
KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI MECLİS KOORDİNATÖRÜ ÇALIŞMA USÜL VE 
ESASLARI TÜZÜĞÜ (TASLAK) 

 
21/1981 sayılı yasanın madde 18 altında yapılan tüzük 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 

yasasının 18’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki 

Tüzüğü yapar: 

 
Kısa İsim 

MADDE 1 bu tüzük ‘‘Kibris Türk Ticaret Odasi Meclis Koordinatörü 
Çalişma Usül Ve Esaslari’’ tüzüğü olarak isimlendirilir.  
 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç 
Madde 2 — Bu tüzüğün amacı, oda meclis koordinatörünün görevlerini ve bu 
görevlerin yerine getirilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
Madde 3 — Bu tüzük oda meclis koordinatörünün görev ve yetkileri ile oda 
meclisi ve oda yönetim kurulu ile ilişkilerini kapsar. 
 
Tanımlar  
Madde 4 — Bu tüzükte geçen; 
Oda          : Kıbrıs Türk Ticaret Odasını, 
Meclis      : Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisini, 
Yönetim Kurulu   : Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, 
Başkan:  Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclis Başkanını, 
Ifade eder. 
 
Meclis Koordinatörünün Seçilmesi  ve Nitelikleri 
Madde 5 − 

Meclis ilk toplantısında kendi üyeleri arasından iki yıl süre ile görev yapacak 
olan Meclis koordinatörünü seçer.  
Meclis koordinatörü ayni zamanda Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Herhangi bir 
meclis üyesinin meclis koordinatörlüğüne aday olabilmesi için son 10 yıl 
içerisinde en az 2 dönem (4 yıl) meclis üyeliği görevini yapmış olması 
zorunludur. 
 
Meclis Koordinatörü Görev ve Yetkileri 
Madde 6 — Meclis Koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır:  
a) Meclis Başkanına danışarak Oda Meclisi’nin gündemini hazırlamak, toplantı   
     günlerini ve saatlerini tespit etmek.  
b) Meclis Başkanı’nın toplantı çağrısını ilgili kişilere usulüne uygun olarak  
     bildirmek.  
c) Meclis tarafından alınan kararların uygulanmasını takip etmek.   



d) Mecliste görüşülecek konuları önceden gerektiğinde Yönetim Kurulu’na da  
     bilgi vermek.  
e)  Meclis toplantılarında, önceki meclis toplantılarında görüşülen gündemler  
      ve/veya alınan kararlar ile ilgili gelişmeler hakkında meclise bilgi vermek. 
f) Komiteler ve/veya kurullar ile meclisin koordinasyon içinde çalışmasını ve     
     iletişiminin sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak.  
g)  Komite temsilcileri ile en az 6 ayda bir olmak suretiyle ilerleme takip    
      toplantıları gerçekleştirmek. 
h) Komiteler ve/veya kurulların yapmış olduğu çalışmaların takibini  
     gerçekleştirip meclise bilgi vermek. 
 
 
Son Hükümler 
Yürürlük 
Madde 7 — Bu tüzük, Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 
 


