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5. Olağanüstü Birleşim
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/

GÜNDEM;
1.. Gelen Evrak ile Yasa Tasarı ve Önerilerinin .sunulması.
2._Avrupa Konseyi toplantısına katılma konusu.
- BİRİNCİ OTURUM -

'

Açılış Saati: 10.20
BAŞKAN : Başkan Yardımcısı Ekrem Ural
KfTİP

: Tünay Baykara

BAŞKAN - Sayın Kurucu Meclis üyeleri; Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisinin ikinci yıl, beşinci
olağanüstü birleşimini açıyorum.
Toplantı yeter sayısı var mı?
KATİP - Toplantı yeter sayısı vardır Sayın Başkanım.
•BAŞKAN - Teşekkür ederim. Gündeme geçiyoruz. Gündemin
birinci maddesi; Gelen Evrak ile Yasa Tasarı ve Önerilerinin
sunulması. Lütfen başlayın Sayın Baykara.
KATİP "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclis Başkanlığı,
Lefkoşa.
Bugün İçişleri Bakanlığına verilen bir dilekçe ile.,
Kıbrıs Demokrasi Partisi'nin kurulduğunu; Kurucu Meclis üyelerinden "Ekrem Ural, Fuat Veziroğlu ve Hasan Ozbaflı.'nm
kurucular arasında bulunduğunu bilgilerinize arzederira.
Saygılarımla.
Kurucular adına
Ekrem Ural

11

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclis
Başkanlığı,.
Lefkoşa.
İçişleri ve Sağlık Bakanı Sayın Oktay Feridun'un istifası ve bu istifa ile boşalan İçişleri ve Sağlık Bakanlığına
yeni bir atama yapılıncaya kadar bu görevin Ekonomi ve Maliye
Bakanı Sayın Salih Coşar tarafından vekâleten yürütülmesi
hususunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığından
aldığım 27 Aralık, 1984 tarih ve.BB/141/76/1 sayılı yazının
sureti Ek (l)'de; Başbakanlığın bu yazısına atfen sözkonusu
istifa ve vekâlet işlemlerini onayladığımı duyursn 31 Aralık,
1984 tarih ve 191/84 sayılı yazının sureti ise Ek(2)'de
takdim edilmektedir.
Durumun Yüce Meclisin

bilgilerine getirilmesini

rica eder, saygılar sunarım.
(Rauf R.DENKTÂŞ)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet
Cumhurbaşkanı."

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclis
Başkanlığı,
Lef koşa..
Bayrak Radyo ve Televizyonu anayasada

kendine gerilen

görev ve işlevin dışına çıkmakta ısrar etmektedir.. Kıbrıs'ın
kuzeyinde politika. ..üreten siyasal partiler ve organlar yokmuş
gibi Türkiye'de yayınlanan gazetelerin Kıbrıs'taki temsilcilerine açık oturum marifeti ile politik etkinlik kazandırılmaya çalışılması büyük bir skandaldir..
BRT'nin tek yanlı, partizanca ve Anayasal işlevi ile
bağdaşmayan yayınlarını CTP çok kez eleştirmiş, gerekli uyarıları yapmıştı. BRT'ye yön verenlerin vurdumduymazlığı devam
etmektedir.
/3.

Bütçesi Meclisce onaylanan BRT hakkında Meclis'Araştırması kaçınılmaz olmuştur*
CTP Meclis Grubu adına BRT Hakkında Meclis Araştırması
için başvurur, - gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.
Ozker Özgür
CTP Meclis Grubu Başkanı. II
BAŞKAN - İçtüzüğe göre gerekli işlem yapılacak efendim.
Kaydedilmiştir.
KATİP Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclis Başkanlığına,
Yurttaşı ekonomik sıkıntıların boğduğu bu günlerde sağlık sorunları özel bir ağırlık kazanmış durumdadır.
Devletimiz ağır bir sosyal hizmet sorumluluğu yüklenmiş
ve yıllarca sağlık hizmetlerine büyük yatırımlar yapmıştır.
Ancak hemen herkesin bedava sayılacak sağlık hizmetinden yararlandığı bir dönem içinde sağlık hizmetleri sıkı bir düzen
içine sokulamamış ve keyfi davranışlara büyük olanaklar bırakılmıştı.
Sosyal sigorta sistemi zorunlu hale getirildikten sonra
bedava sağlık hizmeti ancak çok dar bir kesime 'sünulur olmuşsa
da düzensizlik sürdürülmüş ve devlet hastanelerinde hemeç hemen
bedava hizmet verilir gibi bir durum sürdürülürken sigortalı
ve emekli kesim aslında ağır bir fatura öder olmuş, üstelik
hastanede verilmeyen hizmetleri, devlet memurlarının özel muayenehane ve kliniklerinde almak ve fazladan paralar ödemek
zorunda bırakılmışlardır.
Hastanelerin ağır sosyal sigorta ödentilerine karşın
bedava veya bedavaya yakın•ödentiler alması bütçe sıkıntısı
nedenleri ile sağlık hizmetlerinin aksamasına kapı açmıştır.
Hastanelerimizde yeterli ilâç bulundurulmamakta, hasta bakıcı
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ve hemşire sayısı tamamlanmamakta, düşük ücretler ödenmekte,
soğuk havalarda kısmen ısıtma yapılmakta, tıbbi ve mekanik
tesislerin bakım, onarım ve yenilenmeleri yeterince yapılmamakta, personel eğitimi ve tıbbi yayınlar sağlanmamakta ve
sağlık ocakları yetersiz durumda tutulmaktadır.
Acil servis dahil, hastalar gerektiği düzeyde uzman
personeli aradığında bulamamakta ve özel muayenehane ile
kliniklere taşınmaktadır.
Durum ağırlaşırken, bir sistem getirip sağlık hizmetlerinin düzeyi yükseltileceğine tüzüklerle doktorların çalışma saatları 8.00-13.00 arasına indirilerek, mesai saatleri
içinde hastanelerden ayrılıp özel muayenehane ve kliniklerinde
yakalananların %40 iş güçlüğü ödeneklerini kesme gibi palyatif
yöntemler getirilmek istenmektedir.
Hastanelerin bu durumu haksız bir rekabet de yaratarak
memur olmayan doktorları zor duruma sokmaktadır. Bu zorluk
dolayısıyle acıklı bir duruma itilen özel doktorların muayenehane ve klinikleri de denetlenmeden uzak kalmakta ve sağlık
hizmetleri düzeyi bu bakımlardan da düşmektedir.
Uygulanabilir bir sistemin getirilebilmesi ve zorunlu
sosyal sigortalılığın getirdiği yeni durumun içerilebilmesi
için önce bir durum saptaması yapmak gerekli olmuştur.
Bu düşüncelerle Sağlık Hizmetleri hakkında bir Meclis
Araştırması yapılması için gerekli işlemleri rica ederim.
Saygılarımla.

Alpay Durduran
TKP Milletvekili»
BAŞKAN - Efendim, İçtüzüğün 76-77. maddelerine
göre işlem yapılacaktır. Okunmayan vekâlet yazıları var.
Sayın Baykara sırayla onları da lütfen bir okuyun veya
diğer yazıları.
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KATİP -

•

•

•

Kurucu Meclis Başkanlığı,
Lefkoşa.
'31 Aralık 1984 tarihinde kurulan Kıbrıs Demokrasi
Partisi'nin aynı tarihten itibaren üyesi olduğumu, Kurucu
Me.clistteki görevlerimi bu sıfatla yürüteceğimi ve buna g#re
işlem yapılmasını saygılarımla arzederim.
Ekrem Ural
Kurucu Meclis Üyesi
Kurucu Meclis Başkanlığı,
Lefkoşa.
31 Aralık 1984 tarihinde kurulan Kıbrıs Demokrasi
Partisi'nin aynı tarihten itibaren üyesi olduğumu, Kurucu
Meclis'teki görevlerimi brr sıfatla--yürüteee-ğ-imi ve buna göre
işlem yapılmasını saygılarımla arzederim.
Fuat Veziroğlu ••
Kurucu Meclis--Üyesi
Kurucu Meclis Başkanlığı,
Lefkoşa. •

. .

"

31 Aralık 1964' tarihinde kurulan Kıbrıs Demokra.si
Partisi'nin aynı tarihten itibaren üyesi olduğumu, Kurucu
Meclis'teki görevlerimi bu sıfatla yürüteceğimi ve buna göre
işlem yapılmasını saygılarımla arzederim.
•

.

'

Hasan Ozbaflı

Kurucu Meclis, üyesi

K.K.T.C. Kurucu Meclis Başkanlığı,
Lefkoşa.
Sosyal Demokrasi Grubundan affını isteyen grup üyemiz
Tünay Baykara'nm istemi grubumuzca değerlendirilmiş ve uygun
bulunmuştur.
#
Grubumuzu temsilen bulunduğu Ekonomi, Maliye ve Bütçe
K»mitesindeki görevinden alındığını ve yeni üyemizin daha sonra
bildirileceğini saygılarımla arzederim.Yılmaz Bora
Sosyal Demokrasi Grubu Başkanı

SOSYAL DEMOKRASİ GRUBU

K.K.T.C.Kurucu Meclis Başkanlığı,
Lefkoşa.

Grubumuzun, "Maliye, Ekonomi, Bütçe ve Plân Komisyonunda Lütfi Ozter, "Eşdeğer Mal Uygulamalarına ilişkin Araştırma
*

Komitesinde" Yılmaz B»r.a tarafından temsil edileceğini belirtir , : gereğini saygılarımla rica ederim. Saygılarımla
Yılmaz Bora
Sosyal Demokrasi Grubu Başkanı
K.K.T.C. KuruGu Meclis Başkanlığı,
Lefkoşa.•
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hasan Ozbaflı'
nm

istifası ve bu istifa ile boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanlığına yeni bir atama yapılıncaya kadar bu görevin Bayındırlık
ve 'Ulaştırma Bakanı Sayın Mehmet Bayram tarafından vekâleten
yürütülmesi hususunda K.K.T.C. Başbakanlığından aldığım 31 Aralık,"1

7/...

1984 tarih v e BB/141/76/1 sayılı yazının sureti Ek (l)'de;
Başbakanlığın bu yazısına atfen sözkonusu istifa ve vekâlet
işlemlerini onayladığımı duyuran 31 Aralık, 1984 tarih ve
191/84 sayılı yazının sureti'ise Ek(2)'de takdim edilmektedir.
Durumun Yüce ^eclis'in bilgilerine getirilmesini rica
eder, saygılar sunarım.
(Rauf R. Denktaş)
Küzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı.
KKTC Başbakanlığı,
Lefkoşa.
İlgi: 2.1.1985 tarih ve
PP/141/76/1 sayılı yazıları.
3 Ocak, İ985 tarihinde yurt dışına gidecek olan
Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın Necati M. Erteküh'e, İskân
Bakanı Sayın Hakkı Atun'un vekâlet etmesi uygundur.
Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

(Rauf R. Denk£aş)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurba şkanı.
KKTC Başbakanlığı,
Lefkoşa.
İlgi: 15.1.1985 tarih ve BB/141/76/l sayılı yazıları.
12 Ocak, 1985 tarihinde görevli olarak yurt dışına giden
Dışişleri ve Savunma Bakanı Sayın ^ecati M. Ertekün'e,İskân
Bakanı Sayın Hakkı Atun'un vekâlet etmesi Cumhurbaşkanlığımızca
onaylanmıştır.
Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.
(Oğuz R. Korhan)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Vekili
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BAŞKAN - Bütün evrak okundu mu efendim?
KATİP - Okundu Sayın Başkan.
BAŞKAN - Sayın üyeler; bilgi için gelen evrak okunmuştur,
yâlnız bir tanesinde işlem talep edilmektedir. 0 evrakı
3-ütfen verir misiniz?
"Sosyal Demokrasi Grubu, Maliye, Ekonomi, Bütçe ve
Plân Komisyonunda Lütfi Ozter'in Eşdeğer Mal Uygulamaları
için Araştırma Komitesinde Yılmaz Bora tarafından temsil
edileceğini belirtir, gereğini saygılarımla rica ederim"
diye Sayın Yılmaz Bora'nın grup adına bir yazısı vardır,
îki husus var, değil mi Sayın Bora?
YILMAZ BORA (Yerinden) - Evet.
BAŞKAN - Biri Eşdeğer Mal Uygulamaları. Bu Araştırma
Komitesinde.. •.•
YILMAZ EORA (Devamla) - Evet.
BAŞKAN - İlkin burdah başlayalım. Sayın üyeler...
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Sayın Başkan; bir
önârimiz var.'
BAŞKAN - Buyurun efendim.
TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) - Yerimden söyleyebilit
miyim Sayın Başkan?
BAŞKAN - Tabi, tabii, kısaysa buyurun.

TAŞKENT A TAS/-YAN (Devamla) - Son zamanlarda Meclis
aritmetiğinde yapılan değişiklikleri gözönüne alarak, bu
komitelerin yapısını ve oluşumunu tekrar gözden geçirmek
üzere, Seçme Komitesinin uygun bir zamanda toplanmasını
öneririm ve ona göre bütün komiteler bir gözden geçirilsin,
çünkü Meclis aritmetiğinde değişiklikler -olmuştur.-Partilerden
kopmalar olmuştur, şunlar bunlar. Bunu Seyme Komitesi
değerlendirsin.

BA.ŞKAN - Efendim Seçme Komitesinin bu istekleri
değerlendirmesi, görüşmesi konusunda bir öneri vardır.
Bu öneri hakkında lehte aleyhte söz almak isteyen var mı?
İSMAİL BOZKURT (Yerinden) - Bunu yapalım da ondan
sonra değerlendirsin Seçme Komitesi.
NACİ T. USAR (Yerinden) - Aritmetik değişti mi efendim
gerçekten?
BAŞKAM - Bi'lemiyorum ki efendim.. Ne kadar değişme
oldu iyice hesap gerekir çünkü.
TAŞKENT ATaSAYAN (Devamla) - Değişme var Sayın Başkan
yani.,,.,
NACİ T. USAR (Devamla) - Aritmetik değişmedi.
BAŞKAN - Efendim, yalnız şunu sorayım Sayın ••Ata sayarı,
burda iki husus var; biri daimi komitelerle ilgilidir, diğeri
de geçici bir araştırma komitesidir. Araştırma komitesi konusunu da kapsıyor mu?
TAŞKENT A T/. S A Yy N (Devamla) - Araştırmaya bit itirazımız
yoktur Sayın Başkan..
BAŞKAN - İlkin öyleyse bunu kapsamıyorsa itirazınız,
araştırma komite...
./ 10.

- 10 -

İSMET KOTAK (Yerinden) - Sayın Başkan.
BAŞK/ıN - Efendim.

İSMET KOTAK (Devamla) — Yerimden söyliyeyim, bugünlerde
özellikle Maliye, Bütçe, Plân. Komisyonuna bir yığın .öneri
•gitti ve' görüyoruz, önemlidirler. Fakat.. Sosyal Demokrasi''
Grubu kendi temsilcisini değiştirecektir. Aritmetiğe etkisi
yoktur. Bu hakkını kullanabilir, araştırma Komisyonuna, tabiî
öngöreceksiniz ara verelim görsünler. Çünkü mademki önemli bir
gelişme vardır-. Sosyal Demokrasi Grubu.,' ben sözcümü, madem
benden ayrıldı değiştiriyorum diyor, bundan doğal ne vardır?
Dr. DERVİŞ EROGLU (Yerinden) - Anlaşılmayan sözler.
B A Ş K A N

- Efendim, şimdi efendim bir öneri vardır.

Bu öneri hakkında lehte aleyhte söz dedim, başka söz isteyen
yoksa bu öneriyi oylamak durumundayım.

ncak ben ikisini

ayırmak istedim. Bu konuda Meclis bakımından da pek ışık
alamadım, ikisi ayrı konu dedim. Eşdeğer Araştırma Komitesi,
bir Araştırma Komitesidi'r. Bunun Seçme Komitesine gitme gereği
yoktur. Buyurun Sayın Ozter.
LUTFİ OZTER (Yerinden) - Sayın Başkan, sanıyorum
oylamanız gerekir, bizim yazılı önerimizdir, oylanması
gerekir. Onun dışında bir önerinin oylanmasının sözkonusu
olmaması gerekir, .yazılı bir öneri yoktur zaten, kaldı ki
bugünkü durumda gayet önemli yasaların bulunduğu bir komisyonda
grubumuzun görüşleri yansımıyor, bilâkis tam tersi görüşler
var, onlar yansıyor. Bu olmaz, kabul edilebilecek bir durum
değildir.
BAŞKAM - Efendim, İçtüzüğün 12. maddesi açıktır.
Bu konuda eğer isterseniz bir göz atın, boşuna 'tartışmayalım.
Seçme Komitesinin yetkisindedir bu konu. Ama araştırma
komitesi Seçme Komitesinde değil. Meclis Başkanlığı hazırlar,
sunar.
./ 11.

LUTFÎ OZTER (Devamla) - Efendim, Genel Kurul evet derse
burda karara bağlayalım.
B/~ŞKAN - Bir öneri olduğunda Meclis Başkanı bu öneriyi
oya sunmamazlık ©demez efendim. Başka görüş yoksa... Şimdi
efendim Eşdeğer Mal Uygulamalarına İlişkin Araştırma Komitesinde
E, kimi çekiyorsunuz efendim ordan? Yalnız bir şey anlaşılmıyor
efendim.
LUTFİ OZTER (Devamla) - Tünay Baykara'yı.
BAŞKAN - İkisinde de mi Tünay B a y k a r a ' y ı efendim?'
NACİ T. USAR (Yerinden) - Tünay.Baykara

istenmeyen

adam oldu.
BAŞKAN - Açık değil.

••

Sayın Bora, Sosyal Demokrasi Grubunun temsilcisi olarak
Eşdeğer Mal Uygulamalarına İlişkin Araştırma Komitesine Sayın
Tünay B a y k a r a ' n m yerine Yılmaz Bora'yı göstermektedir! Bu konuv
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler efendim?... Sayar mısınız
efendim? 36. Kabul etmeyenler?... Yok. Çekimser?... Yok. Bu
kabul edilmiştir.
İKinci husus, daimi komitece, Maliye, Ekonomi, Bütçe
ve Plân Komisyonunda Sayın Tünay B a y k a r a ' n m yerine Lütfi
Ozter'in konması önerisi vardır. Bu konuda Sayın...
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Benim önerim vardı Sayın
Başkan.
BAŞKAN - Evet efendim, onu da oylayacağim.
İSMET KOTAK (Yerinden) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Efendim.
İSMET KOTAK (Devamla) - Usul hakkında'yerimden.
BAŞKAN - Buyur efendim.
İSMET KOTAK (Devamla) - Sayın Baykara, Demokrasi
Grubundan istifa ettiğine ilişkin dilekçesi Meclis Kürsüsünden
okunmuştur. Bu okunma haliyle doğal olarak ilgili Komisyonun,
hiçbir Komisyonda temsil edemez. Özellikle Maliye Komisyonudur
madem sözkonusu olan, düşmüş olması lâzımdır usulen.

•t / 12 a

»

- 12 -

EKONOMİ VE MALÎYE BAKANI SALİH COŞAR (Yerinden) - Yerine
kim gelecek?
BAŞKAN - Ben de usule göre bir şey yaptığımı zannederim
efendim. Usule aykırı bir şey yapmıyorum. Bir öneri olduğunda
oylamak' durumundayım dedim efendim.
İSMAİL BOZKURT (Yerinden)

Şimdi Sayın Başkan...:

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bozkurt.
İSMAİL BOZKURT (Devamla) - Şimdiye kadar bütün geri
çekilmelerde, yani ben anlayamadım arkadaşların şeyini, kusura
bakmasınlar, kendileri getirdiler bu şeyi. Bir grubun, bir partinin
bir komisyonda temsilcisi varsa, istediği anda çekip yerine
koymuştur şimdiye kadar Sayın Başkan. Uygulama böyledir. Eğer
değiştirirse...
SALİH COŞAR (Devamla) - Yeni bir ortam var şimdi.
İSMAİL BOZKURT (Devamla) - Farketmez Sayın Coşar.
SALİH COŞAR (Devamla) - İddia var efendim.
İSMAİL BOZKURT (Devamla) - Konur yerine...
SALİH COŞAR-(Devamla) - İddialar vardır.
İSMAİL BOZKURT (Devamla) - Müsaadenizle. Konur yerine,
Seçme Komitesi

yine toplanır, o kararı verirse yine değişir.

Ama yani arkadaşların grubun isteğini geriye bırakmak için bir
neden değildir bu Sayın Başkan. .Bu yapılır., burda sadece
formaliteler birşeydir yapılacak olan, ondan sonra Seçme
Komitesi toplansın, gerçekten değişiklik yapılacaksa, o
zaman gene yapılır.
BAŞKAN - Efendim, buyurun Sayın Atasayan.
NACİ T. USAR (Yerinden) - Gruptan istifa

etmiŞ bir

adamı zorla temsil ettireceksin yahu?
ÖZEL TAHSİN (Yerinden) - Yeni partiler kuruldu, belki
onlar da temsil edilecek...
TAŞKENT ATASAYAN - Sayın Başkan, sayın üyeler; benim
önerim herhalde anlaşılmamıştır. Ben Sosyal Demokrasi Grubu;
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plân Komitesinde kiminle temsil
edilecektir konusunda bir itirazım, zaten itiraz etmeye
hakkım yoktur. Benim dediğim

bu komisyona önemli yasa,

tasarı ve önerileri gelmiştir, önemli kararlar arifesindedir*,
ekonomik bazı yasalar gelmiştir,

ve

aritmetiğinde, temsiliyetlerde,

yani

Meclis
partilerin
./ 13..
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ve ya grupların komisyonlarda temsiliyet oranları değişmiştir bugün.
Bunun gözden geçirilmesi için Seçme Komitesinin toplanmasını
önerdim ben ve ona göre girecek olan arkadaş hiç olmazsa başladığımızda arada değişiklik olmadan devam edelim ve komisyon çalışmalarını
sürdürsün, budur. Yani Seçme Komitesinin toplanmasını istememin
sebebi

komitedeki temsiliy&t oranları değişmiştir, bunları esasa

saptanması. Belki de yine Sosyal Demokrasi Grubu, o komisyonda temsil
edilebilecektir, başka gruplarda temsil edilebilecektir.

ERGUN VEHBİ (Yerinden) - Hangi grup?
TAŞKENT -ıTASAYAN (Devamla) - Oranlar değişmiştir. Onun
için bu öneriyi yaptım.
ERGUN VEHBİ (Devamla ) - Karıştırdın yine ortalığı.
TAŞKENT A T/i SAYAN ^ Devamla ) ~

Hİ

Ç karıştırmadım Sayın Brgün

Vehbi.
MEHMET CİVA (Yerinden) - Hadi karıştırmışken ağzından
baklayı çıkar yahu.

TAŞKENT

ATASAYAN

(Devamla) - -aykarayı nereye

transfer

ettim?...
BAŞKAN - Lütfen S a y m Civa, lütfen efendim.
TAŞKENT ATaSAYAN (Devamla) - Futbolcu değil ki, onu sen
;yaçi.r»iG ancak.
MEHMET CİVA (Devamla) - Grubunda bir derişiklik yok, nerden
icap etti?
TAŞKENT ATASAYAN (Devamla) - ?enim grubumda da değişiklik
vardır. Benim grubumdan da ayrılan arkadaş vardır. Benim grubumdan da
ayrılan arkadaş vardır.
../U

BAŞKAN - Saym Ozter buyurun efendim, lütfen, tamamlansın artık
efendim. Lehte aleyhte yeterince konuşuldu.
LÜTFEN OZTER - Sayın Başkan, muhterem üyelerş Sosyal Demokrasi
Grubunun Ekonomi, Maliye,

Bütçe, .i lan Komisyonunda temsili sŞzkormsudur

Bu bir temsilcinin değiştirilmesidir. Bu değiştirmeye bu grup dışından
bir çevreden itiraz geliyor. Amaç ^ellidir. Biz amacın ne olduğunu
biliyoruz. Esasında gruptan istifa eden bir arkadaşın, bu gruvu temsilen
bulunduğu komisyonlardan da kendiliğinden çekilmesi ve bu komisyonlann
toplantılarında bu grup adına oy kullanmaması gerekirdi, usul budur.
Hem grubun üyesi olmayacaksın, hem grubu temsil etmeyeceksin, ama
gidip komisyonlarda bu grup adına oy kullanacaksın, bu-ne perhizdir,
bu ne lahana turşusudur, böyle şey olmaz.

BAŞKAN - Lütfen, lütfen efendim.
TAŞKENT

ATASAYAM

(Yerinden) - Bade ne perhiz

ne lahana turşusu.

Kürsüye yakışır mı Sayın Başkan bunlar?
BAŞKAN - Lütfen efendim, lütfen efendim.
LUTFI OZTER (Devamla) - Şu anda Komisyonda önemli yasalar
vardır. Gerçekten bizim açımızdan ç->k ''önemlidir. Vergi i'asasa var,
Maaşlar konusu var, Emeklilik Yasası var. Şimdi Sosyal Demokrasi
Grubunun görüşünü orda benimsetecek oy gelmeden. Biz bu yasaları
Komisyondan canımızın istediği gibi geçirelim, yangından mal geçirir
gibi.
TAŞKEı'ÎT ATA3AYAN (Devamla) - Hangi yasayı yangından kaçırdık
Sayın Ozter?
LUTFİ OZTER (Devamla) - Seçme Komitesi ondan sonra toplanacak...
BAŞKAH -

Lütfen Sayın Atasayan, lütfen...
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LUTFİ OZTER (Devamla) - Ondan sonra bunları görüşecek,
Efendim gruplar arasında değişiklik olmuş da denge yoktur, biz
göremedik öyle birşey Mecliste. Şimdi geçmişte de bir UBP de kendisi
bizzat Maliye, Bütçe, Plân Komisyonundaki üyesini değiştirdi, hiçbir
itiraz olmadı ve bu Seçme Komitesine de gitmedi. Kiç kimse buna
itiraz etmezken Sosyal Demokrasi Grubunun temsilcisi değişecek ama
bu değişen temsilciyi, yeni gelecek temsilciyi Sayın
Atasayan sevmediği için, gözünün

Taşkent

rengini beğenmediği için bu olmaya-

cak, buna itiraz yapacak, olmaz böyle şey, görüşünüze katılmıyoruz.

BAŞKAN - îaşekkür ederim efendim. Konu yeterince aydınlanmıştır.
TAŞKENT AmASAYAN (Yerinden) ^ - Sataşma var 3 a y m Başkan.
Sataşma var söz istiyorum.
BAŞKAN - Bir dakika efendim. Yok efendim, söz vermiyorum.
Uzatmaya gerek yok bu kadar. Efendim bir önerisi var Sayın Atasayan'ın.
grupların gücünde değişilik vardır. Bu itibarla Seçme Komitesinin
toplanıp bir durum tesbiti yapıp Meclise rapor sunması yönünde bir
önerisi vardır. Ev. öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?..,.
Sayın lütfen.

KATİP - 31 efendim.
BAŞKAN - 31. Kabul etmeyenler?..,
KATİP - 22.

BAŞKAN - 22. Çekimser?...3• Oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
S e çme Komitesinin en yakın zamanda toplanması îieclis Başkanlığınca
sağlanacaktır.
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Sayın üyeler; 1. maddeye devam ediyoruz Yasa Tasarı ve
önerilerinin sunulmasına geçiyoruz. Ancak sunuşa başlamadan önce bir
hususa dikkat çekmek gereğini duyduk Meclis Başkanlığı olarak.
İçtüzüğün 54« maddesi, özellikle ikinci paragrafı; Meclise.sunulan
tasarıların veya önerilerin tam açıklıkla gerekçeli olarak yazılmasını

öngörmektedir. Bunun amacı bildiriniz gibi komitelerin

rahatlıkla

ne murad edildiğini anlaması ve o yönde çalışma yapılması

içindir. Bir kısım tasarılarda bunu göremedik. Durumu anlayışla
karşıladık Meclis Başkanlığı olarak, iade etmek yönüne gitmedik.
Hepsi birbirine bağlı tasarılardır, hepsi maaşlarla ilgili konular ama
bir kısmında çok açıkça ayrıntı olarak bilgi verilmesi gerekiyordu
anlaşılmaz hal'dedir. Umarız ki bu boşluğu bu kez ilgili Bakanlık
komitelerde doldurmak suretiyle işlerini yürütmesi sağlanacaktır.
Bundan sonraki sunuşlarda da daha dikkatli olunmasını rica edeceğiz.
Şimdi sunuşa geçilsin efendim lütfen tasarılar.

KATİP - Sunulacak Yasa T a sarı ve Önerileri
Tasarı ve Önerinin Adıı
1. Araçlarda Bağlanma Kayışı Bulundurma ve Kullanma Zorunluluğunu
Düzenleyen Yasa Önerisi... Kukuk ve Siyasi İşler Komitesi. Havale dildigi
komite s Kukuk
ve Siyasi işler Komitesi.
*
2. Genel Kadro (Derişiklik) Yasa Tasarısı. Maliye, Ekonomi,
Bütçe ve Plân Komitesi.

3. Toplu Konut Fonu Yasa Tasarısı. Kaliye, Ekonomi, Bütçe
/s
ve Plan Komitesi.

4» Vakıflar ve Din İşleri Dpiresi'İdare Heyeti'nip İstibdal
Muamelesine İlişkin Kararı. Hukuk ve Siyasi İşler

Komitesi.

5. 1983 Malî Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı. Maliye, Ekonomi,
Bütçe ve Plân Komitesi.
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6. Motorlu ¿araçlarla "i jIcu ve üş ¿-a Taşiması (Denetim;
(Değişiklik) Yasa Tasarısı, idari ve Sosyal işler Komitesi.

7. Limanlar Dairesi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları
Yasa Tasarısı. Maliye, Ekonomi, Bütçe ve Plân Komitesi.

8. Uzun Vadeli Kalkınma Plânının Yürürlüğü ve Bütünlüğünün
Korunması (Değişiklik) Yasa Tasarısı. Maliye, Ekonomi, Bütçe ve
Plân Komitesi.

9. Sayıştay (Değişiklik) Yasa. Tasarısı. Maliye, Ekonomi,
Bütçe vğ Plân Komitesi.
10. Kamu Görevlileri (Derişiklik) Yasa Tasarısı- Maliye,
-^konomi, Bütçe ve Plân Komitesi.
11. Mahkemeler (Değişiklik) Y;3sa Tasarısı. Maliye, Ekonomi,
Bütçe ve Plân Komitesi.
12.' Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı. Maliye, Ekonomi,
Bütçe ve Plân Komitesi.
13. Öğretmenler (Derişiklik) Yasa Tasarısı. Maliye, Ekonomi,
Bütçe ve Plân Komitesi.
14. Emeklilik (Derişiklik) Yasa Tasarısı; Maliye, Ekonomi,
Bütçe ve Plân Komitesi.

15» Gelir Vergisi (Derişiklik) Yasa Tasarısı. Maliye, Ekonomi,
Bütçe ve Plân Komitesi.
1984 Malî Yılı Bütçesi..Kasım ayı uygulama Sonuçları ile
1984 Malî Yılı Bütçesi 9 aylık

uygulama Sonuçları Kurucu Meclis üyelerine

ve Maliye, Ekonomi, Bütçe ve Plân komitesine "bilgi için damıtılmıştır.
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Baykara. Sayın Maliye
t
Bakanı buyurup.
EKONOMİ VE MALİYE BAKANI SALİH COŞAR (Yerinden)Sayın Başkan, yerimden söyliyeyim.
BAŞKAN - Tabii, buyurun.

* '

SALİH COŞAR (Devamla)- Maaşlar, Emeklilik Yasa
•Tasarısı ve Vergi Yasa Tasarısıyla ilgili olarak ivedilik
kararı istirham ediyorum.
BAŞKAN - İstiyorsunuz, Bir dakika efendim,
SALİH COŞAR. (Devamla)- Ve Toplu Konut için. Toplu
Konutu kime şevkettiniz?
, BAŞKAN - Bir dakika.
SALİH COŞAR (Devamla)- Sayın Başkan, Toplu Konut
hangi komiteye gitti?
BAŞKAN - Maliye Ekonomi Bütçe Komitesihe. Sayın
üyeler; Sayın Maliye Bakanı Toplu Konut Fonu Yasa Tasarısı
ve Maaşlarla ilgili olan Sayıştay (Değişiklik), Kamu Görevlileri
(Değişiklik), Mahkemeler (Değişiklik), Hukuk Dairesi

(Değişiklik),

Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarılarının ayrıca Emeklilik
(Değişiklik) Yasa Tasarısının ve Gelir Vergisi

(Değişiklik)

Yasa Tasarısının ivedilikle Komitede ele alınmasını önermiştir.
Bu öneri hakkında söz isteyen var mı efendim?
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden)- En ivedi hangisidir efendim?
NACİ T. USAR (Yerinden)- Sayın'Coşar kademeyi ne
zaman getireceksiniz? Katma değer vergisini ne zaman
getireceksiniz? Adım adım başladık çünkü.
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GZEL TAHSİN (Yerinden)- Arzu ederseniz siz getirin.
BAŞKAN - Söz almak isteyen?... Yok. İvedilik önerisini
oylarınıza sunuyorum. Kabul, edenler?... Kabul etmeyenler?...
Yok. Çekimser?... Yok. Oybirliğiyle kabul edilmiştir. Bu
suretle Bölüm "A" tamamlanmış olmaktadır. Madde 2 ¡ ye
geçiyoruz. Avrupa Konseyi Toplantısına katılma' konusu
vardır. Bu konuda bir Karar Sureti var. Buyurun okuyun lütfen.
KATÎP KARAR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi, Avrupa
Konseyinin Ocak 1985 sonunda Strazburg'ta yapacağı Parlamenterler
Assemblesi toplantısına katılacak olan Kurucu Meclis Başkanı
Oğuz .R. Korhan 1 a „Başkan Yardımcısı Ekrem Ural ile

Dr. Ali

Atun'un refakat etmesine karar verir.
Hakkı Atun
İskân Bakanı ve
Dışişleri ve Savunma Bakan
VekiliBAŞKAN - Teşekkür ederim. K a r a r . . . Anlaşılmadı mı?
İSMAİL BOZKURT (Yerinden)- Duymadık efendim hiçbir şey.
B A Ş K A N - Anlaşılmadı mı? Efendim o kadar halvet oluyor
ki tabii ki .duyulmuyor. Anlaşılmamış efendim, lütfen
bir daha-okuyun tek tek.
. NACİ T. USAR (Yerinden)- Seçme Komitesine gitsin efendim.
• BAŞKAN - Lütfen dinleyin efendim.
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K.ÎTÎF KARAR'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Meclisi, Avrupa
Konseyinin Ocak 1985 sonunda Strazburg'ta yapacağı Parlamenterler
Asamblesi - toplantısına katılacak olan Kurucu Meclis Başkanı
Oğuz R. Kofhan'a Başkan Yardımcısı Ekrem Ural ile Dr. Ali
Atun'un refakat etmesine karar verir.
•
Hakkı Atun

"

İskân Bakanı ve
ş
Dışişleri ve Savunma Bakanı
Vekili
ERDAL S-UREÇ (Yerinden)- Kim karar verdi?
»

-r

. BAŞKAN - Söz almak 'isteyen?... Sayın Naci,.bir dakika.
Çoğaldığına göre yazalım efendim.
NACİ T. USAR (Yerinden)- Bu konu asıl Seçme Komitesine
gidecek bir konudur. Öneririz.
BAŞKAN - Bir dakika efendim. Yazalım. Sayın Naci Talât
buyurun. Sayın Bozkurt bilâhare. Başka söz., isteyen._ var mıydı
efendim?

'

• '

KÂTİP - Hilmi Refik "istiyor.
NACİ T. USAR - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;bu P arlamentomuzuri d

dünyada temsiliyet konusu yeni bir

usule bağlanmak istenmektedir. Daha önce bu gibi hususlar grup
başkanları arasında görüşülürdü, gruplar arasında görüşülürdü.
Seçme Komitesi toplanırdı, Seçme Komitesi isimler önerirdi,
ona göre bir karar sureti hazırlanır ve karar sureti Meclis
Genel Kurulunun onayına sunulurdu. Şimdi bakıyoruz, bu işler
adeta birtakım ...
ERGUN VEHBİ (Yerinden)- Teşkilât, içerden.
21/...

NACİ T. USAR (:Devömla)- Önceden hazırlanmış bir tür
dayatma, empoze önergelerle huzurumuza getirilmekte ve çözüme
çalışmaktadır. ¥e artık bu iş öyle bir halde almıştır ki
: vaktiyle Sjtrazburg'a gidip de buraya bir raporla gelen heyeti
söyledikleri de sunduğu raporda belirttikleri de hiç
dikkâte -alınmamaktadırMeclis Başkanı da gidiyor, şimdi^
Meclis Başkanı' hakkında üstelik karar da istenmiyor Genel
K u r u l d a n d i k k a t i n i z i çekerim Meclis Başkanı•garanti
gidecek, ona eşlik eiwıek üzere de şu iki arkadaşın gitmesi
için lütfen Meclis Genel Kurulu da bir karar'versin. Bu
usul bir dayatmadır değerli a^ka'daşiar, bunun demokratik
prensiplerle, parlamenter prensiplerle bağdaşır bir yanı
yoktur. Meclis Başkanı gidecek, Meclis Başkan Yardımcısı
arkadaşımız;, da gidecek, eh usulen şimdi de onların gaybubeti
sırasında Meclise Başkânlık ya.pmak üzere Sayın Osman Örek beyi seçelim..

.
*

.OSMAN ÖREK (Yerinden)- Hayır. Aday değilim efendim.. .
NÂCİ T. USAR (Devamla)- Odur. Odur yani olarak o.lan.f,
budur- değerli arkadaşlar. Bunun tabii ...

_

.,••-•

OSMAN ÖREK (Devamla)- Aday değilim;
"NACİ T. USAR (Devamla)- Bunun tabii a rkadaşlar., beni
•bağışlasınlar' ciddi bir parlamenter yaşamla, ciddi bir
parlamenter^tecrübeyle bağlantısı, ilcisi, ilişiği yoktur.
CTP Meclis Grubu olarak biz, konunun Seçme Komitesire •gönderilmesini, bu arada da grubu bulunan siyasal partilerin
ve grupların başkanlarının bir istişarede bulunmasını:öner-.
mekteyiz. fiu iş Ifcöyle olur değerli arkadaşlar.•Bu işin-bir ,
rqconu vardır. Bu" işi bozup, 'bozup da gitmeyelim. Bizim
bu konudaki hassasiyetimiz bu noktada toplanmaktadır,*Teşekkür ederim.
BAŞKAN - Sayın Bozkurt istemiştir. Sayın Hilmi
Refik, bilâhare Sayın Kotak.
22/.
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•İSMAİL BOZKURT - Sayın Başkan, sayın üyeler;
Sayın- Naci Talât'ın usul ve dayatma yönünden söyleyeceklerine
ekleyecek bir tutum vok, ona katılıyorum, tekrarlamayacağım
fazla zamanınızı almamak bakımından. Ancak, Sayı*'.Naci
Talât dostumla burda söyledikleri bakımından hiç anlaşamadığımız
benimseyemeyeceğimiz bir husus vardır. Sayın Naci Tâlât
ciddi bir parlamento geleneğine uygun değildir bu diyor. Buna
biz katılmıyoruz Sayın Başkan, sayın üyeler; çünkü bu

;

Kurucu Meclis bir parlamento değildir. Onu peşinen ortşya
koyalım.. Dolayısıyle daha önce bu konu tartışılırken biz
görüşlerimizi öne sürmüştük, biz kökünden, temelinden böyle •
bir heyetin gitmesine karşıyız çünkü o sozkonusu olan Avrupa
Konseyinin Parlamenter Meclisinde sadece parlamentolar
temsil edilir sayın arkadaşlar. "Kurucu Mecliste, a tamalı
Meclis temsil edilmez. Ve üstelik Karar •. Sureti geçmişte
olduğu gibi usturublu yazılmıştır. Yani gözlemci olarak
gideceği yazılsa, eh.. Belki anlarız, anlayışla karşılarızama sanki doğrudan doğruya As3ambleye katılmak için gideceği
yazılmaktadır. Biz buna karşıyız. Ve kabul edilse de karşıyız.
Üstelik şunu da sö'yleyim sayın arkadaşlar; öyle birşey olsa
ve Avrupa Konseyi kabul etse üveliğimizi, kabul etme yönüne
gittiği anda, sezdiği" "anda, fakettiği anda ki Kurucu Meclistir
ve atamalıdır reddedecektir zaten. Yani esastan kabul etse bile
usulden reddedilecektir onu da belirtmiş olalım.
TAŞKENT'ATASAYAN (Yerinden)- Kulis olarak gidiyor.
,

İSMAİL. BOZKURT (Devamla)- Oyle şey söylenmiyor Sayın şey.

Kulis için gittiği söylenmiyor. Ve şimdi gelelim Kulise.- Bu"
söylediğimiz esasen, esası yönünden, bunu bırakalım bir
tarafa- bu yönü olmasa oile, kulise yollayacak .olsak bile,
öyle kabul edelim, bu işin de bir yordamı, b$r usulü, birşeyi
olması lâzım. Bir gelenek vardır, parlamentolarda değil
sadece, herşeyde birşey vardır, güç oranına göre
temsil edilir gruplar, partiler bizim bildiğimiz.'
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Ve bu yalnız genel parlamentoculukta, genel mecliscilikte
değil. Avrupa Parlamentosunun. Avrupa Konseyinin ilkesidir
de sayın arkadaşlar,
İSMET KOTAK (Yerinden) - Onun kararıyladır.
İSMAİL BOZKURT (Devamla) - İlkesidir. Yani bugün
siz müracaatımızı kabul etse bile Avrupa Parlamentosu,
bu yapısını da kabul etmez, belli olduğu anda. Çünkü
temel şeylerden bir tanesidir. Güç parlamentolar veyahut
da Meclisler kendi güçleri oranında da temsil edileceklerdir. Bu bakımdan biz, bu karara hem usulden, hem ilkesel
yönden karşıyız»
BAŞKAN - Sayın Hilmi Refik buyurun.
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Arkadaşlar işe
alıştı artık,
MEHMET ALTINAY (Yerinden) - Seoilmezlerse kim
gidecek?
HİLMİ REFİK - Sayın arkadaşlar; burası Kuzey Kıbrıs
Türk.Cumhuriyeti Kurucu Meclisidir. Kuzey Kıbrıs"Türk
Cumhuriyeti'nin manevi şahsiyeti vardır, Bu bir hükmî
şahıstır hukukî ifadesiyle r Bu Devletin Avrupa Konseyinde
temsil edilmesi temennimizdir,. Fakat, Avrupa Konseyine
burada tespit edilen üç arkadaş acaba hangi sıfatla gitmek
durumundadırlar. Hangi sıfatla?Repüblic of Cyprus dediğimiz
Rum'un Cumhuriyeti'nin -tarihi Anayasasına göre bir kısmî
temsilliye t mi? Yoksa, kurmakta olduğumuz Cumhuriyetin
temsilcileri mi? Avrupa Konseyini Sayın TKP Başkanı arkadaşımızın da söylediği gibi parlamentolar temsil etmektedir.
Yani biz henüz kurucu safhasında burada "cemsil edilemeyiz»
Biz önce Anayasamızı yaparız, kamuoyuna sunarız Anayasamızı,
kabul ettiririz, seçim yaparız, seçilmiş Meclisin Başkanı,
yardımcısı, üyesi grup oranlarına göre Avrupa Parlamentosunda
temsiliyete mücadele eder. Tanınır, tanınmaz» Taııındığ:.

24/,

- 24 -

zaman orada temsil eder. Halbuki biz hâlâ daha, kurduğumuz
bu Cumhuriyetin, Rum'a bağlantılı, Güney'deki Cumhuriyetin
yari parçası gibi havalardayız ve bunu herhalde anlamamaktayız. Ben, şahsen bu kürsüden yemin etmiş bir Kurucu Meclis
üyesi olarak, yeminime harfiyen sadık olarak, kurduğumuz
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tam teşekkülünden yanayım
ve bu manevi şahsiyetin şahsında, taviz verilmemesine hiçbir
yerde, ne Avrupa Konseyinde, ne müzakerelerde ve ne şurda
ve ne burda taviz verilmesine'asla müsaadem yoktur, bir
üye olarak.
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Hacı güler bu işe.
HİLMİ REFİK (Devamla) - Gülebilir. Herkes de gülebilir.
Bilen de güler> bilmeyen de güler.
ENVER EMİN (Yerinden) - Yeter ki gülsün.
HİLMİ REFİK (Devamla) - Biz burada bu Devleti kurmak
için...
NACİ T. USAR (Yerinden) - İsterseniz size birşeyler
Öğretebilirim :bilen de, bilmeyen de ne demektir? Aynı şey...
İçeri girer girmez...
BAŞKAN - Lütfen efendim, müdahale etmeyin.
HİLMİ REFİK (Devamla) - Şahsınıza değil efendim.
Arkadaş bir lâf attı, ona cevap verdim. Şahsınızla ilgili
değil.
NACİ T. USAR (Devamla) - Bir eksiğin varsa öğretelim,
tamamlayalım yani,
HİLMİ REFİK (Devamla) - Şahsınızla ilgili birşey
söylemedim efendim ben. Bilhassa Naci arkadaşımız üzerine
birşey söylemedim.
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Biz burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurmak
için bulunuyoruz. Anayasa hazırlamak için bulunuyoruz. Bu
Devletin tam organlarını oluşturmak, için bulunuyoruz ve
bunları oluşturduğumuz -zaman Avrupa Konseyi, AET, UNESCO,
Birleşmiş Milletler veya herhangi bir kuruluşta temsiliyet
taraftarıyız, ancak bu sıfatı taşıyarak, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti sıfatını taşıyarak temsiliyetten yanayız. Yoksa
adımızda bir "Kıbrıs" kelimesi kaldı diye, "Kuzey Kıbrıs'
olduk diye "Republic of Cyprus" diye belirtilen manevi bir
şahsiyetin parçası gibi ve davetsiz koridor misafiri gibi
turistik seyahatlere--ben şahsen karşıyım. Biz kurmakta
w

t

Olduğumuz bu Cumhuriyetin bir devlet olarak gerekli unsurlarına sahip olduklarına kaniyiz. Bu Devletin Meclisi vardır,
bu Devletin belirli toprağı vardır, bu Devletin gümrüğü
vardır, yasaları vardır, mevzuatı vardır, televizyonu
vardır. Bu Devletin.dini, dili vardır, bu Devletin, devlet
olması için gerekli her unsur vardır. Bu bakımdan kendimizi
bu kritik safhada bir kere daha gerilere götürmeyelim.
Burada bizim görevimiz turistik seyahatlere adam tayin
etmek değil, bu Devletin oluşumu için gerekli yasal düzenlemeleri hemen yapmak için burda toplanmamız gerekmektedir.
Bir yıl kaybettik arkadaşlar burada... Bir yil.: Adımızı dahi
tam koymadan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kelimesini
kullanmadan. Türk Toplumu Temsilcisi, lideri olarak Devlet
Başkanımızı müzakerelere gönderdik. Bu Meclis ayağa kalkmalıydı. Bu Meclis Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet
Başkanıyla herhangi bir Devlet Bajkanı görüşebilir. Ama
ben manevi şahsiyetimi ve Rütbemi geriye alarak bir barış
görüşmesi yapıyorum. Ben toprağımı vererek, bir barış
görüşmesi yapıyorum. Ben herşeyimi feda ederek, tüm yetkilerimi benden olmayanlara devredecek şekilde dünya baskısı
vardır diye bu dünya baskısına boyun eğiyoruz ve biz Kurucu
Meclisin yemin etmiş üyeleri olarak burada susuyoruz ve
susmaya

devam ediyoruz. Şunu açıkça belirteyim ki bu

Mecliste artık ismi belli olmayan, manevi şahsiyeti temsil
etmeyen hiçbir heyetlerin kendi manevi temsil.şahsiyeti
olmadan temsil edilmesi ve ne idüğü belirsiz sıfatlarla
şuraya ve buraya gidilmesine bir kere daha açıkça karşı
olduğumu belirtmek isterim. Türm arkadaşların...
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MEHMET CİVA (Yerinden) - Grup adına, mı efendim?
HİLMİ RFFİK (Devamla) - Şahsım adına olduğunu
söyledim efendim. İsterseniz bir daha söyleyim. Şahsı©
adına. Kurucu Mecliste yemin etmiş bir üye olarak ve
yeminine sadık bir. üye olarak söylüyorum. Bugün bu vesileyle bir kere daha tüm arkadaşlara kurmakta olduğumuz
bu Cumhuriyetin devlet olabilmesi için, tam olabilmesi
için gerekli tüm yas.al tedbirleri almaya davet ediyorum.
Anayasayı süratle yapalım. Seçimleri süratle tatbikata
koyalım, kurduğumuz devletin küçük veya büyük olması
önemli değildir.. Bugün dünyada bizden 12 tane daha küçük
devlet vardır. Bir devleti devlet yapan tüm unsurlar 3385
mil karelik bxr alan üzerinde herşey vardır ve bunlardan
geriye ne olduğu belirsiz, davetsiz ziyaretlere de karşı
olduğumu belirtir,, saygılar sunarım.
BAŞKAM - Sayın Kotsk, buyurun-.
İSMET KOTAK - Sayın Başkan, Kurucu Meclisin
değerli üyeleri; yeniden dı^a' temsilci gönderme konusunda
gelen bir Öneri üzerine .dış ilişkiler konusu açılmış oluyor.
Ben olayı Kurucu Meclis açısından ele almak istiyorum.
Kurucu Meclis kurulduktan sonra daha önceki Meclise bakarak
var olan - komisyonların. „ ..
• Dr. DERVİŞ ERCGLU (Yerinden) - Biraz müsaade edin
konuşsunlar.
•• İSMET KOTAK (Devamla) - Sayın arkadaşlar bitirince
devam edeceğiz konuşmamıza.
TAŞKENT ATASAYAN (Yerinden) - Bitirdik Sayın Kotak.
İSMET KOTAK (Devamla) - Sayın Başkan, Kurucu
Meclisin değerli.üyeleri; Kurucu Meclisin oluşumundan
önceki Mecliste daha önce saptanan ilkeler gereğince
komisyonlar kurulmuştu ve oranlar dahilinde temsiliyet
*
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yapılmaktaydı. 40 milletvekilinin verdiği olanağa bakarak,
bazı komisyonlar eskiye nazaran birleştirilmiş ve birçok
konu da bu şekilde belli komisyonlara verilmişti. Bunlardan
bir tanesi hukuk vıe siyasî ilişkiler veya siyasî konuları
içeren komisyondur. Aslında Kurucu Mecliste üye sayısı
70'e çıktıktan sonra bu komisyonların bir defa daha düzenlenmesi ye

en azından son derece önemli bir görevi olan

Dış İlişkiler Komisyonunun kurulması gerekmekteydi. Şimdi
bulunduğumuz duruma bakarak, Dış İlişkiler Komisyonunun
yeniden gündeme getirilmesinden yanayız. Mecliste grubu
bulunan partilerin ve grupların

ve özellikle Hükümetin,

bunun üzerinde durmasının yararlı olacağına inanıyorum.
Çünkü bir yığın gelişme vardır. Bu Meclis çatısı altında
bunları değerlendirme olanağı, sadece arada bir yapılan
gizli veya açık genel görüşmelerle yapabilmekteyiz. Oysa,
Meclisin Dış İlişkiler Komisyonu, Hükümete daha fazla,
gerek Meclise, gerekse Hükümete daha fazla katkıda bulunabilecek oluşum içerisine sokulursa yararlı olur inancındayım.
Çünkü Hukuk Komisyonu görevinden başka bir görev gördüğünü
bu Komisyonun ben şahsen görmedim. Böyle bir Komisyon olsa
dışa giden ve dıştan gelen arkadaşların bu Komisyonda
birinci elden bilgi sunması, bilgi alış verişinde bulunması,
olayları değerlendirmesi ve en azından Genel Kurula böyle
bir tavır sunması sözkonusu olabilirdi. Dış İlişkiler
Komisyonunun çeşitli ülkelerde ne kada:? etkin olduğunu, bu
komisyon başkan ve üyelerinin çeşitli ülkelere yaptıkları
ziyaretlerde ne kadar etkili sonuolar aldıkları bilinen
gerçeklerdir.
Yapılan öneriye gelince; Sayın Naci Talât ve
Sayın Bozkurt'un söylediği gerdektir. Meclis Başkanı
kendini bu Meclisin kararından soyutlayamaz. Geçmişte
bu denenmiştir. Aslında, yine de şunu söyleyelim; dışa
temsilci göndermek, işte böyle bir Dış İlişkiler Komisyonu
kurulmuş olsaydı, grup v^ partilerin oran dahilinde
temsiliyeti ortaya çıkar. Sürekli bu konuyla ilgilenmekte
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olan ve o günlerin konularıyla, son günün gelişmelerini
iyi bilen Komisyon üyeleri arasından seçilir, gönderilir,
bu temasların sonuçları da daha iyi olurda,.vAncak buna
yanaşılmamıştır. Bugüne kadar değişik de olsa, bir •
konuda, Avrupa'ya dönük konularda belirli

arkadaşları...

göndermek suretiyle sonuç aranmasına çalışılmıştır.
Ancak, birşeyi söyleyeyim; biz bundan ftlgi sahibi değiliz.
Yani bu kişilerin gidişi ve gelişenden başka bir bilgimiz
yoktur. Oysa, buna büyük ihtiyaç vardır. Bu Komisyon
içerisinde çalışmalar sürdürülürken pekala grubu olmayan
partiler de gider, oturur, görüşmeleri izler. Avrupa'dan
veya diğer ülkelerden gelen veya giden görüşleri öğrenmiş
olur. Bir de dıştan gelen temsilciler olmaktadır ve
genellikle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması
veya ilişkilerinin geliştirilmesi açısından Kıbrıs'a davet
edilen gazeteci veya diğer meclislerin temsilcileri bu
Meclise geldiğinde başvuracağı bir Komisyon bulabilecektir.
Bugün'böyle bir olanaktan mahrumuz. Buna göre oran dahilinde
temsiliyet, zaten Avrupa Örgütlerinin kesin kendi açılarından da koşuludur. Olayın bu açıdan alınması gerekir.
Elbetteki en büyük boşluk, Hilmi Refik arkadaşımın
belirttiğidir. Herhalde, bu Devlet, Federal Kıbrıs
Cumhuriyeti'ne dahi gidecek olsa, ki politika budur,
Eağımsızlık Bildirgesinde temel budur. Bir Anayasaya ve
bu Devletin organlarının tam olarak oluşturulmasına
gereksinim vardır. Dolayısıyle bir an önce, zaten
tasarı haline dönüşmüş Anayasanın görüşülmesi, seçimlere
gidilmek suretiyle de Meclisin ve Hükümetin oluşmasında
yarar görmekteyiz. Saygılar sunarım.

29/.

o
- 29 -

B-'.ŞKÂN - Teşekkür eO^r'in. Başka söz isteyen yok.
Bir öneri var, Sayın Naci Talât U s s r ' m önerisi

var.

Bir de karar sureti var. An celi "förcn ¡Sum kadarı ile toplantı
yeter sayısı yok. Bir ad ek1 r:ak suretiyle- yoklama
yapar mısınız lütfen?"
KATİP - Ahmet Yaşar V:ar.
AHMET YAŞAR AKAR (Yeri den) - Evet.
KATİP - Mehmet Altınay, yok.
Hüseyin Angole'ALi, yok.
Kenan Atakol, yok.
Ahmet Atamsoy.
AHMET ATAMSOY (Yerinden) - Evet.
KATİP - Taş'kent Ata sayan.
TAŞKENT AT.\S \YAN ( Y e r i l e n ) - Evet.
KATİP - Dr. Ali Atun.
Dr.. ALİ A.TUN (Yerinden) - Evet.
KATİP - Hakki Atun.
HAKKI ATUN

"(Yerinden) - ^vet.

KATİP - Tonguz Ayman, yol;.
Tünay Baykara. L'vet.
Mehmat Bayram.
MEHMET BAYRAM (Yerinden) - Evet.
KATİP - Dr. Kaya BekiroŞlu,yok.
Aytaç Beşeş'.er.
AYTAÇ BEŞEŞLER (Yerinden) - Evet.
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K/ÎTİP - O r h a n Zihni Bilgehan, yok.
i'Li Bilgi, vok.
Yılmaz Bora.
YILMAZ BORA (Yerinden) - Evet.
KATİP - Nazif Borman.
NAZİF BORMAN (Yerinden) - Evet.
KATİP - İsmail Bozkurt.
İSMAİL BOZKURT (Yerinden) - Evet.
KATİP - Mehmet Can, yok.
Hüseyin

Celal.

HÜSEYİN CELAL (Yerinden) - Evet.
KATİP

7

Mehmet Civa.

MEHMET CİVA (Yerinden) - Evet.^
KATİP - Salih Coşar.
SALİH COŞAR (Yerinden> - Evet.
KATİP - Hüseyin Curcioglu, yok.
Mustafa Ça?:-;tny.
MUSTAFA ÇAG ,T\Y (Yerinden) - Evet.
KATİP - Fadıl Çağda.
FADIL ÇAĞDA (Yerinden)
KATİP - Raif

Evet.

Denktaş.

RAİF R. DENKTAŞ (Yerimden) - Evet.

KATİP - Arif Hasan Talisin Desem, yok.
Alpay

Durduran, yok.

Enver Emin.
ENVER EMİN (Yerinden) - Evet.
KATİP - Dr. Derviş Eroğlu.
Dr DERVİŞ EROGLU (Yerinden) - Evet-.
KATİP - Necati Münir Ertekün, yok.
Oktay Feridun.
OKTAY FERİDUN (Yerinden) - Evet.
KATİP - Güner Göktü", yok.
Hüseyin Gültekin.
HÜSEYİN GULTEKİN (Yerinden) - Evet.
KATİP - Mustafa Hacıalriîstoğlu, yok
Gözel Halim, yok.
Orhan Hasan Kâhya.
ORHAN HASAN KÂHYA (Yerinden) - Evet.
KATİP - "Mustafa Karp--:;slı.
MUSTAFA KARPASLI (Yerinden) - Evet.
KATİP - Nejat Konuk.
NEJAT KONUK (Yerinden) - Evet.
KATİP - İbrahim Koreli, yok.
İsmet Kotak.
İSMET KOTAK (Yerinden) - Evet.

KATİP - İrsen Küçyk, yok.
Numan Ali Levent.
NUMAN ALİ LEVENT (Yerinden) - Evet.
KATİP - Dr. Ata Öncel Onar, yok.
Osman Örek, yok.
ENVER EMİN (Yerinden) Nisap

vardır Sayın Başkan.

BAŞKAN - Evet nisap olduğunu saptadım

ben de.

Yeterli sayı var devam etmeyin.
KATİP - Peki efendim.
BAŞKAN - Şimdi sayın üyeler; Sayın Naci Usar
tekrar söz mü istemiştiniz?
NACİ T. USAR (Yerinden) - Evet. efendim.
BAŞKAN - Buyurun, „buyurun.
NACİ T. USAR

- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;

öyle görülüyor ki önergeyi hazırlayan Hükümetin arkasındaki
destek güçleri kerhen sahip oldukları parlamentodaki,
Kurucu Meclisteki çoğunluklarına dayanarak, kendi
önergeleri doğrultusunda

Meclis Genel Kurulundan bir

karar çıkartacaklardır. Bizim konunun Seçme Komitesinde
görüşülmesi yönündeki ö n e r i m i z cı e reddedilecektir. Konu
öyle görülüyor. Ancak, bu hususta dikkatlerini arkadaşlarımın
çekmek istediğimiz bir
0 da şudur; Kamuoyunda,

yan vardır, bir

husus vardır.

b r s m d a bu Kurucu Meclisin

temsiliyetinde izlenen dayatmacı, usulsüz

yönetimin,

tartışılacağını da hatırda tutmalısınız. Komisyonda bir
Kurucu Meclisin gruplarının, niye si partilerinin, siyasi
görüşlerinin dikkate alınmadan

dağıtımcı bir yöntemle

temsili yönüne gidildiğini tartışacağız, Başka çaremiz
yoktur.

Neticede sizlerle

siyasi bir mücadele içindeyiz.
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Bunu söylerek durumundayız.

Yani böyle bir tartışmaya

değerli arkadaşlar; deg^r mi
s"rdümı«ak? Niye

bu usulsüzlüğü ısrarla

eski yont anilerle temsili heyet.i -rinin

tesbiti yönüne gidilmesin? £, iktidar kanadı Meclis
Başkan Yardımcısı

Ekrem Ural arkadaşımız tesadüfen bu

işin içinde ^iınaktc dır amu iktidar kanadı olduğu gibi bu
y?Jne gidiyor, tomsi--.iyet yönüne gidiyor. Sayın Ekrem U r a l ' m
özellikle yeni _ rti kurma çabasından ve yeni «.-ir
partin-..n

Genel jja§;-..enı

im -s ından bu yana

da durumda

biraz daha üzerinde ciddiyetle ve titizlikle dutumlası
-rekti ren

i_>ir bal yaratılmıştır. £,

bu durumda 3 kişi

¿itsin, birisi asli, ikisi de refokatcı gitsinler şeklindeki
yaklaşımın

biz demokratik prensiplere aykırı bir

yaklaşım olduğunu, Moclisteki kuv/et dengelerini yansutmayan
bir yaklaşım olduğunu, trrtışaca.^ız değerli arkadaşlar,
0 zaman da biçkimse kalki.pt a
ne

bize ne yapıyorsunuz,

ediyorsunuz diye de sormaya kalkışmasın. Teşekkür

ederim.
BAŞKAN - Sayın üyeler; Sayın Naci Talât'ın,
konunun

S.çrne Komitesine havale edilerek, orda

görüşülmesi oıi risi vs-rdır. tikin bu '^n^riyi c y l a r m ı z a
sunuyorum. Kabul edenler?... Sayar mısınız?
21. Kabui

-tmeyenler?...

SESL't.il - Lir daha var.
LAŞLaN

- Geçti efendim sayıldı,

i
KATİP - 23 ,
ijiiŞk/vN - 23. Çekimser?... Yok. Oyçokluğu ile
redd; f'i imiş t i r. Şirudi Karar ourat-ini oylarınıza
sunuyorum. Kabul od e m e r ? . . .
î.Lİ V\.;i'./ıh (Yerin "en) - Neyi efendim?

' '
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Di'ı^F-AN - Karar oure.tini, Sayar mısınız?
HTJSr;r:N o N C - l U ^ İ (Yerinden) - Kaça kaç?
BAŞÎIAN - Kabul
22'ye i. arşı,

tmeyonler?... Çekimser?.*. Yok.

27 oyla kabul edilmiştir.

İkinci

bir i arar Bureti vardır, bunu da

okur musunuz lütfen?
ERGUN VEI-wİ. (Yerinden) - 0 da Avustralya'ya mı?
BNVtA n .¡ıs (Yerinden) - Kaneca'ya.
KAT i i -

Ku^ey I'ı.:;rıs Türk Cumhuriyeti Vurucu îiepiisi,
1

Meclis başkanlığı ile Başkan

Yardımcılığının aynı zamanda

boşalması halinde, Meclis- Başkanı veya heclis .Başkan
Yarr Lrnc ısından her harı -i birisinin görevi başına dönmesine
t
kodar, bir cefaya mahsus olmal;
üzere 3ayın Osman Örek'in
v
»

1

geçi ci olarak î-.ecLis Başkanlığı görevini vekâleten
yürütmesine karar verir.

Hakkı /itun iskân Bakanı,
Dışişleri ve jav,.mna Bakanı Vekili
SE31--R - Osman
BA^KAin

bey kabul

>tmiyor.

- Bir dakika efendin1.

iiI.CUN V..tLi (Yerinden) - Osman

bey kabul

etmeyeceğini beyan etti. '*••
NACı

T. ..b/.u (Yerinden) - Kabul etmesi şart devri
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BAŞKAN - Efendim Sayın Eakkı ütun'un "bir önerisidir,
Karar Sureti şeklinde, bu öneri hakkında söz almak isteyen var mı?
İSMAİL BOZKURT (Yerinden) - Seçim de gerekmez mi S a y m
Başkan? Geçmişte seçim yapıyorduk hatırladığım

kadarı ile.

BAŞKAN - Hep böyle yapılmıştır Sayın Bozkurt. Bir Karar
Sureti her zaman böyle olmuştur, bu geçicidir, her zaman böyle
yapılmıştır.
KENAN ATAKOL (Yerinden) - Her zaman böyle yapılmıştır.

BAŞKAN - Efendim, S a yın Hakkı Atun bu öneriyi yapmıştır,
herhalde görüşmüştür kendisi ile bu arada.

ERGTJN VEHBİ (Yerinden) - Yok efendim.

NACİ T. USAR (Yerihden) Sayın Başkan, Sayın Osman Örek'e
sorun efendim.
BAŞKAN - Sorulmuştur diyorlar efendim. Söz isteyen var mı~
efendim^ Sayın Usar buyurun.

İBRAHİM KORELİ (Yerinden) - İsmail Tezer'i öneririm.

NACİ T. USAR (Devamla ) - Sayın Orek'in bu görevi kabul edip,
bu adaylığı kabul edip,

. -uiğinin sorulması için salona teşriflerinin

Meclis başkanlığınca sağlanmasını öneriyorum.
ALİ VOLKAN (Yerinden) - İradesini görelim.

BAŞKAN - Efendim böyle bir usul yok. Biz kimseyi Meclise
zorla sokmayız, ister gelir ister

gelmez efendim.

HÜSEYİN CELAL (Yerinden) - Kabul etmezse ne olacak S a y m Başkan T
BAŞKAN - O zaman Meclis kendi içinden bir üyeyi seçer veya en
yaşlıya başkanlık yapar.
../36
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ENVER EMİN (Yerinden) - Yok efendim, ^eclis idaresinin
görevidir efendim bu,

BAŞKAN - Efendim söz isteyen olmadığına göre, Karar
Suretini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?..,

NACİ T. USAR (Yerinden) - İstemem ama koy cebime.

BAŞKAN - Kabul etmeyenler?... Çekimser?...21'e karşı
23 oyla kabul edilmiştir. S a y m üyeler; onay gerekmez ancak yine
onayınızı rica edeceğim/ İçtüzüğün 38. maddesine göre gizli oturumların
tutanak üzetinin bir sonraki toplantıda okunması gerekmektedir. .Bu
itibarla, kapalı oturuma geçilmesi hususunda onayınızı rica ediyorum.
Kabul edenler?...

AHMET ATAMSOY (Yerinden) - S a y m Başkan, dilekçe verdik,
bizimkini sunmadınız.

BAŞKAN - Geçti efendim, Gelecek toplantıya sunulacaktır.
Kabul edenler?...

İSMET KOTAK (Yerinden) - Şimdi sundunuz diğerlerini.

BAŞKAN - Konuşacağım. Kabul etmeyen?... Çekimser?.,.
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Efendim Mecliste görevli olanların dışında herkesin
boşaltması gerekmektedir salonu. Sadece gizli oturumda görevli
olanlar ve üyeler kalabilmektedir İçtüzüğe göre.

(Açık oturum saat 11.23'te kapanmış ve
11.25 ' te kapalı oturuma geçilmiştir.)

-

BAŞKAN

AÇIK

OTURUM -

- Açık Ocuruma geçiyorum. Bu günkü gündem

tamamlanmıştır ve Olağanüstü Birleşime son veriyorum. Teşekkür
ederim.

(Kapanış saati; 11.30)

