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(2/4690) esas numaralı Kanun Teklifi 24 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş ve 1 Kasım 2022 tarihinde Komisyonumuza havale edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığını temsilen bizimle bugün beraber olan Sayın Yasin Ekrem Serim Bey’e hoş 
geldiniz diyorum ve yine ilk sözü size veriyorum.

Buyurun.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI YASİN EKREM SERİM – Sayın Başkan, Değerli Komisyon 
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni her zaman apayrı bir yere koyuyoruz. Kendimizi, KKTC’yle her 
daim yan yana durduğumuz ortak bir millî davanın sahibi olarak görüyoruz. Kıbrıs meselesinin çözümü 
için sahadaki gerçeklere odaklanılması gerektiğini düşünüyoruz. Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme gidecek 
yolun, Kuzey Kıbrıs Türk halkının müktesep hakları olan egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası 
statülerinin tesciliyle açılabileceğini anlatıyoruz. Adadaki iki tarafın statülerinin eşitlenmesi gerektiğini 
yılmadan izah ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletlerin 77’nci Genel Kuruluna 
KKTC’nin tanınması için yaptıkları çağrı da bu amaca yöneliktir. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci 
üye olarak katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ilk kez anayasal ismiyle uluslararası bir teşkilata 
üye oldu. Önümüzdeki dönemde KKTC üst düzey ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Buna 
yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. KKTC’nin tanıtımı amacıyla KKTC makamlarıyla ve dış 
temsilcilikleriyle birlikte ABD ve Birleşik Krallık’ta lobi faaliyetlerini başlattık. KKTC’nin daha fazla 
ülkede temsilcilik açması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. 2014’ten bu yana İsrail makamlarının 
atanacak temsilciliğe vize vermemesi nedeniyle kapalı olan Tel Aviv temsilciğinin yeniden açılması 
çabalarının yakında sonuç vermesini bekliyoruz. Hâlihazırda Türkiye de dâhil 18 ülkede 26 KKTC 
temsilciliği bulunuyor. Yeni temsilcilik açılması için girişimde bulunan ülkeler Avusturya, Polonya, 
Letonya, Hollanda ve Malezya. Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığımızda olduğu gibi KKTC’nin 
de meşru hak ve çıkarlarını hem masada hem de Silahlı Kuvvetlerimizle birlikte sahada koruyoruz. 
Bu hususları konsolosluk istişareleri vesilesiyle geçtiğimiz kasım ayında ziyaret ettiğim Lefkoşa’da 
Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar başta olmak üzere üst düzey devlet erkânı tarafından kabulümde de 
dile getirdim. Kendi vatandaşlarımıza sunduğumuz tüm hizmetleri Kıbrıs Türklerine de sunmaya gayret 
ediyoruz. Tüm kurumlarımız da bu hedefe yönelik somut projeler gerçekleştiriyor. KKTC’nin üçüncü 
ülkelerde temsiline verdiğimiz önem çerçevesinde bu temsilciliklerde görev yapan diplomatları da kendi 
diplomatlarımızdan ayırmıyor, en iyi şartlarda temsil görevlerini yapabilmeleri için elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı üçüncü ülkelerde görevli diplomatlarının bazılarının 
sürücü belgelerinin ikamet ettikleri ülke makamları tarafından tanınmadığını, bunun da pratikte 
zorluklara yol açtığını gündemimize getirdi. Bu sorunu çözebilmek üzere, durumdan etkilenen KKTC 
diplomatlarına sürücü belgesi vermemiz önerisi yine KKTC tarafından geldi. Bu sorundan yaklaşık 50 
diplomatın etkilendiğini öğrendik. İlgili dış misyonlarımızla istişare ederek KKTC ehliyetini tanımayan 
ülkelerde -Azerbaycan, Almanya, Kırgızistan, İtalya, Fransa, Belçika, Macaristan, Finlandiya, İsveç, 
ABD- görev yapan KKTC diplomatlarının mevcut sürücü belgelerinin Türkiye Cumhuriyeti sürücü 
belgesiyle değiştirilmesi hâlinde bu sorunun üstesinden gelinebileceği anlaşıldı. İçişleri Bakanlığımızla 
da konuyu istişare ettik; İçişleri Bakanlığımız 23 Ocak 2019 tarihinde KKTC’yle imzaladığımız 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü 
Belgelerinin, Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşması’nda KKTC 
diplomatlarına yönelik bir madde eklendiği takdirde KKTC diplomatlarının sürüş ehliyetlerinin ülkemiz 
sürüş ehliyetiyle değiştirilebileceği konusunda olumlu görüş verdi. Anlaşmada bu tadili yaparak KKTC 
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