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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ
BANKASI TEŞKİLAT (DEĞİŞİKLİK) YASASI

29/1990 Sayılı Yasa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Aşağıdaki Yasayı yapar
Kısa İsim
57/1987

1

Esas Yasa’nın
52’nci
maddesinin
değiştirilmesi

2

Bu Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat
(Değişiklik) Yasası olarak isimlendirilir ve aşağıda “Esas Yasa” olarak anılan
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile birlikte
okunur.
Esas Yasa 52’nci maddesinin (2)’nci fıkrasından hemen sonra aşağıdaki yeni
(3)’üncü ve (4)’üncü fıkralar eklenmek suretiyle değiştirilir:.

“29/1976

26/1977
9/1979
18/1980
26/1982
54/1982
14/1983
22/1983
20/1985
3/1986
14/1987
38/1987

(3) 1976 Güvenlik Kuvvetlerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkileri Yasası uyarınca mükellef askerlik yapan ve daha
sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasında
görev alan banka personeline yaptıkları mükellef askerlik
hizmetlerine karşılık her tam yıla bir kademe ilerlemesi
verilir ve bu hizmetler gerek bu madde amaçları ve
gerekse Emeklilik Yasası kuralları çerçevesinde emeklilik
amaçları bakımından hizmet süresine eklenir. Artan hizmet
ayları müteakip kademe ilerlemesi için dikkate alınır.
Bulunduğu hizmet sınıfı içinde barem tavanına gelen Banka
personeline bu hakları, terfi alıp da yüksek bir bareme
geçtikleri zaman uygulanır.

(4) 20 Temmuz 1974 tarihinden sonra geçici statüde
kamu görevlisi olarak yaptıkları hizmetlere karşılık
kademe ilerlemesi alamayan Banka personeline yaptıkları
her hizmet yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilir. Artan
geçici hizmet ayları müteakip kademe ilerlemesi için dikkate
alınır. Bulunduğu hizmet sınıfı içinde barem tavanına gelen
Banka personeline bu hakları, terfi alıp da yüksek bir
bareme geçtikleri zaman uygulanır.”
Esas Yasa’nın

3.

Esas Yasa, 82’nci maddesinin (4)’üncü fıkrasından hemen sonra aşağıdaki yeni

82’nci
maddesinin
değiştirilmesi

(5)’nci fıkra eklenmek suretiyle değiştirilir:

“(5)

Esas Yasa’nın
86’ncı
maddesinin
değiştirilmesi

4.

Yürürlüğe giriş
7/1979
3/1982
12/1982
44/1982
42/1983
5/1984
29/1984
50/1984
2/1985
10/1986

5.

(1)

(2)

Burs veya kursa giden veya Bakanlar Kurulunca yurt dışında
görevlendirilmelerine karar verilen kamu görevlilerinin veya Banka
personelinin eşlerine kendi isteklerine göre burs, kurs veya
görevleri süresince Yönetim Kurulunca ödeneksiz izin verilebilir.
Bu izin süresince Banka personelinin yükümlülükleri devam eder,
ancak ilerleme, yükselme ve diğer hakları işlemez.”
Esas Yasa 86’ncı maddesinin yan başlığı kaldırılmak ve yerine
“Birleşik Baremlerde, Derece Değişikliğinde ve Sınıf değiştirmede
Aylık” yan başlığı konmak suretiyle değiştirilir.
Esas Yasa, 86’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasından hemen sonra
aşağıdaki yeni (3)’üncü, (4)’üncü ve (5)’inci fıkralar eklenmek
suretiyle değiştirilir:
“(3)
Bulunduğu dereceden bir yukarı dereceye yükselmeye
hak kazanan bir banka personeli, yeni girdiği
derecenin ilk kademesine karşılık olan maaşı (aylığı)
almaya hak kazanır;
Ancak, yeni girdiği derecenin ilk kademesine
karşılık olan maaş alt derecede kazandığı maaştan az
veya ona eşit ise, fiilen kazandığı maaştan yüksek olan
en yakın kademesinin bir üst kademesinden veya fiilen
kazandığı maaşa eşit olan kademenin bir üst
kademesinden maaş almaya hak kazanır.
(4)
Bir sınıftan başka bir sınıfa geçen bir banka personeli,
geçtiği sınıfta atandığı derece kadrosunun baremi,
halen almakta olduğu maaş tutarının altında ise, o
banka personeline yukarıdaki 3’üncü fıkra kuralları
uygulanır.
(5)
Sınıf değiştirme nedeniyle, kazanılmış hak
derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan Banka
Personeli de, atandığı derecede eski derecesinde
almakta olduğu maaşa eşit maaşı almaya; atandığı
derecede eşitliği sağlayacak kademe aylığına karşılık
maaş yoksa en yakın kademe aylığını almaya hak
kazanır.”

Bu yasanın, 2’nci maddesinin (3)’üncü ve (4)’üncü fıkralarındaki kurallar
Kamu Görevlileri Yasasında belirtilen yöntem ve tarihlerden; diğer maddeleri
ise, 1Ocak 1990 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.

13/1986
30/1986
31/1987
11/1988
33/1988
13/1989
34/1989
73/1989
8/1990

