TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI TARAFINDAN
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE YAPILACAK
YENİ CEZA İNFAZ KURUMUNA İLİŞKİN PROTOKOL
2016 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli E işaretli cetvelin 5 inci maddesinde yer alan;
“Hazine Müsteşarlığı bütçesinin 07.82.32.00-04.1.1.00-1-07.2 tertibindeki ödenekten
Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği’nin yurt içinde veya yurt dışında uygun göreceği
yatırım projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve
(II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin bütçelerinde mevcut veya yeniden açılacak
tertiplere aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili olup, bütçelerine ödenek aktarılacak veya
ödemede bulunacak kuruluşların görevlendirme şekli ile harcama usul ve esasları Kıbrıs
İşlerinden Sorumlu Bakan ve ilgili kuruluşun bağlı olduğu Bakan arasında imzalanacak
protokol ile belirlenir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sermaye giderleri, transfer
giderleri ve diğer amaçlarla kullanılmak üzere Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği
emrine gönderilen ödeneklerin kullanım amaç, yöntem ve şartları Türkiye Cumhuriyeti ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılacak Protokol ile tespit olunur.” hükmü
uyarınca, T.C. Adalet Bakanlığınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek
Yeni Ceza İnfaz Kurumu Yapımı Projesine ilişkin harcama usul ve esaslarının belirlenmesi
amacıyla bu Protokol düzenlenmiştir.
Madde 1- Bu Protokol’de geçen;
Başbakan Yardımcılığı: Kıbrıs ile ilgili işlerin koordinasyonundan sorumlu
Başbakan Yardımcılığını,
Bakanlık: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığını,
Başmüşavirlik: Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşavirliğini, ifade eder.
Madde 2- Bakanlık tarafından bu Protokol kapsamında yapılacak işler:
a. Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması ve suç işlemelerinin önüne
geçilmesi hedefinde meslek edindirmeye yönelik olarak atölye ve eğitim tesis alanları ile
sosyal faaliyet ve spor alanları,
b. İdari Blok,
c. 500 kişiye kadar yetişkin erkek kapalı, 100 kişiye kadar kadın kapalı, 65 kişiye
kadar çocuk kapalı ve 100 kişiye kadar açık bölümleri olan Ceza İnfaz Kurumu,
d. Teknik merkez binası,
e. Ceza İnfaz Kurumu idari blok ile Ceza İnfaz Kurumu personelince kullanılacak
birimlerdeki mobilya tefrişi ile hükümlü tutukluların kullanacağı yatak ve dolaplar.
Madde 3- Bakanlık projenin uygulanması sırasında kendi görev alanlarına giren iş ve
işlemleri yürütmekle sorumludur.
Bakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu işleri gerçekleştirmek üzere gerekli
tesisleri kurabilir, personelini geçici görevle görevlendirebilir.
Bakanlık ikinci maddede tanımlanan iş ve işlemleri işbu Protokol ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yapar ve/veya belirleyeceği yüklenici ve/veya taşeronlara yaptırır.

Bakanlık ile yüklenici ve taşeronlar işlerin ifası için mevzuata uygun olması şartıyla
gerekli makine, araç ve gereçleri (yedek parça dâhil) ile inşaat bünyesinde girecek diğer her
türlü madde ve malzemeleri geçici veya sürekli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne
sevk etmeye yetkilidir.
Bakanlık ve kendilerine iş verilecek yüklenici ve taşeronlar, çalıştıracağı personeli
Türkiye’den götürebilecekleri gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden de temin edebilir.
Madde 4- Bakanlık, söz konusu işlerle ilgili ihtiyaç duyacağı ödenekleri gerekçeleri
ile birlikte bir önceki yılın Eylül ayı sonuna kadar Başmüşavirliğe iletir.
Başmüşavirlikçe, her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik yatırım programı
dâhilinde bu işler için ayrılan ödenek miktarı, Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirilir.
Bakanlığın ilgili birimi Başmüşavirliğe ödenek talebini bildirir. Ayrılan ödenek, iş
programına göre, Başmüşavirliğin yazısına istinaden Hazine Müsteşarlığının talebi ve Maliye
Bakanlığının onayı ile Hazine Müsteşarlığının ilgili bütçe tertibinden Bakanlığın ilgili
biriminin bütçesine aktarılır.
Protokol hükümleri dâhilinde gerçekleştirilecek hizmetin/hizmetlerin bedeli, ilgili
mer’i mevzuat hükümleri dâhilinde Merkez Saymanlık Müdürlüğünce Bakanlığın ilgili
biriminin bütçesine bu amaçla aktarılan ödenekten ödenir. Ödemesi yapılan hak edişlerin özet
tablosu 15 gün içinde Başmüşavirliğe gönderilir.
İşlerin devamı sırasında ortaya çıkan ve ek ödenek gerektirecek iş artışlarında
Başmüşavirliğin görüşü alınır.
Madde 5- Bakanlık, bu Protokolün ikinci maddesinde yer alan işlerin ifası için 5018
Sayılı Kanun hükümlerine göre yıllara sari olan projelerle ilgili gelecek yıllara yüklenmelere
girişebilir.
Madde 6- Bu Protokol konusuna ilişkin teknik hususlara ve ikinci maddesinde
belirtilen her bir iş ve/veya işlemin ifasına ilişkin olarak, her bir iş ve/veya işlem için ayrı ayrı
olmak üzere, Bakanlık ile Başbakan Yardımcılığı arasında ek Protokol düzenlenebilir.
Madde 7- Bu Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve işlerin hitamında sona
erer.
Madde 8- 8 (sekiz) madde, 2 (iki) sayfa metinden ibaret bu Protokol, 2 (iki) nüsha
olarak düzenlenmiş olup 31/10/2016 tarihinde imzalanmıştır.
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