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KKTC Heyeti TBMM’de
KKTC  Cumhuriyet  Meclisi  
AB  Uyum  Komitesi  
Baþşkanýı  Hasan  Taçoy  ve  
beraberindeki  heyet,  TBMM  
Dýıþşiþşleri  Komisyonu  Baþşkanýı  
Volkan  Bozkýır,  TürkiyeAvrupa  Birliðği  Karma  
Parlamentolar  Komisyonu  
Baþşkanýı  Afif  Demirkýıran  ve  
TBMM  AB  Uyum  Komisyonu  
Baþşkanýı  Mehmet  Tekelioðğlu  
ile  bir  araya  geldi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı
Volkan Bozkır, 25 Şubat’ta KKTC
Cumhuriyet Meclisi AB Uyum Komitesi
Başkanı Hasan Taçoy ve beraberindeki
komite üyesi milletvekillerini kabul etti.
TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Bozkır yaptığı konuşmada,
Anastasiadis’e çağrı yaparak “Umuyoruz
ki, yeni Rum Yönetimi başkanı daha
önce Annan planının oylamasında
gösterdiği tavrı devam ettirir ve bir
an önce görüşme sürecini içtenlikle
ve sonuca yönelik bir kararlılık içinde
sürdürmeyi kararlaştırır.” dedi.
Bozkır, Rum tarafındaki her başkanlık
seçiminin ardından Batı dünyasında
Kıbrıs Sorunu hemen hâllolacakmış
gibi bir heyecan fırtınası estirildiğini
belirtti.
Konuk heyet başkanı Hasan Taçoy,
KKTC’nin her zaman Anavatanıyla
birlikte hareket etme politikasını
sürdürdüğünü belirterek “KKTC’nin
uğradığı haksızlıklar karşısında,
Türkiye’nin Kıbrıs Türklerine yönelik
sorumluluklarını yerine getiriyor
olmasını tüm dünya adeta bir silah
gibi Türkiye’nin aleyhine kullanmaya
çalışıyor ama politik ve ekonomik
olarak günden güne daha da güçlenen
Türkiye ile KKTC’nin haklı davalarında

güç birliği içerisinde çalışmaya devam
edecek.” dedi.

Demirkıran ile Bir Araya
Geldiler
KKTC heyeti aynı gün TürkiyeAvrupa Birliği Karma Parlamentolar
Komisyonu Başkanı Afif Demirkıran ile
bir araya geldi.
Türkiye-AB Karma Parlamentolar
Komisyonu Başkanı Demirkıran, 2004
Referandumunda evet taraftarı olan
Anastasiadis’in Rum Yönetimi Başkanı
seçilmesinin bir fırsat olabileceği
görüşü taşıdıklarını belirtti.
Güney Kıbrıs’ın Annan Planına
hayır demesine karşın AB’ye tam üye
alınmasının büyük bir hata olduğunu
bugün AB yetkililerinin de itiraf ettiğini
belirten Demirkıran, Kuzey Kıbrıs
üzerindeki izolasyonların kaldırılarak
bu haksız tutuma bir son verilmesi
gerektiğinin altını çizdi.
Konuk heyet başkanı Taçoy da,
2004’te Kıbrıs Türkünün üzerindeki
izolasyonların kısmen kaldırılacağını
vaat eden AB’nin bu vaadini yerine
getirmediğini ve Güney Kıbrıs’ı üyeliğe
alarak dünya hukuk düzenine ve
uluslararası anlaşmalara aykırı bir tavır
sergilediğini hatırlattı.

Tekelioğlu Heyeti Kabul Etti
Daha sonra TBMM AB Uyum
Komisyonu Başkanı Mehmet
Tekelioğlu, KKTC heyetini kabul etti.
Kıbrıs için çeşitli platformlarda “işgalci”
dendiğini, buna benzer söylemlerin
kullanıldığını hatırlatan Tekelioğlu,
bütün bu söylemlere makul cevapların
bulunduğunu sözlerine ekledi.
Tekelioğlu şunları kaydetti:
“Yapılan haksızlıkları daha iyi
anlatabilmeliyiz ama bunları
anlatmanın en iyi yolu güçlü bir
Türkiye ve Kıbrıs’tan geçiyor. Bunun
için de hep birlikte çalışmamız
gerekiyor. Hem Kıbrıs’ta sizlerin hem
burada bizlerin bu anlamda çok daha
bilinçli çalışmamız, ekonomik olarak
güçlenmemiz, bölgede sözü geçer bir
ülke hâline gelmemiz gerekiyor.”
KKTC heyeti başkanı Taçoy , “El birliği
ile gönül birliği ile geleceğe daha fazla
umutla bakabilmek için anavatan
Türkiye’deki siyasetçi kardeşlerimizle
KKTC’de bizlerin birlikte çalışması
çerçevesinde bir adım daha atıldı.” dedi.
KKTC Cumhuriyet Meclisi AB uyum
Komitesi Başkan Vekili Özdil Nami
ise “AB’ye Kıbrıslı Türklere yapılan
haksız uygulamanın bir an önce sona
ermesi çağrısını, halkımızı temsil eden
milletvekilleri olarak tekrar duyurmak
istiyoruz.” dedi.

