikte devlet yaşantımızda yeni bir 



dönem başlamıştır. Bu dönemde de, eskiden olduğu gibi, Garantörümüz Anavatan Türkiye ile en 

yakın ilişkiler sürdürülecek; karşılıklı dostluk, anlayış. köprüleri güçlendirilecek; Anavatan'ın 

yardım ve desteği ile her alanda güçlenme ve dünya ile bağlar kurma çabanııza önem 

verilecektir. 

 

Kıbrıs Türk Halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesinin kaçınılmaz bir 

sonucu olarak oluşturulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünyada, Akdenizde ve yakın 

bölgemizde barışın korunmasına hizmet edecektir. Her ülke ile dostluk bağları kuran çağdaş bir 

politika gütmek dış siyasetimizin temelini oluşturacaktır. 

 

Bu çerçevede, Kıbrıs Rum Halkına barış ve dostluk elini uzatırken ayni iadada yanyana 

yaşamaya mecbur. bulunan ,iki halkın, aralarındaki bütün sorunları eşit düzeyde görüşmelerle 

barışcı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırmalarının mümkün ve zorunlu olduğuna inandığımızı 

vurgulamak istiyoruz. 

 

Bu yönde, Hükümetimiz Birleşmiş Mi1letler Getnel Sekreterinin iyi niyet görevinin, mutabık 

kalınmış çerçeve dahilinde devamını ve Birleşmiş Milletler - Genel Sekreterinin gözetimi altında 

müzakerelerin yürütülmesini, Kıbrıs Türk Halkının barışcı. politikasının bir gereği saymaktadır. 

- Birleşmiş Milletler ilkelerine bağlılık, bağlantısızlık,hiçbir askeri bolk'a  katılmama, bütün 

ülkelerle dostane ilişkiler kurmak, topraklarımızın herhangi bir ülke .aleyhinde düşmanca 

kullanilmasına izin vermemek; Tesis, Garanti v.: İttifak Andlaşmaları ile vurgulanan bağımsız 

bir Kıbrıs adasında eşitEğimizi komrken, adanın tamamen veya kısmen herhangi bir ülkeye 

bağlanmasına müsaade etmemek; İslam Ülkeleri ile ilişkilerimizi dostluk ve kardeşlik anlayışı 

içerisinde daha da geliştirmek ve İslam aleminin tüm uluslararası davalannda yerimizi onların 

yanında almak; AET nezdinde Kıbrıs'ta yaşayanların tümüne tanınacağıesas olan haklardan 

yararlanmak; Bağlantısız Ülkeler ve Commonwealth ile mümkün olan en yakın bağları ve 

ilişkileri kurup idame ettirmek; Dış politi. kamızın temel unsurlrını oluşturacaktır. 

 

Genç Cumhuriyetimizi ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasını Dünya kamuoyuna etkin bir 

şekilde tanıtmak ve tanınmasını sağlamak yönündeki çabaları yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. 

 

Dış Politikaya yön verecek ve onu uygulayacak olan Dışişleri örgütümüz içte ve dışta, 

koşulların gerektirdiği düzeyde örgütledirilecek, çeşitli ülkelerde, uygun formüllerle, temsilcilik 

görevini üstlenecek merkezler açılacaktır. 



 

Yurt dışında onbinlerce Kıbrıs'lı Türk vardır. İngiltere'de altmış bin, Avustralya'da yirmi 

binden fazla Kıbrıs'lı Türk yaşamaktadır. Doğdukları ülkeye, KKT.C.'ne yürekten bağlıdırlar. 

Dünyanın neresinde olursa olsun, yaşayan her Kıbrıs'lı Türk ile ilişki kurmak ve sürdürmek; bu 

yurttaşIarın. KK.T.C.'ni tanıtma ve tanınma konusundaki katkılarından vararlanmak Bakanlar 

Kurulumuzun temel amaçları arasındadır. 

 

Yurt dışında, yabancı ülkelerde toplu olarak yaşayan yurttaşlarımızın eğitimde, kültür 

alanında ve sosyal konularda yığınla sorunu vardır. Yeni kuşakları Türk kültür ve geleneklerine 

bağlı olarak yetiştirmek ve sorunları çözmek için gerekli önlemleri almak görevimizdir. 

 

Sayın Başkan, Saym Üyeler, 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ilk hükümeti olarak, kahraman ve feda. kar halkımızın 

emrinde ve hizmetinde olmak bizim için en kutsal bir görevdir 

Alacağımız kararlar ve yapacağımız uygulamalarla genç devletimizi siyasal, sosyal, ekonomik ve 

kültürel alanlarda daha ileri bir düzeye çıkaracak, halkımıza haklı olduğu mutluluğu tatdıracak 

ve halkımızın bize gösterdiği güvene layık olmaya çalışacağız. 

 

Hükümetimizin programını takdir ve tensiplerinize sunar, Bakanlar Kurulu'nun tüm üyeleri 

adına hepinize saygılar sunarım. 
 


