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KIBRIS TÜRK TABİPLERİ “ODA VE BİRLİK İLİŞKİLERİNİ
DÜZENLEYEN TÜZÜK”

(28.12.2005- R.G. 227 - EK III - A.E. 799 Sayılı Tüzük)

1976 KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YASASI

(13/1976, 55/1977, 74/1989, 9/1992, 13/2004 ve 70/2006 Sayılı Yasalar)

K.K.T.C. Bakanlar Kurulu, 13/76 sayılı Kıbrıs Türk Tabibleri Birliği yasasının 43.
maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki tüzüğü onaylar.

Kısa isim 1. Bu Tüzük Kıbrıs Türk Tabibleri “Oda ve Birlik ilişkilerini
düzenleyen tüzük” olarak isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe “Başkanlar
Kurulu” Birlik başkanının başkanlığında odaların başkanlarından
oluşan kurulu anlatır.
“Başkanlık Karar Defteri” Başkanlar Kurulu’nda alınan kararları
içeren defteri anlatır.
“Birlik” ilgili yasanın 3. maddesi ile kurulan ve Kıbrıs Türk
Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabibleri odasını bir çatı
altında toplayan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu
olan Kıbrıs Türk Tabibleri Birliğini anlatır.
“Oda” KKTC sınırları içerisinde mesleki faaliyette bulunan
tabiplerin ve diş tabiblerinin üyeliğinden oluşan iki ayrı alt
meslek kuruluşu niteliğindeki Kıbrıs Türk Diş Tabibleri Odası ile
Kıbrıs Türk Tabibleri odasını anlatır.
“Yasa” Değiştirilmiş şekliyle 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk Tabibler
Birliği Yasası’nı anlatır.

Başkanlık
Toplantısı

3. Birlik ve oda başkanları, ayda en az bir kez toplanır. Öneri
halinde bir sonraki toplantıya yönetim kurullarından üyelerde
alınabilir. veya Birlik ve odalar Başkan ve yönetim kurulu
üyelerini ‘YÖNETİM KURULLARI KONSEYİ’ adı altında
çağırabilirler. Yönetim Kurulları Konseyi toplantısı üyelerinin
yarısından fazlası toplantı yeter sayısını oluşturur. Yönetim
Kurulları Konseyi kararları oyçokluğuyla alır. Genel Kurul
kararları dışında en önemli karar organıdır. Aldıkları kararlar
başkanlık karar defterine yazılır.

Başkanlar
Kurulunca
Görüşülüp
Tartışılacak
Konular

4. (1) Birlik ve odaların yönetim kurullarının aldığı kararların
görüşülmesi ve birbirlerini bilgilendirmesi. Aldıkları kararları
görüşülmek üzere Birlik ve oda yönetim kurullarına götürürler.
(2) Sağlık politikaları.
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(3) Birlik ve odaların mali durumları.
(4) Tüzük çalışmaları.
(5) Genel tıbbi ilkeler.
(Kararlarda oybirliği aranır, ancak sağlanamazsa oyçokluğu ile
geçirilir.)

Gelir Paylaşımı 5. (1) Birlik, odalara vermesi yasa ile düzenlenen kayıt ücreti ve
aidattan düşen payı her ayın ilk Pazartesi, mesai sonunda ilgili
odalara vermekle yükümlüdür.
(2) Çıkarılan her türlü yayında, oda tarafından sponsör
sağlanması halinde ilgili odaya, maliyet çıkarıldıktan sonra artan
kar’dan %30 pay verilir.
(3) Birlik çıkardığı piyango gelirlerinin, en fazla %75’ini
Odalara aktarabilir.
(4) BİRLİK balo ve diğer etkinliklerden elde edilen gelirlerin
en fazla %50’si odalara verilir.

İletişim 6. Birlik yönetim kurulu aldığı kararları oda başkanlarına, oda
yönetim kurulları da aldıkları kararları, birlik başkanına yazılı
veya sözlü olarak iletmek zorundadırlar.

Birlik, oda ve
şubeler arasındaki
uzlaşmazlıkların
çözümlenmesi

7. (1) Birlikle Odalar arasında, veya odalar ile şubeleri arasında
herhangi bir anlaşmazlık olduğunda, yapılacak görüşmelerden
sonuç alınamazsa, ithilafı çözümleyecek organ YÖNETİM
KURULLARI KONSEYİ olacaktır.
(2) Yönetim kurulları konseyi ilgili yönetim kurulunun
başvurusu üzerine, 20 gün içerisinde tarafları dinleyip karar
üretmek zorundadır.
(3) Yönetim kurulu konseyi bu konudaki kararlarını Kıbrıs Türk
Tabibleri Birliği Yasası, mevcut tüzükleri ve genel teammüller
doğrultusunda verir. YÖNETİM KURULLARI KONSEYİ’nin
bir konuda verdiği karar aynen uygulanmak zorundadır ve genel
yargıya açık değildir.
(4) Yönetim kurulları konseyinin başkanlığını birlik başkanı
yapar. Birlik veya oda, yönetimlerinin çağrısı ile toplanır.

Yürürlüğe Giriş 8. Bu Tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.


