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KIBRIS TÜRK TABİPLERİ “ÜYE KAYITLARINI DÜZENLEYEN
TÜZÜK”

(28.12.2005- R.G. 227 - EK III - A.E. 804 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 3.,
4(2)(A)(c). ve 43. maddelerinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki tüzüğü
onaylar.

Kısa İsim 1. Bu tüzük Kıbrıs Türk Tabibleri “Üye Kayıtlarını düzenleyen
Tüzük “ isimlendirilir.

Tefsir 2. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Birlik” ilgili yasanın 3. maddesi ile kurulan ve Kıbrıs Türk
Tabibleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabibleri odasını bir çatı
altında toplayan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu
olan Kıbrıs Türk Tabibler Birliğini anlatır.
“Diş Tabibi”Yasa’nın 4. maddesi uyarınca denkliği onaylanmış,
diştabibliği eğitimi veren bir kurumdan diploma almış olan kişiyi
anlatır.
“Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası” Yasa’nın 3.maddesinin
2.fıkrası uyarınca kurulan Odayı anlatır.
“Kıbrıs Türk Tabibleri Odası” Yasa’nın 3. maddesinin 1. fıkrası
uyarınca kurulan odayı anlatır.
“Oda” KKTC sınırları içerisinde mesleki faaliyette bulunan
tabiplerin ve diş tabiblerinin üyeliğinden oluşan iki ayrı alt
meslek kuruluşu niteliğindeki Kıbrıs Türk Tabibleri Odası ikle
Kıbrıs Türk Tabibleri odasını anlatır.
“Özel Sağlık Kuruluşları” Yürülükteki yasalara uygun olarak
gerçek veya tüzel kişilerce açılan ve işletilen özel hastane, özel
klinik, özel dispanser ve özel muayenehaneleri anlatır.
“Tabip” Yasa’nın 4.maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, tıp
eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır. Hekim
olarak da anılır.
“Yasa” “Yasa” değiştirilmiş şekli ile 13/1976 sayılı Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği Yasasını anlatır.

Kayıtlar 3. (1) Üye kayıtları ilk önce ilgili oda yönetimlerince görüşülerek
karara bağlanır.
Geçici veya asli üyelerin ilk müracaat yeri, oda yönetimleridir.
Diş Tabipleri bu üyelikler için,Diş Tabipleri Odası, Tabipler ise,
Tabipler Odasına gerekli evraklar ile başvururlar.
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(2) Başvuru sonrası, ilgili oda yönetimleri ilk toplantılarında
üyeliği onaylaması halinde karar defterine yazıp; belgeleri sicil
kütüğüne yazılması için birlik yönetimine gönderirler.
(3) Üyelik belgeleri, üzerinde gerekli işlemler yapılmadan ve
üyelik için gerekli ücret alınmadan başvuru sahibine verilemez.
(4) Şeref ve onur üyesi olma önerisini ilgili odalar yanı sıra birlik
yapar. Ancak buradaki karar organı sadece birlik yönetim
kuruludur.

Üyelik
belgelerinin
üzerinde
bulunması
gereken motif ve
belgeler

4. (1) Üye olacak olan kişi Tabip ise, küçük puntolarla
yazılmış ’Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ ibaresi’nin hemen altında
daha büyük puntolarla’ Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ ibaresi
yazılır. Belgeyi derinden net bir görüntü şeklinde, Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği’ amblemi kaplar. Üstte ise küçük boyutta, ancak
parlak renkle ‘Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın amblemi yer alır.
(2) Üye olacak kişi Diş Tabibi ise küçük puntolarla
yazılmış ’Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ ibaresinin hemen altında,
daha büyük puntolarla ‘Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası’ ibaresi
yazılır. Belgeyi derinden net bir gürüntü ile ’Kıbrıs Türk
Tabipleri Birliği’ amblemi kaplar. Üstte ise küçük boyutta, ancak
parlak renkle ‘Kıbrıs Türk Diş Tabipleri’ odası amblemi yer alır.
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin ambleminin tarifi.

i- Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’nın tarifi.
ii-Kıbrıs Diş Tabipleri Odası’nın tarifi.

(4) Belge üzerinde bulunması gereken bilgiler şunlardır.
i- Üyenin adı-soyadı.
ii-Doğum yeri ve yılı.
iii-Bitirdiği tıp veya diş hekimliği Fakültelerinin ismi.
iv-Üye olacak kişinin varsa uzmanlığı açık olarak yazılır.

Bunun dışında belge üzerine akademik ünvanlar yazılmaz.

(5) Belgede bulunması gereken onay imzaları şunlardır.
Belgenin ön tarafında  altta önce kayıtlı olduğu oda başkanı,
sonra birlik başkanının imzaları bulunur.
Arkada ise, ilgili oda ve birlik genel sekreterleri, üyelere verilen
sicil numaraları altına imza koyarlar.

Geçici Üye
Adayının
Başvurusu

5. (1) Özel bir kuruluşta çalışmak isteyen geçici üye adayı
başvurusunu doğrudan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim
Kurulu’na yapamaz. Bu işlemi ancak çalışmak için başvuruda
bulunduğu özel sağlık kurumunun başhekimi direktörü aracılığı
ile yapabilir.
(2) Geçici üye adayını çalıştıracak olan özel sağlık kurumu
başhekimi veya direktörü, Kurumun antedli kağıdı ile dilekçeyi
sunarken, ekte aşağıda yazılı bilgi ve belgeleri sunmak
zorundadır.
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(A) Geçici üye adayının adı-soyadı, kısa özgeçmişi.
(B) Kimlik Kartı, diploması, ve uzmanlık belgesinin orjinalleri
(kopyaları alındıktan sonra iade edilirler)
(C)  İki adet vesikalık fotoğraf
(D) Geçici üye adayı ile yapılan 1 yıl süreli antlaşmanın iki
tarafca imzalanmış, ancak Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin onayı
ile geçerlilik kazanacağı belirtilmiş, kopyası
(E) Geçici üye adayının, muhtarlıktan aldığı ikametgah senedi.
(F) Asli üyelere yönelik münhal ilanı.
(G) Geçici üyelere yönelik münhal ilanı Özel Sağlık kurumunun,
geçici üye adayı istihdam etmesinin şartları; Özel Sağlık Kurumu
ihtiyaç duyduğu ihtisas dalında Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin
asli üyelerine yönelik münhal ilan eder. İlan ülkedeki yüksek
trajlı gazetelerden birinde yapılır. Münhale 15 gün içerisinde
başvuru yapılmazsa, Ayni ilan geçici üye adaylarına yönelik
yapılır.
(H) Bu ilanlarda mesai koşulları ayrıntılı belirtilir. Ancak ücretin
açıklanması koşul değildir. Ücretlendirme konusunda ayrıntılar
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kuruluna yazılı olarak
verilmelidir.

Özel Sağlık
Kurumunun
Uyması Gereken
Kurallar

6. (1) Geçici üye olan hekim ve diş hekimlerinin, hastalara
uyguladıkları hertürlü tedavi ve ameliyat sonucundan, ilgili
sağlık kuruluşunun yönetimi sorumlu tutulur.
(2) İlgili özel sağlık kurumu başhekimliği, geçici üye olan hekim
veya dişhekimi hakkında üç aylık periodlar için rapor tanzim eder
ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetimine sunar.
Raporda ilgili üyenin üç aylık period içerisinde muayene ettiği
hasta sayısı, yaptığı ameliyat çeşidi ve sayısı, tuttuğu nöbet sayısı
ve diğer uyguladığı her türlü tıbbi işlem ayrıntılı olarak belirtilir.

Özel Kurallar 7. (1) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası’ndaki bütün koşullar
geçici üye adayı için geçerlidir.
(2) Üst İhtisas dalındaki branşlar için özel hastahanelerde
çalışmak ancak, ülkede bu alanda hiç uzman bulunmaması
halinde geçerli olabilir.
(3) Geçici üye alımında yabancı uyruklu bir tabibin veya diş
tabibinin Türkçe dili için Eğitim Bakanlığı’nca kabul gören
bir sertifikaya veya bunun denkiliğine sahip olma koşulu
aranır.

Üyeliğin
düşürülmesi

8. (1) Yasa’da asli üyeler için geçerli olan koşullar.
(2) Geçici üyenin yurt içinde devamlı ikamet etmediğinin
saptanması.
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(3) Özel Sağlık Kurumu ile yazılı yapılan antlaşmanın
koşullarına uyulmadığının saptanması.
(4) Özel Sağlık Kurumu ile yapılan antlaşmayı iki tarafın birlikte
iptal etmeleri halinde üyelikler düşer.
(5) Bu tüzüğün 6(b) fıkrasında belirtilen rapor düzenlenirken
aykırı davranış içinde bulunduğu tesbit edilmesi halinde
birlik yönetim kurulu gerekli ikazı yaptıktan sonra, aykırı
davranışın sürmesi halinde oy çokluğu ile üyeliği düşürülür.

Yürürlüğe Giriş 9. Bu tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren
yürürlüğe girer.


