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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü
Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası
Teşkilat (Değişiklik) Yasası” Anayasanın 94’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası gereğince Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilan
olunur.
Sayı:9/2017
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
MERKEZ BANKASI TEŞKİLAT (DEĞİŞİKLİK) YASASI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı
yapar:
Kısa İsim
57/1987
29/1990
31/1997
45/2016

1. 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 Yasaya
17A
Maddesinin
Eklenmesi

2. Esas Yasa, 17’nci maddesinden hemen sonra aşağıdaki yeni 17A maddesi
eklenmek suretiyle değiştirilir:
“Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
Merkez Bankası
Personel Sağlık
Fonunun
Oluşturulması

17A. (1)

(2)

(3)

Başka Yasada aksine kural bulunup
bulunmadığına
bakılmaksızın,
Merkez
Bankası personelinin yurt içinde serbest
çalışan hekim ve kliniklerde muayene,
cerrahi müdahale, tedavi ve eczacılık
hizmetlerinden doğan harcamalarının bir
kısmını veya tümünü karşılamak üzere
Merkez Bankası bünyesinde “Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Personel
Sağlık Fonu” adı altında bir Fon oluşturulur.
Personel Sağlık Fonunun kaynakları
şunlardır:
(A) Fiilen çalışan Merkez Bankası
personeli ile emekli olup da Fona
prim yatırmaya devam eden emekli
personelin brüt maaşından her ay
yapılan % 1 (yüzde bir) kesinti,
(B) Merkez Bankasının her mali yıl
içinde yukarıdaki (A) bendi uyarınca
personelden kesilen toplam miktarın
iki katı oranında yapacağı katkı ve
(C) Personel Sağlık Fonunda toplanan
paraların
nemalandırılmasından
sağlanan gelir.
Fondan;
(A) Fiilen çalışan Merkez Bankası
personelinin kendisi veya emekli

(4)

(5)

(6)

(7)
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olup da Fona prim yatırmaya devam
eden emekli personel veya en az
yirmi beş fiili hizmet yılını doldurup
emekliye ayrılanlar, fiilen çalışan
personelin çalışmayan eşi, on sekiz
yaşını doldurmamış çocukları ile
on sekiz yaşını doldurmuş olsalar
dahi yüksek öğrenimde bulunan
yirmi dört yaşını aşmamış çocukları
veya bedenen ve ruhen malul olan
çocukları ve
(B)
Merkez Bankası personelinin yurt
dışında yüksek öğrenimde bulunan
yirmi dört yaşını aşmamış çocukları,
yurt içi tedaviler için öngörülen
kıstaslarına göre
yararlanırlar.
Personel Sağlık Fonu, bir başkan ve iki üye
olmak üzere aşağıdaki toplam üç üyeden
oluşan “Personel Sağlık Fonu İdare Kurulu”
tarafından yönetilir. Personel Sağlık Fonu
İdare Kurulu üyelerinin, görev süresi üç
yıldır ve aynı kişilerin yeniden görev
almasına engel yoktur.
(A) Bir
Merkez
Bankası
Başkan
Yardımcısı (Başkan),
(B) Merkez Bankası personelinin kendi
aralarından belirleyeceği iki kişi
(Üye).
Personel Sağlık Fonu İdare Kurulu;
(A) Ödeme kıstaslarını belirler.
(B) Fonun kaynaklarının amacına uygun
olarak kullanımı ve işleyişini sağlar;
ödemelerde tereddüt hasıl olan
konuları Merkez Bankası Yönetim
Kuruluna aktarır.
(C) Her yılın Ocak ayı sonuna kadar bir
önceki yılın bilançosunu ve bununla
ilgili raporu hazırlayarak Merkez
Bankası
Yönetim
Kurulunun
bilgisine sunar.
Ödemeler, Personel Sağlık Fonu İdare
Kurulunun onayıyla Muhasebe işlerinden
sorumlu ilgili Müdürlük tarafından yapılır.
Personel Sağlık Fonunun kapsamı vizite
ücreti, ilaç bedeli, radyolojik görüntüleme,
tahlil, doğum, diş, göz ve her türlü cerrahi
müdahale için yapılacak harcamalardan
oluşur.
(A) Vizite ve tedavi giderlerinin % 80
(yüzde seksen)’i,
(B) Ameliyatlarda yapılan giderlerin

tamamı
Fon tarafından karşılanır.
(8)

Personelin Sağlık Fonundan yararlanma şekli
ve kıstasları aşağıdaki gibidir:
(A) Fondan yararlanabilmek için yapılacak
sağlık harcamalarının yürürlükte olan
vergi yasaları ile diğer mali mevzuata
uygun
olarak
belgelendirilmesi
gerekir.
(B) Vizite ücreti; bu konuda Bakanlar
Kurulunun
özel
klinik
ve
muayenehaneler
için
onaylayıp
yayımladığı tedavi ve ameliyat
ücretleri
esas
alınarak limitler
içerisinde kalmak koşuluyla Personel
Sağlık Fonu İdare Kurulu tarafından
saptanır. Radyolojik görüntüleme ve
tahlil
ücretlerinin
Fondan
karşılanabilmesi için uzman doktorun
sevk kağıdı aranır.
Ancak
yılda
bir
defa
yaptırılabilecek genel tahliller için bu
şart aranmaz.
(C) Diş bakımı ve tedavi, Personel Sağlık
Fonu
İdare
Kurulu
tarafından
belirlenen ve her yıl yeniden
düzenlenecek kıstaslara göre ödenir.
İhtiyaç olması halinde, bir yıllık süre
dolmadan
kıstaslar
yeniden
belirlenebilir.
(Ç) Gözlük çerçeve ve cam bedeli dört
yılda bir, gözlük camı bedeli ise yılda
bir defadan fazla olmamak üzere
Personel Sağlık Fonu İdare Kurulunca
saptanır.”

Geçici Madde
Görevde Olan
Personel Sağlık
Fonu İdare
Kurulunun
Durumu

1. Bu (Değişliklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihte görevde olan, Personel
Sağlık Fonu İdare Kurulu Başkan ve Üyelerinin görevi bir ay sonra sona erer ve
üç yıl görev yapacak olan yeni Personel Sağlık Fonu İdare Kurulu oluşturulur.

Yürürlüğe Giriş

3. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.
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