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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

(15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik)

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN OLUŞUMU
TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

(17.6.2004 - RG. 88 – EK III – AE. 327 Sayılı Tüzük)

ÇALIŞMA DAİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI) YASASI

(35/2000 Sayılı Yasa)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisinin Oluşumu Toplanması ve
Çalışma Esasları Tüzüğü

Madde 11 Altında Yönetmelik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Danışma Meclisinin Oluşumu Toplanması ve Çalışma Esasları Tüzüğünün 11.
Maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu onayı ile aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi
Toplantısı İle Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği” olarak
isimlendirilir.

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE TEFSİR

Tefsir 2. Bu Yönetmelikte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Meclis” , Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi’ni anlatır,
“Başkan”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi Başkanını
anlatır,
“Raportör”, Çalışma işleriyle görevli Bakanlığın raportör olarak
görevlendirdiği kişiyi anlatır,
“Uzman”,  Bu yönetmelik maksatları bakımından, Meclis tarafından
görüş alınabilinecek kişi olduğuna karar verilen kamu görevlisini
anlatır.
“Tüzük”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisinin Oluşumu
Toplanması ve Çalışma Esasları Tüzüğü’nü anlatır,
“Yasa”, 35/2000 Sayılı Çalışma Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma
Esasları) Yasası’nı anlatır.
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Amaç 3. Bu Yönetmeliğin amacı Çalışma Yaşamını ve Sosyal Güvenlikle ilgili
ülke sorunlarını makro düzeyde analiz ederek etkin çözümler üretmek
ve Bakanlığa önerilerde bulunmak üzere Yasanın 12 (2)’nci maddesi
altında kurulması ve çalışması öngörülen Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Danışma Meclisinin toplantıları ile çalışma usul ve esaslarının
düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Kuruluş 4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi’nin oluşumu aşağıdaki
temsilcilerin üye olarak katılımı ile olur;

(1) (a) Başbakanın atayacağı bir temsilci,
(b) Çalışma İşleri ile ilgili Bakanın atayacağı bir temsilci,
(c) Çalışma Dairesinden bir temsilci,
(ç) Devlet Planlama Örgütünden bir temsilci,
(d) Mali İşlerle İlgili Bakanlıktan bir temsilci,
(e) Ekonomi İle İlgili Bakanlıktan bir temsilci,
(f) Eğitim İşleri İle ilgili Bakanlıktan bir temsilci,
(g) Sağlık İşleri ile ilgili Bakanlıktan bir temsilci,
(h) Kadın Çalışmaları Dairesinden bir temsilci,
(ı) Kıbrıs Türk Sanayi Odasından bir temsilci,
(i) Kıbrıs Türk Ticaret Odasından bir temsilci,
(j) Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğinden bir temsilci,
(k) Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odasından bir

temsilci,
(l) En çok üyesi bulunan İşverenler Sendikasından bir

temsilci,
(m) En çok üyeye sahip Engelli Derneğinden bir temsilci,
(n) En çok üyeye sahip Üç İşçi Sendikası veya İşçi

Federasyonundan birer temsilci,
(o) Turizm sektöründe örgütlenmiş en çok üyeye sahip işçi

sendikasının bir temsilcisi,
(ö) KKTC’de faaliyet gösteren Üniversitelerden birer

temsilci,
(2) Meclis üyelerinin herhangi birinin önerisi ve Başkanın

kabulü ile uzman kişilerde Meclise danışman olarak
katılabilir. Uzman kişilerin toplantı yeter sayısına etkisi
veya oy hakkı yoktur.
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Örgüt
Temsilcilerinin
Seçimi

5. En çok üyeyi temsil eden sendika ve/veya federasyonun
belirlenmesinde veya belirlenen örgütle ilgili şikayet olması
halinde hangi sendikal kuruluşun en çok üyesi olduğunu tespit
etmek için Sendikalar Mukayyitliği’nden bilgi alınır ve bu
bilgiye göre ilgili sendikal kuruluşun temsilcisi Kurul üyesi
olarak tespit edilir.

Üyeliklerle ilgili itirazlar, aleyhine itiraz edilen örgütün
üyeliğini düşürmez. Üyeliğin düşürülmesi sendikalar
Mukayyitliği’nden alınan bilgi üzerine Bakanlıkça yapılır.

6. 1. Devletin ekonomik ve sosyal politikaları, İLO sözleşmeleri ve
AB normları dikkate alınarak çalışma yaşamı ve sosyal
güvenlikle ilgili konuları inceleyerek milli politikaların
oluşumuna yardımcı olmak.

2. Çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikle ilgili yasaların
hazırlanması, tadil edilmesi, uygulanması konularında görüş ve
önerilerde bulunmak.

Meclisin Görev ve
Yetkileri

3. Çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik konularında devletin yaptığı
tüm faaliyetler hakkında görüş ve önerilerde bulunmak.

4. Çalışma yaşamı ve sosyal güvenlikle ilgili mevcut veya oluşacak
sorunların önlenmesini sağlayacak tedbirleri belirlemek ve
çözüm önerilerinde bulunmak.

5. Bakanlıkça değerlendirilmesi istenen konularda görüş bildirmek.

Meclis toplantılarının sonuçları raporla tespit edilir, bu raporlar
Bakanlığa, Başbakanlığa, Çalışma Dairesi Müdürlüğüne en geç 45
gün içerisinde verilir.

Meclis
Üyelerinin
Görev Süresi

7. Meclis üyelerinin görev süresi iki yıldır. Ancak, ilgili daire ve
kuruluşlar istedikleri zaman temsilcilerini değiştirebilirler. Makul bir
gerekçesi olmadan üç defa üst üste meclis toplantılarına katılmayan
temsilcilerin üyeliği meclis başkanı kararı ile sona erer ve yerine ilgili
makam yada örgüt tarafından yeni temsilci üye olarak atanır.

Toplantı
Zamanı

8. Meclis, Çalışma Bakanı’nın çağrısı üzerine altı ayda bir defa ve
Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde her zaman olağanüstü
toplanır.

Gündem 9. Gündem Başkanca belirlenir. Başkan üyelerden yazılı olarak gelecek
önerileri dikkate alarak gündemi saptar ve bir yazı ile Raportöre
gönderir. Raportör toplantı çağrısı ile gündemi üyelere bildirir.

Toplantılar 10. Toplantılar ve toplantı gündemi, Meclis başkanı tarafından Raportör
vasıtasıyla en geç 2 gün önceden üyelere yazılı olarak bildirilir.
Ancak, olağanüstü bir toplantı gerektiğinde, Başkan resen ve en
süratli bir şekilde Meclis üyelerini toplantıya çağırabilir.
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Meclisin
Çalışmaları

11. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Danışma Meclisi, üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar
alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırdedici oyu vardır. Çekimser
oylar, olumlu veya olumsuz oylardan fazla olanın yönünde sayılır.

Görüşmeler 12. Meclis Başkanı toplantıyı açar. Başkanın hazır bulunmadığı
toplantılarda veya durumlarda başkanlık görevini Çalışma Bakanlığı
Temsilcisi yapar.

Oy
Kullanılmayacak
Haller

13. Meclis toplantılarına katılmayan üyeler oy kullanamayacakları gibi
oylarını kullanmak üzere her ne suretle olursa olsun üyelerden birini
görevlendiremezler.

Kullanılan
Oyların
Gerekçesi

14. Üyeler arzu ettikleri takdirde kullandıkları oyun gerekçelerini toplantı
tarihinden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak belirtebilirler.

Gündem Dışı
Konuşmalar

15. Gündemdeki konuların görüşülmesine geçilmeden önce varsa
gündem dışı konuşmalar yapılır. Gündem dışı konuşmalar 10
dakikayı geçemez.

Gündemin
Görüşülmesi

16. Meclis gündemdeki konuları gündem sırasına göre görüşür.

Söz Hakkı 17. Başkan, ilk ve son söz öneri sahibine verilmek kaydıyla, söz
isteyenlere istem sırasına göre söz hakkı verir.

Konuşmalar 18. Konuşmacılar Başkana hitap ederler. Toplantılarda üyeler arasında
karşılıklı görüşme yapılmaz. Konuşan üyenin sözü kesilmez.

Ancak, Başkan konu dışı konuşan üyeye konuya ilişkin olarak
konuşmasını sürdürmesi için uyarıda bulunabilir.

Oylama Usulü 19. Öneride yer alan her konu, konuşmalar tamamlandıktan sonra öneri
sırasına göre oya sunulur. Oylar el kaldırmak suretiyle saptanır.
Oylama sonucunu Başkan açıklar. Bir üyenin istemi ve Kurul kararı
ile gizli oylama yapılabilir.

Alt Komite
Oluşturulması

20. Meclis herhangi bir konuyu daha geniş bir şekilde etüt etmek ve
Meclis’e önerilerde bulunmak üzere Alt Komiteler oluşturabilir. Alt
Komiteler en az 3 en çok 6 üyeden oluşur.
Alt komiteler danışman olarak görev yapmak üzere yeterli sayıda
uzman kişilere görev verebilir. Danışmanlar istendiği zaman alt
komite toplantılarına katılırlar.

Alt Komitelerin
Çalışmaları

21. Alt Komite kendisine havale edilen konular hakkında vardığı
sonuçları veya önerileri bir rapor halinde en geç iki gün içerisinde
Başkan’a sunar. Başkan Rapor’u Meclis üyelerinin bilgisine getirir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Meclis
Kararları

22. Meclis gündemindeki konuları en geç beş gün içerisinde karara
bağlar.
Meclis kararları Raportörlerce düzenlenen karar defterinde yazılı ve
gerekçeli olur. Kararlar bir sonraki Meclis toplantısında üyeler
tarafından imzalanır.
Meclis kararlarının toplantıya katılan her üye tarafından imzalanması
zorunludur.

Kararların
İçeriği

23. Meclis kararları:
(a) Toplantı tarih ve sayısını;
(b) Toplantıya katılanların ad ve soyadlarını;
(c) Gerekçeli karar metnini;
(d) Oylama sonucunu ve gereği halinde üyelerin kullandıkları

oyla ilgili gerekçelerini içerir.

Üyeliklerin
Boşalması

24. Herhangi bir nedenle boşalan üyelikler için ilgili örgüt veya makam
tarafından atama yapmak suretiyle boşalan üyelikleri doldurulabilir.
Üyelikten azil, atamayı yapan örgüt veya makamca yapılır.

Uygulama 25. Bu Yönetmelik, Yasa ve Tüzüğün amaçlarına uygun olarak ve
bunlarla birlikte uygulanır.

Yürütme
Yetkisi

26. Bu Yönetmelik, Bakanlar Kurulu adına Çalışma işleriyle görevli
Bakanlık tarafından yürütülür.

Yürürlüğe
Giriş

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


