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CUMHURİYET MECLİSİ DIŞİLİŞKİLER VE YURTDIŞI ETKİNLİKLER (TEMAS)
KURULUNUN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI DÜZENLEYEN
YÖNETMELİĞİ
(R.G.Ek:IV, Bölüm:II, Sayı:17, 18.2.1991, A.E:5;
R.G.Ek:VIII, Bölüm:II, Sayı:195, 4.12.2013, A.E:39;
R.G.Ek:IV, Bölüm:II, Sayı:2, 3.1.2014, A.E:1;
R.G.Ek:IV, Bölüm:II, Sayı:12, 17.1.2014 ile birleştirilmiş şekliyle)

Cumhuriyet Meclisi, İçtüzüğünün 15’inci maddesinin (12)’nci
fıkrası kurallarına işlerlik kazandırmak amacıyla, sözkonusu fıkra
kurallarına dayanarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar:
Kısa İsim
R.G.Ek:1V
Bölüm:II,
Sayı:17,
18.2.1991,
A.E:5
R.G.Ek:1V
Bölüm:II,
Sayı:195,
4.12.2013,
A.E:39

1. Bu Yönetmelik, Cumhuriyet Meclisi Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler
(Temas) Kurulu (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yönetmeliği olarak
isimlendirilir.

R.G.Ek:1V
Bölüm:II,
Sayı:2,
3.1.2014,
A.E:1
Amaç
ve Kapsam

2. Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 15’inci
maddesinin (12)’nci fıkrasıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanına verilen,
Cumhuriyet Meclisini ve çalışmalarını tanıtıcı önlemleri alma ve gerekli
yayınları yapma görevinin yerine getirilmesinde, Cumhuriyet Meclisi
Başkanına yardımcı olacak Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas)
Kurulunun, kuruluş, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.
Ayrıca bu Kurul, bu Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde belirtilen
görevler çerçevesinde, Cumhuriyet Meclisi Başkanınca, yabancı devlet
parlamentoları ile yapılacak politik, ekonomik ve sosyal alanlardaki
dışilişkilere yönelik etkileme süreçlerine ilişkin faaliyetleri de kapsar.

Dışilişkiler ve
Yurtdışı
Etkinlikler
(Temas)
Kurulunun
Oluşumu

3. Cumhuriyet Meclisi Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu,
Cumhuriyet Meclisi Başkanının başkanlığında, aşağıda belirlenen kişilerden
oluşur:
(1) Gereğinde Kurul başkanlığını Meclis Başkanının yerine
yürütmek üzere, Meclis Başkan Yardımcısı;
(2) Siyasal partileri temsilen, Başkanlık Divanınca, güç oranları ve
milletvekillerinin ilgi ve/veya uzmanlık alanları gözetilerek
belirlenecek en az birer ve en çok dörder üye; ve
(3) Gerektiğinde, Başkanlık Divanınca, bağımsız milletvekilleri
arasından belirlenecek bir üye.

Dışilişkiler ve 4. Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulunun görevleri
Yurtdışı
şunlardır:”:
Etkinlikler
(1) Cumhuriyet Meclisini, yurt içinde ve yurt dışında tanıtmaya
(Temas)
yönelik yayınlar yapmak, bilimsel konferans, sempozyum, panel,
Kurulunun
sergi düzenlemek ve benzeri diğer kültürel etkinliklerde
Görevleri
bulunmak;
(2) Anayasanın 3’üncü maddesinde yer alan Egemenlik Kayıtsız
Şartsız Halkındır ilkesini tam anlamıyla tanıtabilmek, geniş halk
kitlelerinin egemenlik konusunda bilinçlendirilmesine çalışmak
ve bu amaçla, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler
düzenlemek ve/veya bu alanlarda yapılan etkinlikleri koruyucu
ve özendirici önlemleri almak;
(3) 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerinde ve Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Kuruluş yıldönümü kutlamalarında,
egemenliği halk adına kullanan organ olarak, öncü ve belirleyici
etkinliklerde bulunmak; ve
(4) Tanıtım açısından başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak
üzere diğer parlamentolarla ve özellikle Avrupa Konseyi
Parlamenterler Assamblesi, Avrupa Parlamentosu, İslam
Konferansı Örgütü Parlamento Birliği (İKÖPAB) ve
Parlamentolararası Birlik ile ilişki kurmak ve bu ilişkileri
geliştirmek.
(5) Parlamentoların kendi içlerinde oluşturdukları birlikler
arasındaki ilişkileri geliştirmek ve Ülkemizi tanıtıcı ve
dışilişkilerimizi geliştirecek kısa aralıklı ve bireysel temalı
yurtdışı etkinlik ve temaslarda bulunmak;
(6) Yabancı devlet parlamentolarıyla doğru yöntem ve etkileme
araçları ile politik, ekonomik ve sosyal faaliyetlere ilişkin
iddialarımızı, tezlerimizi ve gerekçelerimizi savunmak, karar
alma mekanizmalarındaki gerçek kişi veya tüzel kişilikleri ikna
etmek amacıyla etkileme süreçlerini yürütmek;
(7) Yabancı parlamentolar, hükümetler, uluslararası kurum, kurul
veya
kuruluşların
parlamento
üyelerinin
iştirakiyle
düzenleyecekleri uluslararası toplantılara katılmak; Cumhuriyet
Meclisince düzenlenecek toplantılara davet etmek;
(8) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dış politikasını ilgilendiren
konularda yurtdışı etkinliklerde ve temaslarda bulunmak;
yabancı ülkelere gönderilecek özel parlamento heyetlerinin
faaliyetlerine katılmak.

Çalışma
Gruplarının
Oluşumu

5. Kurul görevlerini etkili ve yaygın bir biçimde yerine getirmek amacıyla,
Meclis Başkanı tarafından görevlendirilecek bir Kurul üyesinin
başkanlığında, Kurul üyesi olsun veya olmasın, yeteri kadar milletvekili ile
yeteri kadar Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü personeli kamu
görevlisinden oluşan aşağıdaki çalışma grupları kurulabilir. Gerektiğinde
Meclis Başkanınca bu çalışma grupları yanında yeni çalışma grupları
kurulabileceği gibi mevcut gruplar da dağıtılabilir. Milletvekilleri,
görevlendirildikleri çalışma gruplarına katılmakla yükümlüdürler:
(1) Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Grubu;
(2) Yayın Grubu;
(3) Dışilişkiler, Tanıtım ve Yurt Dışı Etkinlikler Grubu; ve
(4) Sportif Etkinlikler Grubu.

Çalışma
Gruplarının
Görev ve
Sorumlulukları

6. Çalışma grupları, Kurulun görevleri çerçevesinde Kurul kararlarıyla
belirlenen ve her gruba verilen (özgülenen) görevleri yerine getirmek ve bu
görevlerin gerektirdiği etkinliklerde bulunmakla yükümlüdürler.

Kurulun
Koordinatörlük
ve
Danışmanlık
Hizmetlerinin
Yürütülmesi

7.

(1)

(2)

Kurulun
çalışmalarını,
Meclis
Başkanının
yönerileri
doğrultusunda programlamak, toplantı gün ve gündemlerini
saptamak,
üyelere
duyurmak,
Kurul
Kararlarının
uygulanmasında çalışma grupları arasında eşgüdümü ve
işbirliğini sağlamak ve Kurulun ve Çalışma Gruplarının
sekreterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini gözetmek
üzere, Meclis Başkanınca, Kurul üyeleri arasından bir Genel
Koordinatör ile Genel Sekreterlik Örgütü yöneticileri arasından
bir koordinatör yardımcısı seçilip görevlendirilir.
Kurulun danışmanlık hizmetlerini yürütmek üzere, Meclis
Başkanınca, hukukcu milletvekillerinden biri kurul danışmanı
olarak seçilip görevlendirilebilir.

Kurulun
Harcamaları

8. Kurulun ve Çalışma Gruplarının harcamalarını karşılamak üzere, her yıl
Cumhuriyet Meclisi Bütçesine yeterli tutarda ödenek konur.

Kurulun ve
Çalışma
Gruplarının
Toplantıları ve
Kararları

9.

(1)

(2)

(3)
(4)

Dışilişkiler ve Yurtdışı Etkinlikler (Temas) Kurulu, Meclis
Başkanının çağrısı ile; Çalışma Grupları ise ya doğrudan Meclis
Başkanının veya Grup Başkanının çağrısı üzerine, Meclis
Başkanınca kendilerine ayrılan yerlerde toplanırlar.
Kurulda ve çalışma gruplarında kararlar, üye tam sayılarının salt
çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırt edici
oyu vardır.
Kurul kararları, toplantıya katılan kurul üyelerince imzalanır.
Kurulun ve Çalışma Gruplarının kararlarının uygulanmasından
birinci derecede genel koordinatör ve koordinatör yardımcısı
sorumludur.

Görev Süresi
ve Üyelikte
Boşalma

10. (1)
(2)
(3)
(4)

Yürürlüğe
Giriş ve
Yürütme
Yetkisi

11. (1)
(2)

Kurul üyelerinin görevi, Başkanlık Divanının görev süresi
sonunda biter.
Kurul üyelikleri için seçimler ve/veya saptamalar, Başkanlık
Divanı seçimlerine koşut olarak yapılır.
Görev süresi sona eren kurul üyesi yeniden seçilebilir.
Kurul ve Çalışma Grubu üyeliğinde boşalma olması durumunda,
ilgili kurallar çerçevesinde boşalan yerler derhal doldurulur.
Bu Yönetmelik, Genel Kurulca kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Bu Yönetmelik kuralları, Kurul Başkanı tarafından yürütülür.

