TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇALIŞTAYI TÜZÜĞÜ
(3.2.2015 - R.G. 20 - EK III - A.E. 106 Sayılı Tüzük)

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA
ESASLARI ) YASASI

(61/2014 Sayılı Yasa)
32(6) Maddesi Altında Yapılan Tüzük
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 32’nci maddesinin (6)’ncı fıkrasının kendisine verdiği
yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar;
Kısa İsim

1.

Bu Tüzük, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı Tüzüğü olarak
isimlendirilir.
BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir

61/2014

2.

Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Bakan” Sosyal Güvenlik İşleriyle Görevli Bakanı anlatır
“Bakanlık”, Sosyal Güvenlik İşleriyle Görevli Bakanlığı anlatır.
“Çalıştay”, Yasa’nın 27’nci maddesi uyarınca düzenlenen Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Çalıştayını anlatır.
“Daire”, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasası ile kurulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Dairesi’ni anlatır.
“Eylem Planı”, Çalıştay sonucunda ortaya çıkan iki yıllık plan ve proje
önermelerini içeren karar metnini anlatır.
“Konsey”, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasası’nın 25’inci maddesi uyarınca kurulan
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma ve İzleme Konseyi’ni anlatır.
“Koordinatör”, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma ve İzleme
Konseyi Koordinatörü’nü anlatır.
“Mor Rapor”, Konseyin Daire şubelerine sunduğu ve üç ayda bir
hazırlanan ilerleme-izleme raporlarını anlatır.
“Müdür”, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü’nü anlatır.
“Yasa”, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve
Çalışma Esasları) Yasasını anlatır.
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Amaç

3.

Bu Tüzüğün amacı, toplumsal cinsiyet eşitliği konularında Bakanlık
ve Dairenin iki yıllık makro plan ve politikalarının saptanması ve
Eylem Planının oluşturulması amacıyla Yasa’nın 27’nci maddesi ile
düzenlenmesi öngörülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayının
oluşumu, toplantıları, çalışma usul ve esaslar ile genel Kurul ve
Komisyonlarda yapılacak çalışmalar ve izlenecek yöntemlere ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
İKİNCİ KISIM
Çalıştayın Oluşumu, Toplantıları ve Çalışma Usul ve Esasları

Çalıştayın
Oluşumu

4.
(1)

(2)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı, aşağıda öngörülen doğal üyeler,
seçimle gelen üyeler ve gözlemcilerin katılımıyla oluşur:
Doğal Üyeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı (Başkan).
(A)
Başbakanın atayacağı bir temsilci.
(B)
Maliye işleriyle görevli Bakanın atayacağı bir temsilci.
(C)
Sağlık işleriyle görevli Bakanın atayacağı bir temsilci.
(Ç)
İçişleriyle görevli Bakanın atayacağı bir temsilci.
(D)
Eğitim işleriyle görevli Bakanın atayacağı bir temsilci.
(E)
Mecliste temsil edilen Siyasal Partilerden birer temsilci.
(F)
Başsavcılığı temsilen en az savcı düzeyinde bir temsilci.
(G)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü.
(Ğ)
Devlet Planlama Örgütü Sosyal Planlama Dairesi Müdürü veya
(H)
temsilcisi.
Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü veya temsilcisi.
(I)
Çalışma Dairesi Müdürü veya temsilcisi.
(İ)
Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü veya temsilcisi.
(J)
Polis Genel Müdürlüğü’nden Amir düzeyinde bir temsilci.
(K)
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma ve İzleme Konseyi
(L)
Koordinatörü.
(M) Belediyelerin kadın/toplumsal cinsiyet Merkezlerinden birer
temsilci.
Üniversitelerin Kadın Araştırmaları Merkezleri Başkanları
(N)
ve/veya atayacağı iki temsilci.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Şube Amirleri.
(O)
Maliye, Eğitim ve İçişleriyle görevli Bakanlıklarda görev
(Ö)
yapan Cinsiyet Odak Noktaları.
Şiddeti Önleme Merkezlerini temsilen bir kişi.
(P)
Kadın Sığınma Evlerini temsilen bir kişi.
(R)
Seçimle Gelen Üyeler:
(A) En çok üyeye sahip üç işçi sendikası federasyonundan birer
temsilci.
(B) En çok üyeye sahip iki memur sendikasından birer temsilci.
(C) En çok üyeye sahip iki öğretmen sendikasından birer temsilci.
(Ç) En çok üyeye sahip bir akademisyen sendikasından bir temsilci.
(D) Kıbrıs Türk İşverenler Sendikasından bir temsilci.
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan iki temsilci.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan iki temsilci.
Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odasından iki temsilci
Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden temsilen bir temsilci
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren
Üniversitelerden birer temsilci
(I) Toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya kadın hakları ve/veya insan
hakları konusunda uzmanlaşmış, en az 2 (iki) yıldır faaliyet
gösteren, üye sayısı asgari 30 (otuz) olan sivil toplum
örgütlerinden birer temsilci.
(İ) Mecliste temsil edilmekte olup olmadığına bakılmaksızın
toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine tüzüklerinde yer veren,
üye sayısı asgari 500 (beş yüz) olan ve merkez yönetim
kurullarında en az % 30 (yüzde otuz) oranında kadın
temsiliyetine sahip Siyasal Partilerden birer temsilci.
(J) Yukarıdaki (A) bendinden (Ğ) bendine kadar olan kurallara
bakılmaksızın Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine
tüzüklerinde yer veren, üye sayısı asgari 500 (beş yüz) olan ve
yönetim kurullarında en az % 30 (yüzde otuz) oranında kadın
temsiliyetine sahip sendikalar ile yasayla kurulmuş odalar,
birlikler ve derneklerden birer temsilci.
Gözlemciler:
(A) Müdür ve Koordinatör yurt içinden ve/veya yurt dışından uygun
görecekleri uzmanları Çalıştaya gözlemci statüsünde katılmak
üzere davet edebilir;
(B) Çalıştayın gerçekleşeceği tarihin 20 (yirmi) gün öncesine kadar
Daireye başvuran ve yukarıdaki (2)’nci fıkrada belirtilen
nitelikleri taşımayan sivil toplum örgütü, kurum, kuruluşu
temsilen birer temsilcisi, Müdürün onayına bağlı olarak,
Çalıştayın Genel Kurul ve Komisyon çalışmalarına “Gözlemci”
statüsünde katılabilirler.
(E)
(F)
(G)
(Ğ)
(H)

(3)

Çalıştay Tarihi
ve Davet

5.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Çalıştay, olağan olarak iki yılda bir kez, Bakan tarafından OcakHaziran ayları arasında saptanacak bir tarihte toplanır. Çalıştay
süresi en fazla 5 (beş) çalışma günüdür.
Bakan, gerek görmesi halinde, olağan toplantılar dışında
Çalıştayı olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Toplantı davetiyeleri ile Çalıştay gündemi Çalıştayın
düzenleneceği tarihten 60 (altmış) gün önce Çalıştay üyelerine
gönderilir.
Çalıştay davetini takiben geçen 25 (yirmi beş) gün içinde
Çalıştaya katılacak olan temsilcilerin isimleri Bakanlığa
bildirilir.
Bakanlık Çalıştay tarihinden en geç 10 (on) gün önce Çalıştaya
katılacağı bildirilen temsilci üyelere gündemle ilgili belge ve
dokümanları gönderir.
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Çalıştaya Ön
Hazırlık

6.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

Çalıştayın Çalışma 7.
Usul ve Esasları

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Bakanlık Çalıştay tarihinden 80 (seksen) gün önce Çalıştayla
ilgili ön hazırlık çalışmalarını yürütmek, gündemle ilgili tespit
ve görüş belirtmek, belge ve dökümanları hazırlamak ve Çalıştay
yeri ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla
Çalıştay Hazırlık Komitesi oluşturur.
Çalıştay Hazırlık Komitesi Bakan tarafından görevlendirilen
Bakanlığın ve Bakanlığa bağlı Dairelerin personelinden oluşur.
(A) Çalıştay komisyon çalışmaları, “Ekoomi, Planlama ve
Eğitim”, “Hukuk Uygulama ve İzleme”, “Şiddeti Önleme
ve Ayrımcılıkla Mücadele” başlıkları altında üç temel
Komisyon ve bu Komisyonlar altında kurulan çalışma
grupları eliyle yürütülür.
(B) Komisyonlarda görev alacak üyeler ilgi alanları ve sayısal
denge ölçülerine göre Çalıştay Hazırlık Komitesi
tarafından belirlenir ve Genel Kurulu’nun ilk toplantısında
bilgi ve onaya sunulur.
Çalıştay Hazırlık Komitesi Çalıştay gündemiyle ilgili olarak,
gerektiğinde ilgili Bakanlıklar, üniversiteler ve şahıslar ile
kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak ön hazırlık
çalışmalarının boyutlarını genişletelebilir.
Çalıştay Hazırlık Komitesi, Çalıştay boyunca Çalıştayın
sekreterya görevini de yürütür.
Çalıştay çalışmaları belirlenen gündem gereğince Genel Kurul
ve Komisyon toplantıları halinde yürütülür.
Çalıştay Genel Kurulunun doğal başkanı Bakandır. Bakanın
yokluğunda Bakanlık Müsteşarı Genel Kurul’a başkanlık eder.
Çalıştay Genel Kurulunun ilk oturumunda toplantıları yönetmek
üzere Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile iki Divan
Başkan Yardımcısı ve iki raportörün seçimi yapılır.
Konsey Genel Koordinatörü Divan’ın doğal başkanıdır.
Divan Başkan yardımcıları Bakanlık ve Daire personeli dışından
seçilir.
Çalıştayın ilk günü Çalıştayın süresi, komisyonların oluşumu ve
komisyonların çalışmalarına ışık tutacak genel görüşmelerin
yapılmasına, son günü ise komisyon raporlarının görüşülüp
onaylanması ve gelecek Çalıştay Genel Kurulu gündemi ile ilgili
önerilere ayrılır.
İlk gün ve son gün arasında kalan günler konuların çeşitliliğine
ve ihtiyacına bağlı olarak komisyonların çalışmalarına ayrılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çalıştay Genel Kurulu ve Komisyonlarında Yapılacak Çalışmalar ve İzlenecek Yöntemler
Komisyon
Çalışmalarında
Yöntem

8.

(1)

(2)

Komisyon Başkanları, Komisyon Başkan yardımcıları ve
Komisyon raportörleri, Komisyonun ilk toplantısında,
komisyon üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçilir.
Komisyonların görevi kendi görev alanında rapor hazırlayıp
Genel Kurul’un onayına sunmaktır.
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(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Oy Kullanma Hakkı

9.

(1)
(2)

Toplantı Kararları
ve Oylama Usulü

10.

(1)
(2)

(3)
(4)

Toplantılarda Söz
Alma Usul ve
Esasları

11.

(1)

(2)

Komisyon bu görevini yerine getirmek için çalışma grupları
kurabilir.
Komisyonlar altında kurulan Çalışma Grupları aldıkları
kararları, karar gerekçeleri ile birlikte, kendi aralarında
seçtikleri bir temsilci aracılığı ile bağlı bulunduğu Komisyon
başkanına yazılı olarak iletirler.
Komisyon ile çalışma gruplarında belirtilen görüşler, yapılan
öneriler ve kullanılan oylar ilgili raportör tarafından komisyon
tutanaklarına geçirilir.
Tutanaklar Komisyon Başkanı ve raportör tarafından imzalanır.
Tutanaklara bağlı olarak hazırlanan Komisyon raporları ilgili
komisyon üyeleri tarafından imzalanır ve Genel Kurul
üyelerine dağıtılmak üzere Divan Başkanlığı’na teslim edilir.
Komisyonlar gerekli gördükleri konularda bilgi vermek ve
açıklamalarda bulunmak üzere toplantılara dıştan uzman veya
teknik kişiler çağırabilirler.
Komisyon üyeleri Genel Kurul’da kendi komisyonuna ilişkin
raporun görüşülmesi esnasında raporun tümü veya belli bir
kısmı için görüşlerini belirtmek üzere konuşma hakkını
kullanabilirler.
Komisyon Başkanları, kendi komisyonlarına bağlı Çalışma
Grupları tarafından üretilen kararları yazılı olarak Çalıştay
Divan Başkanlığı’na sunarlar.

Çalıştay Genel Kurulunda ve Komisyon Çalışmalarında oy
kullanma hakkı doğal üyeler ile seçimle gelen üyelere aittir.
Çalıştay Gözlemcilerinin oy kullanma hakları yoktur.
Çalıştay Genel Kurulu ve Komisyonlar en az üye tam sayısının
üçte iki çoğunluğu ile toplanır.
(A) Çalıştay Genel Kurul ve Komisyon çalışmalarında
oylama el kaldırmak suretiyle yapılır.
(B) Üyelerden, önce lehte, sonra aleyhte ve son olarak da
çekimserlerin el kaldırmaları istenir ve kararlar oylamada
hazır bulunan üylerin salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde oya sunulan husus reddedilmiş sayılır.
Komisyonlarda karara varılamayan ihtilaflı konular kesin
kararın alınabilmesi için Çalıştay Genel Kurulu’na götürülür.
Çalıştay Genel Kurulu ve Komisyon çalışmalarında oturumu
yöneten Başkanın izni olmadan söz alınamaz. Başkanın özel
izni olmadan bir konuşmacıya, aynı birleşimde aynı konu
üzerinde, ikiden çok söz hakkı verilemez.
Başkan veya Başkan Yardımcılarının usul hakkında veya
açıklayıcı nitelikteki konuşmaları yukarıdaki (1)’inci fıkrada
belirtilen sınırlamaya bağlı değildir.
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(3)

(4)

(5)

Başkanın Söz
Kesme ve Düzen
Sağlama Yetkisi

12.

(1)

(2)

Söz, istem sırasına göre verilir. Söz alan üye konuşmasında
konu dışına çıkamaz. Konuşma süreleri Başkanın önerisi ile
ilgili Çalışma Grubu veya Komisyon üyeleri tarafından
belirlenir.
Bir konu üzerinde önce lehte, sonra aleyhte ikişer konuşma
hakkı tanınır ve konu oya sunulur. Komisyon Başkan veya
üyelerinin kendi raporlarına ilişkin söz alma hakkı bu kuralın
dışındadır.
Oylanan bir konu hakkında, oylamadan sonra söz hakkı
tanınmaz.
Çalıştay Genel Kurulu ve Komisyon çalışmalarında bir üyenin
sözü, ancak kendisini bu Tüzüğe veya usule uymaya, konu
hakkında konuşmaya davet etmek üzere, oturumu yöneten
Başkan tarafından kesilebilir. Başkanın bu yetkisini başka bir
üye kullanamaz.
(A) Başkan, önceden uyarıldığı halde konu dışı, kişisel
sataşma veya toplantı düzenini bozucu konuşmalar
yapmaya, bu nitelikte eylemlerde bulunmaya devam eden
üyelerin sözünü kesme veya konuşmasını engelleme
yetkisine sahiptir.
(B) Başkanın yukarıdaki (A) bendinde belirtilen yetkileri
kullandığı ancak bunun yeterli olmadığı durumlarda
Başkan düzeni sağlamak için birleşimi ertelemek de dâhil
olmak üzere başka gerekli önlemleri almaya yetkilidir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Kurallar

Kararların
Yayımlanması

13.

Çalıştay kararları Bakan tarafından en geç 30 (otuz) gün içerisinde
Bakanlar Kurulu’nun bilgisine sunulur ve Bakanlar Kurulu tarafından
Resmi Gazete’de yayımlanır.

Yürütme Yetkisi

14.

Bu Tüzük, Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe Giriş

15.

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