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Kıurul Sekretaryas:ı : Hüırol Me-ar (Baş.karı} 

KKiC Kif.lsel Verileri Koruma Kurulu tarahndao 

Kamu kurum \leya kuruluş ile ge,rçek ve ICiz:el kişilerin , 89/2007 say ıl ı Kişisel 
Venrerin Korumnas.11 Yasası ve 'ı'asaya ba~lı Tüzük'ten kaynaklanan tüm hukuki 
yüküm ı ülü kleıini . bu kam rı n t<a muoyurıa duyuruldu~ u tarltiten i t ıbaren Yasa: n ı n 
Geçici 1. maddesinde belirtilen srne içerisinde yeti,ne getırme leriniın gereklilirJine: 

KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu 89J2007 sayıl ı Kişisel Verilerin Koru nmas,, 
Yasası'n ın Geçici 1. maddesine ilişkin yu 'karıclaki kar.:ırmı n , Türk Ajanşı 
Kıbrıs (TAK), mesf,ek bfrlikleri , görsel işitS<el meöya ve sosyal medya. arac.ıl ığıyla 

cıuyu mrrrıasrna 

karar veri im iş!jr. 

Kamuoyuna su ıı u ımak üzere aşa~ ı daki metin hazırlanmış1 ı , , 

' 'Kişisel Veri,leri Koruma K:urulu larafırı.dan duyu rulmuştur . 
89/2007 sayılı Yasa'rıı n Geçici 1, maddesi uya rınca kamu kurum veya kuruı ,uş ile gerçek 
ve lüzel kişilerin Kumlun işbu ilan ta,rihinden itibaren, bahse konu Yaısa ve Yasaya bağlı 
TüzOk'len kaynak larıa n ~üm yükümlülükleri ni , yasal süre içıeris inde yeri ne geli rm eleri 
gerekmektedir.· / \ 

~I. ~ / ;6~. ;{/ ·~v 
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EK VISayı : 14  18 Ocak, 2023

Sayı : 2

YASA TASARI VE ÖNERİLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili, Ulusal Birlik 
Partisi Grubuna Bağlı Bazı Milletvekilleri ile Demokrat Parti Milletvekilinin birlikte 
sunmuş oldukları, Çocuk Adalet Yasa Önerisini (Y.Ö.No:15/2/2023) Cumhuriyet Meclisi 
İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle halkın 
bilgisine sunar, gerçek ve tüzel kişilerin, doğrudan doğruya Yasa Önerisinin içeriği ile 
ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, Önerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasını 
izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceklerini duyurur. 
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Madde 13. Mahkemenin çocuğun bakım masraflarına katkı yapılmasını emretme yetkisi 
düzenlenmiştir. 

Madde 14. Ebeveyn veya vasisine suça sürüklenen çocuk yerine para cezasını ödeme yetkisi 

düzenlenmiştir. 

Madde 15. Çocuğun hangi yaşta olduğunun tespitine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

Madde 16. Hukuk Dairesi Çocuk Birimine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

Madde 17. Polis Örgütü Çocuk Birimine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

Madde 18. Çocuk Cezaevine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

Madde 19. Çocuğun nakline ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

Madde 20. Sabıka kaydına ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

Madde 21. Tüzük yapma yetkisine ilişkin kurallar düzenlenmiştir. 

Madde 22. Yürürlükten kaldırma maddesi düzenlenmiştir. 

Madde 23. Yürürlüğe giriş maddesi düzenlenmiştir. 
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Çocuk 
Mahkemeleri 

Çocuk , 
Mahkemesi 
Yargıçlarının 

Atanmaları 

İKİNCİ KfSfM 
Birinci Bölüm 

Çocuk Mahkemelerin Kuruluş, Görev ve Yetkisi 
5. (1) Her yetki alanı için çocuk ile ilgili ceza davalarına bakacak tek yargıçlı 

Çocuk Mahkemeleri kurulur. 

(2) Çocuk Mahkemeleri bir Kaza Mahkemesi başkanı veya bir Kaza 
Mahkemesi kıdemli yargıcı veya bir Kaza Mahkemesi yargıcından 

oluşur. 

6. (1) Çocuk Mahkemeleri yargıcı 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasasında 
yargıçların atanması için öngörülen kurallar çerçevesinde Yüksek Adliye 
Kurulu tarafından atanır. 

(2) Çocuk Mahkemesi yargıçları atanırken çocuk hakları, çocuk psikolojisi 
ve sosyal hizmet alanında eğitim almış olmaları göz önünde tutulur. 

Çocuk 7. Her Kazanın Çocuk Mahkemesi, yetki alanı içinde işlenen suçlar hakkında 
soruşturma ve/veya kovuşturma yürütülen çocuklarla ilgili yargılama 
yetkisine sahiptir. 

Mahkemelerinin 
Bölgesel Yetkisi 

Çocuk 8. (1) Çocuk mahkemesi, ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar 
bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar. Mahkemelerinin 

Görev ve 
yetkiler! 

Çocuk 
Mahkemelerine 
İlişkin Diğer 
Kurallar 

(2) Çocuklar tarafından işlenen ve ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
giren suçlarla ilgili davalara bakar. Çocuk Mahkemesinin ağır ceza 
mahkemesi olarak görev yaptığı durumlarda 9/1976 sayılı Mahkemeler 
Yasasının buna ilişkin kuralları uygulanır. 

9. (1) Çocuğun , ebeveynlerinden en az birisi veya vasisi duruşmada hazır 
bulunabilir. 

(2) Çocuğun sorgusu veya çocuk hakkındaki diğer işlemler sırasında 
çocuğun yanında gözetim memuru ve/veya sosyal hizmetler dairesi 
görevlisi hazır bulunur. 

(3) Duruşmalarda hazır bulunan çocuk, yararı gerektirdiği takdirde 
duruşma salonundan çıkarılabileceği gibi sorgusu yapılmış çocuğun 

duruşmada hazır bulundurulmasına da gerek görülmeyebilir. 

(4) Yargılama maksatları bakımından çocuk, nakledilirken veya 
Mahkemeye alınmadan önce veya Mahkemeden çıktıktan sonra beklerken 
yetişkfnlerle biraya getirilmez. 

(5) Çocuk Mahkemelerinde, Mahkeme üyeleri ile memurlarından ve 
davaya taraf olan avukatlarından ve dava ile doğrudan ilişkisi olan öteki 
kişilerden başka hiç kimse, Mahkemenin izni dışında hazır bulunamaz. 

(6) Herhangi bir gerçek veya tüzel kişi çocuk Mahkemesi huzurunda 
bulunan çocuğun tanınmasına yol açabilecek nitelikte olan isim, adres, 
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Çocuk 
Mahkemesinde 
İzlenecek 

Yöntem 

okul, fotoğraf veya kişisel bilgiyi yayımlayamaz. İşbu yasa kurallarına aykırı 
davranan herhangi bir gerçek ve/veya tüzel kişi asgari ücretin 5 katına 

kadar para cezasına veya 6 aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya 
birden çarptırılabilir. 

9. (1) Bir çocuğun, herhangi bir suçtan dolayı çocuk mahkemesinin huzuruna 
getirildiğinde, mahkeme, çocuğa itham edilmekte olduğu suçun esasını, 
basit bir dille, en erken bir zamanda izah etmekle görevlidir. 

{2) Bir çocuk , adam öldürme dışındaki herhangi bir suçtan dolayı Çocuk 
Mahkemesinin huzuruna getirildiğinde, dava seri yargılama usulü ile bu 
Çocuk Mahkemesinde sonuçlandırılır. 

{3) Mahkeme, itham edilmekte olduğu suçun esasını ve yasa! haklarını ve 
sonuçlarını izah ettikten sonra, çocuğun anladığına ikna olduktan sonra 
çocuğa, suçu kabul edip etmediğini sorar. 

(4) Çocuk , suçu kabul etmezse, Mahkeme, tanıkların suçu destekleyici 
şahadetini dinler ve bu tanıkların her birinin esas şahadetlerinin 
tamamlanması üzerine, çocuğa, tanıklara herhangi bir soru sormak isteyip 
istemediği sorar. Çocuğa, soru sormak yerine, beyanda bulunmak isterse, 
beyanda bulunmasına izin verilir. Mahkeme, gerekli görülen soruları 
tanıklara sormakla görevlidir. Mahkeme, çocuğun beyanındaki herhangi bir 
şeyi izah etmesi için gerekli olabilecek soruları, çocuğa sorabilir. 

(5) Mahkeme, ilk bakışta çocuk aleyhine bir davanın ortaya konduğu 
kanısına varırsa, herhangi bir savunma tanığının şahadeti dinlenir ve 
çocuğun bir beyanda bulunmasına veya yeminle şahadet vermesine izin 
verilir; ancak, yeminli şahadet verdiği takdirde, çocuk çapraz sorgulamaya 
tabi tutulabilir. 

(6) Çocuk suçu kabul ederse veya Mahkeme, suçun kanıtlandığından 
tatmin olursa, çocuğa, cezanın hafifletilmesi veya azaltılması veya başka bir 
konuda bir şey söylemek isteyip istemediği sorulur. Mahkeme, davanın, 

çocuğun azami yararına görülebilmesini olanaklı kılmak için, çocuğun 
genel karakteri, evinin çevresi, okul sicili ve sağlık tarihçesi ile ilgili olarak 
gerekli görebileceği bilgileri alır ve çocuğa bu bilgilerden ortaya çıkan soru 
sorar. Mahkeme, bu bilgileri almak amacıyla veya özel sağlık muayenesi ve 
müşahedesi için zaman zaman çocuğun yargılanmasını, onu kefaletle 
serbest bırakarak veya çocuk rehabilite ve tutuk evinde tutuklu 
bulundurarak erteleyebilir. 

(7) Çocuk suçu kabul ederse veya Mahkeme suçun kanıtlandığından tatmin 
olursa ve Mahkeme, ithamın kanıtlandığını ve çocuk aleyhine tutuklu 
bulundurulması emri verildiğini tutanaklara geçirir. Bu şekilde tutuklu 
bulundurulan çocuk huzuruna çıkarıldığı mahkeme, suçun işlendiğinin 
daha fazla kanıtlanması gerekmeden, çocuğun rehabilite evinde tutuklu 
bulundurulmasına bu şekilde emir veren mahkemenin verebileceği 

herhangi bir emri verebilir. 
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Mahkemenin 
Ebeveyn veya 
vasinin hazır 
bulunmasını 

isteme yetkisi 

Suça Sürüklenen 
Çocuklara 
Uygulanacak 
Yöntemler 

10. Bir çocuk , herhangi bir suç işlemekle· ithani-edildigınde-Malıkemenin · 
uygun göreceği ebeveynlerinden en az biri veya vasisinin hazır bulunmasını 
isteyebilir ve bu amaçla gerekli görülecek emirleri verebilir. 

11. (1) Herhangi bir suçla itham edilen çocuk , çocuk mahkemesinde 
yargılandığında çocuğun üstün yararı ilkesi temelinde yaşı, fıziksel,ruhsal 
sağlığı, maddi ve manevi durumuna göre bu yasa kuralları veya başka 
herhangi bir yasa kuralları uyarınca veya başka şekilde meseleyi karara 
bağlamasını olanaklı kılan aşağıdaki yöntemleri dikkate alarak karar verir; 

(a) Davayı reddeder; 
(b) davayı, Suç İşleyenlerin Gözetim Altında Bulundurulması 

Yasasının çeşitli kuralları uyarınca karara bağlar; 
(c) Suç sürüklenen çocuğu bir akrabasının veya başka uygun kişinin 

bakım ve gözetimi altına verir; 
(d) Suç işleyeni rehabilite veya tutuk evine gönderir; 
(e) Suç sürüklenen çocuğu, Yasanın çarptırılabileceğini öngördüğü 

bir para cezasını, zarar ziyanı veya masrafı ödemesini emreder; 
(f) Kamu ödevi cezasına emreder. 
(g) Suça sürüklenen çocuğun akıl sağlığı yerinde olması ve 16 yaşını 

doldurması halinde , suç işleyeni o suç için Yasada öngörülerı bir 
süreyle hapis cezasına çarptırır. 

(2) Mahkeme, bu madde uyarınca çalınmış eşyanın sahibine verilmesi veya 
iadesi amacıyla bir emir verdiğinde, Emir, mahkemenin, eşyanın sal-ıibine 
geri verilmesine veya teslimine ve bu geri verme veya teslim üzerine ve 
onlarla ilgili olarak, para ödenmesine ilişkin bir emir verebilmesi amaçları 
bakımından, mahkumiyet gibi aynı etkiyi taşır. 

(3) (A) Yedi yaşından küçük bir kişi, herhangi bir fiil veya ihmalden cezai 
sorumluluk taşımaz. 

(B) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların cezai 
sorumluluğu yoktur. Bu kişilere uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin 
kurallar bu yasa altında çıkarılacak bir tüzükle belirlenir. 

(C) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını 
doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince 
gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler 

hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. işlediği fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu kişiler hakkında suç, omur 
boyu hapis cezasını gerektirdiği takdirde onbeş yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur 

(D) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 
doldurmamış olan kişiler hakkında suç, omur boyu hapis cezasını 

gerektirdiği takdirde onseklz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 
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Çocuk 
Rehabilite Evine 
İlişkin Emirler 

Mahkemenin 
Çocuğun Bakım 
Masraflarına 

Katkı Yapılmasını 

Emretme Yetkisi 

Ebeveyn veya 
vasisine Suça 
Sürüklenen 

12. (1) Mahkeme,--bTr çôcuğun çocuk reh·aoiTite ·evine ğônderıfmesin·e emir 
verebilir. 

(2) Mahkeme, bir çocuğun çocuk rehabilite evine gönderilmesini 
emrettiğinde, emir, çocuğun emir tarihinden başlayarak dört yıldan daha 
uzun olmayan bir süre için eğitim evinde alıkonulması için ve söz konusu 
süre sona erdiğinde çocuk on beş yaşından küçükse, on beş yaşını 
doldurana kadar daha alıkonulması için yetki oluşturur. 

(2) Emir tarihinde çocuk on beş yaşını doldurmamışsa, emir tarihinden 
başlayarak dört yıldan uzun olmayan bir süre için; ve emir tarihinde on beş 
yaşını doldurmuşsa, on dokuz yaşını doldurana kadar yetki oluşturur. 

13. (1) Çocuğun giderleri devlet tarafından karşılanır. Ancak bir çocuğu 
rehabilite evine veya bir kurum veya kuruluşun emrine veya uygun bir 
kişinin bakım ve gözetimine verme emir veren Mahkeme, çocuğun 
bakımını yapmakla yükümlü olan ebeveyn veya başka kişinin, çocuğun 
bakım masraflarına böyle bir katkıda bulunma olanaklarına sahip olduğu 
kanısına varırsa, ebeveyn veya başka kişinin makul olarak katkıda 

bulunabileceğini gördüğü tutarda parayı, çocuğun alı konduğu sırada, 

bakım masraflarına katkıda bulunması için emir verebilir ve mahkeme, 
zaman zaman böyle bir emri değiştirebilir. 

(2) Böyle herhangi bir emir, rehabilite evi veya kurum veya kuruluştan 
sorumlu olan makamın veya ilgili çocuk kimin bakım ve gözetimine 
verilmişse, o kişinin şikayet veya istidası üzerine verilebilir ve emir, gerek 
çocuğun gözetim altına konması emri verildiği sırada, gerekse daha sonra 
verilebilir ve ebeveyn veya başka kişinin katkıda bulunduğu para, şikayet 
veya istidayı yapan makam, kurum veya kuruluşa veya kişiye ödenir ve 
çocuğun bakım masraflarının karşılanmasında kullanılır. 

(3) Böyle bir emir uyarınca ödenmesi gereken para, emirde adı geçen 
ebeveyn veya başka kişinin, eğitim evinde veya kurum veya kuruluştan 
sorumlu olan makama veya kişiye ödenmesi gerekli borcu sayılır ve bu 
miktar, emri veren mahkemede açılan bir hukuk davası ile istirdat edilmiş 

gibi işlem görür. Mahkeme hükümlerinin icrasına ilişkin yürürlükteki 
herhangi bir yasa kurallarına her bakımdan bağlı kalınması koşuluyla ve 
onlar uyarınca istirdat edilir. 

(4) Herhangi bir anne babaya veya başka kişiye, bu madde uyarınca bir 
çocuğun bakım masraflarına katkıda bulunması emredildiğinde, ebeveyn 
veya başka kişi, adresindeki herhangi bir değişikliği, emri veren 
Mahkemenin Mukayyidine bildirir ve makul bir özrü olmadan bunu 
yapmayı ihmal ederse, 1 asgari ücrete kadar para cezasına çarptırılabilir_ 

(5) İsbu madde kapsamında alınan hükümler kamu alacağı kapsamında 
olup hükümlerin icrası ile ilgili olarak Kamu Atacaklarının Tahsili Usulü 
Yasası kuralları uygulanır. 

14. (1) Bir çocuğun, para cezası veya zarar ziyan veya masraf ödeme ile 
cezalandırılabilen herhangi bir suçla Mahkemede itham edildiğinde, 

Mahkeme, meselenin en iyi şekilde hal yolunun, başka herhangi bir ceza ile 
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Çocuk Yerine 
Para Cezası 

Ödemeyi 
Emretme Yetkisi 

Çocuğun Hangi 
Yaşta Olduğunun 

varsayılması ve 
Kararlaştırılması 

Hukuk Dairesi 
Çocuk Birimi 
Oluşumu, görev 
ve yetkileri 

birlikte olsun veya olmasın, para ceiası, ·zarar· ziyan veya· masrar 
ödenmesini emretme olduğu kanısında ise, hükmettiği para cezası, zarar 
ziyan veya masrafların, herhangi bir meselede, çocuk yerine ebeveyn veya 
vasisi tarafından ödenmesini emreder. 

(2) Bir çocuk herhangi bir suç işlemekle itham edilmesi halinde, Mahkeme, 
ebeveyn veya vasisinin, çocuğun iyi hal sahibi olacağı yolunda teminat 
vermesini emredebilir. 

(3) Bu madde uyarınca herhangi bir emir, Mahkemede hazır bulunması 
istenilen, ancak hazır bulunma\lı ihmal eden bir ebeveyn veya vasi aleyhine 
verilebilir; Ancak, bunun dışında, ebeveyn veya vasiye dinlenme fırsatı 
verilmeden böyle bir emir verilmez. 

(4) Ebeveyn veya vasi tarafından, bu madde uyarınca ödenmesi emredilen 
veya yukarıda öngörüldüğü şekilde bir teminata el konulması üzerine 
alınacak meblağ, emir, çocuğun itham edildiği suçtan, ebeveyn veya vasinin 
mahkumiyeti üzerine verilmiş gibi, anne baba veya vasiden istirdat 
edilebilir. 

(5) Aleyhine emir verilmiş olan bir ebeveyn veya vasi, Mahkemece mahkum 
edilmiş gibi ve emir, Yüksek Mahkemeye istinafları düzenleyen 
yürürlükteki herhangi bir yasa kuralları uyarınca bu madde gereğince 
verilen bir emir aleyhine Yüksek Mahkemeye istinaf edebilir. 

15. Bir kişi, suçla itham edilsin veya edilmesin, tanıklık yapmak dışında, 

herhangi bir Mahkeme huzuruna getirildiğinde, Mahkeme, onun çocuk 
olduğunu görürse, o kişinin yaşı konusunda gerekli soruşturmayı yapar ve 
bu amaçla, meselenin dinlenmesinde ortaya çıkabilecek şahadeti dinler; 
ancak, Mahkemenin emir veya kararı, o kişinin yaşının Mahkemeye doğru 
olarak bildirilmediğinin daha sonra kanıtlanması sonucu geçerliliğini 

yitirmez ve Mahkeme huzuruna bu şekilde getirilen kişinin yaşı olduğu 
Mahkemece varsayılan veya beyan edilen yaş, bu Yasa amaçları 

bakımından o kişinin gerçek yaşı sayılır ve Mahkeme, bu şekilde önüne 
getirilen kişinin on sekiz yaşında veya daha büyük olduğu kanısına varırsa, 
o kişi, bu Yasa amaçları bakımından çocuk sayılmaz. 

İkinci Bölüm 
Çocuk Birimleri 

16. (1) Hukuk Dairesinde çocuk birimi oluşturulur. 

(2) 72/1991 sayılı Hukuk Dairesi kuralları uyarınca çocuk psikolojisi ve 
sosyal hizmet alanında eğitim almış olan yeterli sayıda savcı bu birimd~ 
görevlendirilir. 

(3) Hukuk Dairesi Çocuk Birimi aşağıda belirtilen görev ve/veya yetkileri 
yerine getirir; 
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Polis Örgütü 
Çocuk Biriminin 
Oluşumu, görev 
ve yetkileri 

Çocuk Tutuk 
Evine İlişkin 
Kurallar 

(A) Suça s·ürüklenen çôcuk hakkında kıkovÜştur·ma işlem·lerinı yürutmek, 

(B) Suça sürüklenen çocuk hakkında dava açmak, izlemek, dava devralmak, 

devam ettirmek veya ettirmemek, 

(C) Suça sürüklenen çocuğunun kovuşturma işlemlerini yürütürken , ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları işbirliği içinde çalışmak, 

(4) Bu Yasa ve diğer ilgili yasalardaki görevleri yerine getirmek ve yetkileri 
kullanmak. 

17. (1) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek 
amacıyla Polis örgütü altında çocuk birimi oluşturulur. 

(2) 51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası kuralları 
uyarınca tercihen çocuk hukuku alanında uzmanlaşmış , çocuk psikolojisi 
ve sosyal hizmet alanında eğitim almış olan yeterli sayıda polis memuru bu 
birimde görevlendirilir. 

(3) Polis Örgütü Çocuk Birimi aşağıda belirtilen görev ve/veya yetkileri 
yerine getirir; 

(Al Suça sürüklenen çocuklarla ilgili soruşturma ve diğer işlemler 

yürütmek, 

(B) Çocuğun ifadesinin alınması veya çocuk hakkındaki diğer işlemler 
sırasında, çocuğun yanında avukatı ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından 
görevlendirilen bir kişi bulundurmak, 

(C)Polis Örgütü çocuk birimi, suça sürüklenen çocuklar hakkında işleme 
başlandığında durumu, çocuğun veli veya vasisine veya çocuğun bakımını 

üstlenen kimseye, baroya ve Sosyal Hizmetler Dairesine çocuk resmi' bir 
kurumda kalıyorsa ayrıca kurum temsilcisine bildirmek. Ancak, çocuğu suça 
azmettirdiğinden veya istismar ettiğinden şüphelenilen yakınlarına bilgi 
verilmez. 

(4) Gözaltına alınan ve/veya tutuklanan ve/veya herhangi bir şekilde 

alıkonan çocuklar polis örgütü çocuk biriminde tutulur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Çeşitli Hükümler 
18. Hapse mahkum edilen veya tutuk evine 'gönderilen bir çocuğun ergin 

mahkumlarla ilişki kurmasına ve bir arada olmalarına izin verilmez. 
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Çocuğun Nakli 19. Çocuklara zincir , kelepçe ve benzeri aletler takılamaz. Ancak; zorunlu 
hallerde çocuğun kaçmasını, kendisinin veya başkalarının hayat veya 
beden bütünlükleri bakımından doğabilecek tehlikeleri önlemek için polis 
örgütü tarafından gerekli önlemler alınabilir. 

Sabıka Kaydının 20. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde on yıldan az hapislik cezasını gerektiren 

Verilen Karakter bir suçtan mahkum olan ve bir yıldan fazla olmayan hapis veya 10 asgari 
Belgesinde ücreti geçmeyen para cezasına çarptırılan veya mahkum olup da kefalet 
Gösterilmemesi şartına tabi olarak serbest kalan çocuğun mahkumiyet tarihinden sonra, on 

sekiz yaşından önce, Ceza Yasası altında iki yıldan fazla hapislik cezası 
gerektiren herhangi bir suç işlememesi şartı ile sabıka kaydı Polis Genel 
Müdürlüğünce silinir.Bu madde kurallarına uygun olarak silinen sabıka 
kaydı, ilgili kişiye verilen sabıka kayıt belgesinde gösterilmez. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
SON KURALLAR 

Tüzük Yapma 21. Bakanlar Kurulu, bu Yasayı uygulamak için aşağıdaki konularda tüzük 
Yetkisi yapılabilir: 

(1) Eğitim Evi Usul ve Esasları Tüzüğü, 
(2) Çocuk Cezaevi Usul ve Esasları Tüzüğü, 
(3) Hukuk Dairesi Çocuk Birimi Tüzüğü, 
(4) Polis Örgütü Çocuk Birimi Tüzüğü, 
(S)Güvenlik Tedbirleri Tüzüğü 

Geçici Madde 1. (1) Ceza mahkemesi olarak görev y~pan kaza mahkemesi huzurunda 
bulunan ve işbu yasa oluşturulan Çocuk Mahkemesinin görevine giren 
dava ve işler çocuk mahkemesine devredilir. 

Geçici Madde 2. İsbu yasa altında öngörülen tutuk evleri kurulana kadar merkezi cezaevi 
altında çocuklar tutulur. 

Yürürlükten 22. Su Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, "Çocuk Suçlular Yasası" 
Kaldırma yürürlükten kaldırılır. 
Yürürlüğe Giriş 23. Bu Yasa, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 
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İHTİYAT SANDIĞI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNER1St 
GENEL GEREKÇE 

İhtiyat Sandığı ve benzeri sosyal güvenlik fonlarının yönetiminde, iştirakçilerin temsili 
esas olmalı ve bu tür Fonların yönetim ve işletilmesinde, iştirakçilerin temsilcileri söz sahibi 
olabilmelidir. Bu demokrasinin ve katılımcılığın bir gereğidir. 

Yönetim Kurulu ile Bakanlık ve Bakanlar Kurulu arasındaki ilişki, mevcut yapıda tam 
ve katıksız bir vesayet rejimini öngörmektedir. İhtiyat Sandığı fonlarını yönetmek üzere 
atanan veya seçilen üyeler, mevcut Yasada, ürettikleri tilin kararlann uygulanabilirliği 
Bakanın onayına bağlı olması nedeniyle, adeta işlevsizleştirilmekte ve üye olmaları hiç bir 
bir anlam taşımamaktadır. 

Mevcut yasa ile oluşturulan Yönetim yapısı ve bu yapının işleyişine ilişkin 
düzenlemeler, bir yandan temsiliyet ve işlev sorunu yarattığı gibi, bir yandan da, yasa ile 
düzenlenmesi gereken konuların doğrudan tüzükle dürenlenmesini öngörmekte olması ve 
Fonların yönetiminde ve değerlendirilmesinde gözetilmesi gereken ilke ve ölçütlere yer 
verilmemiş olması nedeniyle, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine terslik de 
yaratmaktadır. 

Yasa yaparken Yasa Koyucunun gözetmesi gereken temel ilkelerden biri, hukuk 
devleti ilkesinin gereği olarak, Aı:ıayasayıt uygun yasa yapmaktır. Kamu Tüzel kişiliğine sahip 

"-bir kuruluş olan 'İhtiyat Sandığının Bütçesi ve kesin hesa,P.Jannın da, Anayasa gereğince, 
Cumhuriyet Meclisinin onayından geçmesi gerekmekte iken, Yasada bu yönde herhangi bir 
kural bulunmamakta ve Sandık Bütçesi Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp yürürlüğe 
girmektedir. 

Yasa Taslağı, bir yandan Anayasaya uyarlığı sağlamak; bir yandan katılımcılığı 
yaygınlaştırmak ve kendi katkılarıyla oluşturulan Fonların yönetiminde ve işletilmesinde 
iştirakçileri söz sahibi yapmak; bir yandan ti.im iştirakçi kesimlerin, katkı koydukları fonun 
yönetim ve işletilmesinde aktif rol oynamalarına ve doğrudan uygulanabilir nitelikte kararlar 
üretebilmelerine olanak yaratmak ve bir yandan da keyfi uygulamaların önüne geçebilmek 
için, Fonların yönetim ve işletilmesinde gözetilmesi gereken ilke ve ölçütlere yer verilmek ve 
Yöneticiler yetkilendirilirken, sorumluluk yükletilmek suretiyle, Yönetimde şeffaflık ve 
hesap verebilirlik ilkesinin yaşama geçirilmesi amaçlarıyla hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. Madde ile, Cumhuriyet Meclisi lçtüzüğünün 82'nci maddesinin öngördüğü 
gerekler gözetilerek Yasanın Kısa İsmi düzenlenmiştir. 

Madde 2. Madde ile, İhtiyat Sandığı Fonunun Amaçları, Kaynakları, Fonun yapabileceği 
işlemler ve Fonun İta Amirliği konularında düzenlemeler içeren 4'üncü 
maddesinin, ''Fonun ita amiri İhtiyat Sandığı Müdürüdür" kuralım öngören 
(5)'inci fıkrası,yeniden düzenlenmiş ve İta Amirliği yetkisinin, keyfiliği 
önlemek ve yetkinin yasal çereçevede yerine getirlmesine olanak yaratmak 
amacıyla, Yasa kuralları ile Yönetim Kurulu Kararları çereçevesinde 
kullanılacağı kurala bağlanmıştır .. 

Madde 3. Madde ile, Esas Yasanın, "Yönetim Kurulwıwı Oluşumu, Yetki ve Görevleri" 
konusunda düzenlemeler içeren 12'nci maddesi, Genel Gerekçeye koşut 
gerekçelerle, yani iştirakçilerin temsiliyetine olanak yaratmak, Yönetim 
Kuruluna etkili iişlerlik kazandırmak suretiyle vesayet rejimini yumuşatmak, 
Kurulun yetkilerini, yasal çereçevede ve yasanın öngördüğü ilke ve ölçütlere 
uygun olarak kullanmasını sağlamak, Fonların yönetim ve işletilmesinde 
Yönetim Kurulunun öngörülen ilke ve lçütlere bağlı olarak karar üretmesini 
öngörmek suretiyle, keyfi yetki kllllanımını önlemek amaçlarıyla, bir bütün 
olarak yeni den düzenlenmiştir. 

Madde 4. Madde ile, Yönetim Kurulunda görevlendirileceklerin, kendilerine yasa ile 
verilen görevleri etkili ve verimli bir biçimde yerine getirmeleri ve verilen 
yetkileri yasal gereklere ve görev gereklerine uygun olarak kullanabilecek 
yetenek ve yeterliğe sahip olmaları gerekliliği gözetilerek Esas Yasaya, 12'nci 
maddesinden sonra, üyelerin taşımaları gereken nitelikleri içeren yeni 12A ve 
Üyelerin , görevlerini yansızlık, dürüstlük ve eşitlik ilkeleri çereçevesinde 
yerine getirmeleri ve yakınlarına herhangi bir yolla çıkar sağlamalarını 

önlemek ve hizmet yararı yerine çıkar gözeten üyelerin görevlerine son 
verilmesine ilişkin düzenlemeleri yaşama geçirmek amacıyla, Üyelerin 
yapamayacakları işler ile sorumluluklarına ilişkin yeni 12B maddesi eklenmesi 
öngörülmüştür. 

Madde 5. Madde ile, Esas Yasanın, Yönetim Kurulu üyesi olmaya engel durumları 
düzenleyen 13'üncü madddesine, Anayasanın 72'nci maddesinde öngörülen 
hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka ayrıcalık )1ipılaınaz 
amir kuralının gereği olarak, ayrımcılık yapma yasağını yaşama geçirmek 
amacıyla, üçüncü dereceye kadar akrabası Sandıkta personel olarak çalışanların 
üye olarak görevlendirilemeyeceğini öngören yeni (7)'nci fıkra eklenmiştir. 

Madde 6. Madde ile, Esas Yasanın, Yönetim Kurulu toplantıları ve çalışma esaslarını, 
tümüyle Tüzükle dtizenlemeye bırakan lS'inci maddesinin yerine, yasama 
yetkisinin devredilmezliği ilkesine ve "Anayasa ve yasa açıkça yetki 
vermedikçe Devletin hiçbir cn-ganının tüzük yapamayacağını" öngören 122'nci 
madde kuralına uyarlığı sağlamak amacıyla, konunun temel yönlerinden olan 
toplantı ve karar yeiersayısı ve benzeri temel çalışma esaslarını düzenleyen 
yeni 15'inci madde konmuştur. 
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Madde?. 

Madde 8. 

Madde 9. 

Geçici 
Madde 1. 

MaddelO. 

Madde ile, Esas Yasanın, İhtiyat Sandığı Fonunun Hesaplarına ilişkin 
düzenlemeler içeren 26'ncı maddesinin, (2)'ncü ve (3)'üncü fıkrasında yer alan 
ve fonda biriken paraların değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler içeren 
kuralları, bu yönde, 12'nci madde ile Yönetim Kuruluııa açık ve ilke ve 
ölçütlerle sınırlandırılmış değerlendirme ve işletme yetkisi verilmiş 

olduğundan, maddeden çıkarılmış ve Fonwı denetimine ilişkin (4)'üncü fıkrası 
kuralları yerine de, fon hesaplan yanında bütçenin ve kesin hesapların dış 
denetiminin Sayıştay yai1ında, Yönetim Kurulu kararıyla yetkilendirilmiş 
yeminli bir muhasipçe denetlenmesinie olanak tanımak ve bu raporların , 
yönetsel açıklık gereği, Bakana, Bakanlar Kurulwıa ve Meclise Swıulması ve 
Resmi Gazetede yayımlanmasını öngören yeni (2)'nci fıkra konmuştur. 

Madde ile, Esas Yasanın, İhtiyat Sandığı emeklilik Fonwıun Yönetimine ve 
işletilmesine ilişkin düzenlemeler içeren ve Yönetimi , açıkça Yönetim 
Kuruluna verirken, Fonwı işletilmesi yönündeki ilke ve ölçütleri doğrudan 
Tüzükle düzenlemeye bırakan 43 'üncü maddesi kuralları, bu Fonun 
işletilmesine ilişikin esasların, ilke ve ölçütlerin Yönetim Kurulunun yetkilerini 
düzenleyen 12'nci maddede düzenlenmiş olması nedeniyle, maddeden 
çıkarılmış ve yeni madde ile yalmzca Fonun yönetim ve işletilmesi yetkisinin, 
Yönetim Kurulwıa ait olduğu 'yönüirde düzenlemeye yer verilmiştir. 

Madde ile, Esas Yasanın, Emeklilik Fonunun Sayıştayca denetleneceğini 
düzenleyen 44'üncü maddesi, 26'ncı m addede, İhtiyat Sandığı Fonu ile ilgili 
olarak yapılan düzenlemeye koşutluk sağlamak amacıyla, kaldırılmış ve yerine, 
Fon hesaplarının dış denetiminin Sayıştay yanında,Yönetim Kurulu kararıyla 
yetkilendirilmiş yeminli bir muhasipçe denetlenmesinie olanak tanımak ve bu 
raporların , yönetsel açıklık gereği, Bakana, Bakanlar Kuruluna ve Meclise 
Sunulması ve Resmi Gazetede yayımlanmasını öngören yeni 44 'üncü madde 
konmuştur. 

Taslağa, Yönetim Kurulunda gö'tev alacakların görev sürelerinin 3+3 = 6 yıl ile 
sınırlandınlmış olması nedeniyle, Yasanın yürürlilğe girdiği tarihte görevde 
olan ve 6 yılını doldurmuş olanların yeniden görevlendirilmesini önleyici 
düzenlemeler ieren Geçici bir madde konmuştur. 

Madde ile, İçtüzüğün, yasaların yapılmasında uyulması zorunlu ilke ve 
ölçütleri öngören 82'nci maddesi ile Tefsir Yasası kurallarının gereği olarak 
her yasada yer alması gereken yürürlükle ilgili düzenleme yapılmış ve Yasanın 
Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürülüğe gireceği 
belirlenmiştir. 
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İHTİYAT SANDIĞI (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağidaki Yasayı yapar. 

Kısa İsim ı. 

34/1993 
65/1993 

1/1995 
18/2000 
25/2001 
50/2002 
47/2003 
68/2003 
30/2004 
41/2004 
74/2007 
27/2008 

6/2010 
4/2012 

Esas Yasanın 2. 
4'üncü 
maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas Yasanın 3. 
12'nci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Bu Yasa, İhtiyat Sandığı (Değişi.klik) Yasası olarak isimlendirilir've 
aşağıda "Esas Yasa" olarak anılan İhtiyat Sandığı Yasası ile birli~e 
okunur. 

Esas Yasa, 4'üncü maddesinin (5)'inci fıkrası kaldırılmak ve yerine 
aşağıdaki yeni (5)'inci fıkra korunak suretiyle değiştirilir: 

"(5) Fonı.tn İta Amiri, İhtiyat Sandığı Müdürüdür. Müdür bu 
yetkisini, bu Yasa kuralları ile Yönetim Kurulu katarları 
çerçevesinde kullanır." 

Esas Yasa, 12'nci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
12'nci madde korunak suretiyle değiştirilir: 
"Yönetim 12. (1) Bu Yasa ile kurulan İhtiyat San,dığı 
Kurulunun Fonu ile İhtiyat Sandığı Emeklilik 
Oluşwnu, Görev Fonunu yönetmek ve bu madde ile 
ve Yetkileri bu Yasada verilen yetkileri 

kullanmak ve görevleri yerine 
getirmek üzere, bir Yönetim Kurulu 
kurulur. 

(2) İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu, 
aşağıda belirtilen on üç temsqci 
üyeden oluşur: 
(A) Bakanın önerisi uyarınca 

Bakanlar Kurulu karan ile, 
biri Başkan ve biri de Başkan 
Vekili olmak üzere atanan iki 
temsilci üye; 

(B) Maliye işleri ile görevl,i 
Bakanın önereceği ve , 
Bakanlar Kurulunun ' 
onaylayacağı bir temsilci 
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(3) 

(4) 

(üye); 
(C) Devlet Planlama Örgütü 

Müsteşarının önereceği ve 
Bakanlar Kurulunun i 
onaylayacağı bir temsilci 
üye; 

(Ç) Ana Muhalefet Partisinin 

(D) 

(E) 

(F) 

(G) 

görevlendireceği bir teı:t\silci 
üye; 
En çok üyeye sahip iki 
işveren örgütünün göre~len-
direcekleri birer temsfü;i üye; 

Bu bent amaçlan 
bakımından "örgüt" sözcüğü, 
oda, birlik, sendika veya 
sendika üst kuruluşlarıriı 
anlatır. 

En çok üyeye sahip iki işçi 
örgütünün görevlendireceği 
birer temsilcisi üye; 

Bu bent amaçları 
bakımından "örgüt" sözcüğü, 
sendikaları ve sendika üst 
kuruluşlarını anlatır. 
En çok üyeye sahip iki Kamu 

1 
görevlisi sendikasının ı 

görevlendireceği birer · 
temsilci üye; 
En çok üyeye sahip iki 
Öğretmen Sendikasının 
görevlendireceği birer 1 

temsilci üye. 

Yukarıdaki (2)'nci fıkra kuralları 
uyarınca görevlendirilen Üyeler ile , 
Yönetim Kurulu üyeliklerinde 
meydana gelen değişiklikler, 
Bakanlar Kurulwıca onaylanır ve 
Resmi Gazete'de yayunlanmak 
suretiyle duyurulur .. 

Yönetim Kurulu, Sandığın en üst 
düzeyde yetkili ve sorumlu ka;ar 
organıdır. Bu Yasa ile kurulan İhtiyat 
Sandığı Fonu ile İhtiyat Sandıgı 
Emeklilik Fonu, bu Yasa ve aşağıdaki 
(6)'ıncı fıkra kuralları çerçevesinde, 
Yönetim Kurulu tarafından işletilir 
ve yönetifü. 
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(5) Yönetim Kurulunun yetki ve 
görevleri şunlardır: 
(A) 4'üncü maddenin (3)'üw;:ü 

fıkrasında belirlenen 
işlemleri yapmak ve 
sözkonusu işlemlerin 
gerektirdiği kararlan 
üretmek; 

Bu bent uyarınca 
üretilen kararlar Bakana 
sunulur ve Bakan tarafiqdan 
bir önerge ile onay için · 
Bakanlar Kuruluna sunı.tlur. 

(B) İhtiyat Sandığı Fonu ile 
İhtiyat Sandığı Emeklilik 
Fonunda biriken pariı,ıarın, 
riskin azaltılması ilkesine 
göre piyasa koşullarında 
Fonların lehine en yüksek 
getiriyi sağlayacak şekilde 
değerlendirilmesine; karlı 
alanlarda verimli bir biçimde 
işletilmesine ve değerlendiril
mesine, (6)'ıncı I fıkra 
kuralları çerçevesinde karar 
vermek; 1 

(C) İştirak sahiplerine, lO'iliıcu 
madde kuralları çerçevJsinde 
Avans verilmesini 
onaylamak; 

Yönetim Kurulu, bu 
konudaki yetkisini, kısmen 
veya tamamen Müdüre 
devredebilir. 

(Ç) Müdürlükçe, görüş, yöneri 
ve kararları çerçevesinde 
hazırlanacak İhtiyat Sajıdığı 
bütçesini kabul etmek ve 
onaylanması için C~uriyet 
Meclisine sunulmak üzere, 
Bakanlık aracılığıyla onay 
için Bakanlar Kuruluna 
sunmak; 

(D) İhtiyat Sandığı bütçesinin 
uygulama sonuçları hakkında 
ve bütçeden yapılan 

harcamalara ilişkin al~ ayda 
bir rapor düzenlemelq ve bu 
raporları, Bakanlar Ku'rulu ile 
Cumhuriyet Meclisine 
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(E) 

(F) 

(G) 

(H) 

(I) 

(İ) 

(J) 

iletilmek üzere, Bakana 
sunmak; 
Gerekli gördüğü durumlarda, 
bütçe kalemleri arasında 
aktarına yapılmasına karar 
vennek; 
İhtiyat Sandığının bilaıiço ve 
kesin hesaplarının yasal süre 
içinde hazırlanmasını 

sağlamak, bilgi ve onayına 
sunulan bilanço ve kesin 
hesapları onaylamak ve 
Bakanlar Kuruluna ve 
Cumhuriyet Meclisine 
sunmak; 
Ihtiyat Sandığının dış 
denetimi için Sayıştay 
yanında, hizmet satın alına 
yoluyla Yeminli bir muhasip 
tayin etmek; 
Bakan veya Yönetim Kurulu 
Başkan ve Üyeleri tarat:ından 
yapılacak önerileri ve Bakan 
tarafından veya Müdürlükçe 
aktanlacak konulan gö,Uşüp 
karara bağlamak; 1 

Bu Yasanın uygulanmasını 
gözetmek, izlemek ve 
Yasanın uyglanmasından 
kaynaklanan sorunları ele 
almak ve gerekli göıiilen 
değişiklik önerilerini 
gerekçeleri ile birlikte 
Bakana sunmak; 
İhtiyat Sandığının alacakları
nın zamanında ve düzenli bir 
biçimde tahsili konusunda 
gerekli kararları üretmek ve 
gerekli önlemleri almak; 
İhtiyat Sandığı personelinin 
atanmalarını, onaylanma
larını, sürekli ve emeklilik 
hakkı kazandıran kadrolara 
yerleştirilmelerini, terfilerini 
(yükselmelerini), yer değiştir
melerini (nakillerini), çekil
miş sayılma, mecburi emek
liye sevketme, görevden 
uzaklaştirına ve göreve son 
venne dahil tüın disiplin 
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26/1977 
işlemlerini bu Yasa, 
Emeklilik Yasası ve Kaıhu 
Görevlileri Yasası kuralları 
ile , dürüstlük, yansızlık:ve 
eşitlik ilkeleri çerçevesinde 
yürütmek; ' 

(K) İhtiyat Sandığı personelinin 
hizmet gereklerine uygun 
olarak yetişmelerini sağla
mak amacıyla hizmet içi 
eğitimlerini planlamak, 
düzenlemek ve Müdürl~çe 
uygulamastnl gözetmek 'Ve 
izlemek; 

(L} İhtiyat Sandığı ve Yönetim 
Kıınılunun daha verimli bir 
şekilde çalışabilmesi için bu 
Yasanın açıkça yetki verdiği 
konularda, Bakana sunµlmak 
tızere tüzük taslaklarını 
hazırlamak; 

(M) Bu Yasa ile veya bu Yasaya 
dayanılarak çıkaı;ılacak 
tüzüklerle yukarıda 
belirtilenlerin dışında 
kendisine verilen götevleri 
yerine getirmek ve yetkileri 
kullanmak. 

(6) Yönetim Kurulu, İhtiyat Sandığı 
Fonu ile Emeklilik Fonunda biriken 
kaynaklann piyasa koşullarında 
değerlendirmesine karar verirken. 
aşağıda öngörülen ilkeler çerçeve
sinde hareket eder . Kaynakların 
değerlendirilmesinde aşağıda 
öngörülen yatının araçları, 
belirlenen esaslara bağlı olarak 
kullanılır: 
(A) Fon kaynaklarının, riskin 

azaltılması ilkesine göre 
piyasa koşullarında Fon 
lehine en yüksek getiriyi 
sağlayacak şekilde, 

değerlendirilmesi esastır. 
(B) İhtiyat Sandığı Fonu ile 

Emeklilik Fonu kaynakları, 
Kıbrıs Ttirk Kooperatif 
Merkez Bankası Limited ile 
kamu ve özel bankalar 
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nezdinde açtırılacak döviz ve 
Türk Lirası mevduat 
hesaplarında değerlendirile
bilir; 

(C) Özel banka mevduatları için, 
bir önceki yıl sonu 
bilançolarında toplam aktif 
büyüklüklerine göre ilk on 
sıradaki bankalardan teklif 
almak suretiyle banka seçimi 
yapılır; 

(Ç) Özel bankalar nezdindeki 
Türk Lirası veya döviz 
cinsinden mevduat tutarı, 
İhtiyat Sandığı Fonlarının 
portföy değerinin %30'unu 
ve her özel banka için de 
%10'unu geçemez; 

(D) Mevduat hesaplanmn, Türk 
Lirası veya döviz cinsinden 
olup olmayacaklarına ve 
vadelerine, piyasa koşulları 

ve nakit akışı dikkate 
alınarak karar verilir; 

(E) Yönetim Kurulu, Devletin 
çıkaracağı veya kefil olduğu 
bono veya tahvillere de 
İhtiyat Sandığı Fonlannın 
portföyünün %30 oranını 
aşmamak koşuluyla yatının 
yapabilir. 

(7) (4)'üncü fıkranın (A) bendi 
kuralları ile (5)'inci fıkra kuralları 
çerçevesinde Yönetim Kurulunca 
üretilen kararlar, Bakanlar 
Kurulunca onaylanmak ilzere, 
Bakana iletilir. Bakanlar Kwulunca 
onaylanan kararlar, Resmi Gazetede 
yayımlanır. 

(8) Yukarıdaki (2)'nci fıkra kuralları 
uyarınca görevlendirilen Yönetim 
Kurulu üyeleri, üç yıl süreyle görev 
yaparlar ve yalnızca bir kez olmak 
üıere ikinci bir defa daha 
görevlendirilebilirler. 

(9) Üyeliklerde süre dolmadan 
herhangi bir sebeple boşalma 
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Esas Yasaya 
yeni 12A ve 
12B 
Maddelerinin 
Eklenmesi 

olduğu takdirde, boşalan üyelikler 
için bunların görev sürelerini 
tamamlamak üzere yeni 
görevlendirme yapılır. 

(1 O) Süreleri biten üyeler, yeni üyeler 
grevlendirilinceye kadar görevlerine 
devam ederler. Görevlendirme 
işlemleri, süre bitiminden 
başlayarak en geç bir ay içinde 
gerçekleştirilir. 

4. Esas Yasa, 12'nci mactdesinden sonra, aşağıdaki yeni 12A ve 12B 
maddeleri eklenmek suretiyle değiştirilir: 

''Yönetim 
Kurulunda 
Görevlendirile
Ceklerin 
Nitelikleri 

12A. Fon Yönetim Kurulunda görev alacak 
üyelerde aranacak nitelikler 
Şunlardır: 

(1) 12'nci maddenin (2)'nci fıkrasının 
(A), (B) ve (C) bendleri uyarınca 
görevlendirilecek kişilerin en az dört 
yıllık bir üniversite mezunu olması 
ve İhtiyat Sandığında veya Devlette 
kamu personeli veya kamu görevlisi 
olarak sosyal güvenlik veya mal! 
konularla ilgili görevlerde en az on 
yıl hizmet etmiş olması gerekir. 

(2) 12'nci maddenin (2)'nci fıkrasının 
(A), (B) ve (C) bentlerinde belirtilen 
üyeler dışında kalan üyelerin, en az 
dört yıllık bir üniversiteden mezun 
olmaları ve Yönetim Kurulundaki 
görevlerini, görev gereklerine uyğun 
olarak yerine getirebilecek bilgi 
birikimine ve deneyime sahip 
olmaları koşuldur. 

"Yönetim Kurulu 12B. (1) 
Üyelerinin 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
yönetimde oldukları sürece, 
doğrudan kendileri veya üçüncü 
dereceye kadar akrabaları aracılığı 

ile, İhtiyat Sandığının herhangi bir 
yilldenme işine doğrudan doğruya 
veya dolaylı biçimde katılamazlar, 
Sandık ile sözleşme yapamazlar, 
Sandığa karşı herhangi bir 
yükümlülük altına giremezler. 

Yapamaya-
cakları İşler ve 
Sorumlulukları 
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Fasıl 154 

25/2008 

(2) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, 
bu Yasa ile ve bu Yasa uyarınca 
çıkarılacak tüzUklerle verilen yetki 
ve görevleri, dürüstlük, yansızlık ve 
eşitlik ilkelerine sıkıca bağlı kalarak 
kulanmak ve yerine getirmekle 
yükümlüdürler. Bu ilkelere aykın 
hareket ettikleri saptananların 
görevlerine, Bakan Tarafından 
gerekçeli bir yazı ile son verilir. 

(3) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, 
görevleri sırasında veya görevleri 
nedeniyle işledikleri ve kendilerine 
karşı işlenen suçlar bakımından 
Ceza Yasası anlamında kaınu 
görevlisi ve/veya kamu hizmetincfe 
istihdam edilmekte olan bir kişi 
sayılular. 

(4) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, 
göreve başlarken, görevleri sırasında 
ve görev sürelerinin sonunda, 
kendileri, eşleri ve onsekiz yaşından 
küçük çocuklannın malvarlıkları ile 
ilgili olarak Mal Bildirimi Yasası 
kuralları çerçevesinde Mal Bildiri
minde bulunmakla yükümlUdürler. 

(5) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, 
kendileri veya üçüncü dereceye 
kadar, üçilncü derece dahil, kan ve 
sıhri akrabalarıyla ilgili konuların 
görüşüleceği toplantılara katılamaz
lar ve oy kullanamazlar. 

(6) Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, 
karar üretirken veya herhangi bir iş 
veya işlem yaparken, İhtiyat 
Sandığının yararını ve çıkarlarını 
dikkat ve özenle korum'akla 
yükümlüdürler. 

(7) İhtiyat Sandığı Fonu ile Emeklilik 
Fonwıu, zarara uğrattıkları yargı 

karanyla saptanan Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyelerinin cezai 
sorumlulukları saklı kalmak 
kaydıyla, yöneticilik görevlerine 
Bakan tarafından son verilir. 
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Esas Yasanın 5. 
13'üncü 
maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas Yasanın 6. 
15'inci 
Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Görevlerine bu şekilde son 
verilenler, Yönetim Kurulu Başkanı 
veya üyesi olarak bir daha 
görevlendirilemezler. 

(8) Görevleri ile ilgili işledikleri bir fiil 
veya aldıkları kararlar nedeniyle 
haklarında cez.a davası açılmış 
bulunan Yönetim Kurulu Başkan ve 
üyeleri, Bakan tarafından geçici 
olarak görevlerinden uzaklaş
tınlabilirler." 

Esas Yasa, 13 'üncü maddesinin (6)'ncı fıkrasından sonra aşağıdaki 
yeni (7)'nci fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir: 

"(7) İhtiyat Sandığı kadrolarında Sandık personeli olarak çalışmakta 
olan üçüncü dereceye kadar, üçüncü derece dahil kan ve sıhri 
akrabası bulunmamış olmak." 

Esas Yasa, lS'inci maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
15'inci madde konmak suretiyle değiştirilir: 

Yönetim Kurulu 
Toplantıları, 

Toplantı ve Karar 
Yeter Sayısı ve 
Çalışma Usul ve 
Esaslan 

15. (1) Yönetim Kurulu, olağan olarak ayda 
en az bir kez Başkanın çağrısı 
üzerine toplanır. Başkan, ,gerek 
gördüğü takdirde doğrudan veya 
Bakanın istemi üzerine veya en az 
beş üyenin gerekçeli ve yazılı istemi 
üzerine, Yönetim Kurulunu olağan 
üstü olarak da toplantıya çağırır. 

(2) Toplantı çağrılan, yazılı olarak 
yapılır ve çağrıda toplantı gündemi 
ile toplantı saati belirtilir. 
Toplantılar İhtiyat Sandığı Dairesi 
Binasında yapılır. 

(3) Yönetim Kurulu, üye tamsayısının 
salt çoğunluğu ile toplanır ve 
toplantıya katılanların salt 
çoğunluğu ile karar verir. Başkan ve 
üyelerin birer oy hakkı vardır. 
Oyların eşitliği halinde Başkanın 
ayırt edici oyu vardır. 

Ancak, bu Yasanın 12'nci 
maddesinin (4)'üncü fıkrasının (A) 
bendi kuralları ile (6)'ncı fıkrasında 
belirtilen konular, Yönetim 
Kurulunca Üye tamsayısının üçte ilci 
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oyuyla karara bağlanır. 

(4) Yönetj.ın Kurulu toplantılarına, 
Başkan, yokluğunda Başkan Vekili 
Başkanlık eder. 

(5) Yönetim Kurulu toplantılarında tam 
tutanak tutulur ve alınan kararlar, 
Karar Defterine işlenir ve toplantıda 
hazır bulunan Başkan ve üyelerce 
imzalanır. 

(6) Yönetim Kurulunun sekreterlik 
hizmetleri, Müdürlükçe görevlendi
rilecek personel tarafından, 
Başkanın gözetim ve denetiminde 
yürütülür. 

İhtiyat Sandığı Dairesi 
Müdürü veya Müdür Muavini, 
Yönetim Kurulu toplantılarında 
Kurul raportörü olarak görev yapar. 

(7) İzinsiz veya özürsüz olarak üst üste 
üç toplantıya veya bir yıl içinde 
yapılan toplantıların üçte birine 
katılmayan üyelerin üyelikleri sona 
erer. 

(8) Yönetim Kurulu toplantılarının 
yönetim esaslan, tutanakların ve 
karar defterinin nasıl tutulacağı, 
oylamaların ve toplantı çağnlannın 
nasıl yapılacağı ve benzeri çalışma 
esasları, Yönetim Kurulunca 
hazırlanıp Bakana sunulacak ve 
Bakanlar Kurulunca onaylanarak 
Resmi Gazetede yayımlanacak bir 
tüzükle saptanır. 
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Esas Yasanın 7. 
26'ncı 

Maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas Yasanın 8. 
43'üncü 
maddesinin 
Değiştirilmesi 

Esas Yasanın 9. 
44'üncü 
maddesinin 

Esas Yasa, 26'ncı maddesinin (2)'nci, (3)'üncü ve (4)'üncü fıkraları 
kaldırılmak ve yerlerine aşağıdaki yeni (2)'nci fıkra konmak suretiyle 
değiştirilir. 

"(2) İhtiyat Sandığı Fonunun hesaplan ile İhtiyat Sandığı Bütçesi, 
biİançosu ve kesin hesapları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Sayıştayı ve hizmet satın almak yoluyla Yönetim Kurulu karan 
ile görevlendirilecek bir Yem.inli Muhasip tarafından denetlenir 
ve Denetim Raporları, Bakanlığa, Bakanlar Kuruluna ve 
Cumhuriyet Meclisine sunulur ve Bakanlar Kurulunca Resmi 
Gazetede yayımlanır." 

Esas Yasa 43 'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
43'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: 

"Fonun Yönetimi 43. 
Ve İşletilmesi 

Fon, bu Yasa kuralları çereçevesinde 
İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından 
yönetilir ve işletilir." 

Esas Yasa 44'üncü maddesi kaldırılmak ve yerine aşağıdaki yeni 
44 'üncü madde konmak suretiyle değiştirilir: 

"Fonun Denetimi 44. Fon, Sayıştay ve hizmet satın almak 
yoluyla Yönetim Kurulu kararı ile 
görevlendirilecek bir Yeminli Muhasip 
tarafından denetlenir ve Denetim Raporları, 
Bakanlığa, Bakanlar Kuruluna ve 
Cumhuriyet Meclisine sunulur ve Bakanlar 
Kurulunca Resmi Gazetede yayımlanır." 

Geçici Madde 1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan Yönetim Kurulu 
Başkan ve üyeleri, görev sürelerinin sonwıa kadar, görev yapmaya 
devam ederler. Bunlardan, 6 yıl ve daha fazla süre ile görev yapan 
üyeler, bu Yasa kuralları çerçevesinde bir daha görevlendirilemezler. 

Yürürlüğe 10. Bu Yasa, Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 
Giriş girer. 
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