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KIBRIS TÜRKTİCARET ODASI İŞTİRAKLER TÜZÜĞÜ (TASLAK) 

21/1981 sayılı Yasa’nın Madde 18 altında yapılan Tüzük 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası 
Yasası’nın 18’inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü 
yapar: 
 
 
Kısa İsim 

MADDE 1- Bu tüzük ‘‘Kıbrıs Türk Ticaret Odası İştirakler Tüzüğü’’ olarak 
isimlendirilir.  

 

Amaç 

MADDE 2 – (1) Bu Tüzüğün amacı, KTTO’nın gelişimi, Oda’ya katkı sağlanması amacıyla 
kar amacı güden ve/veya hale göre gütmeyen ulusal ve/veya uluslararası kurum, kuruluş veya 
şirketlere üye olmak, yönetimlerinde bulunmak için gerekli koşul ve kuralları düzenlemektir. 

 
Tanımlar  

MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen; 

a) KTTO: Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 

b) Meclis: Kıbrıs Türk Ticaret Odası Meclisini, 

c) Yönetim Kurulu: Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulunu, 

d) Başkan: Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanını, 

 

İştiraklere Katılma Yöntemi  

MADDE 4 – A) KTTO’nın ulusal ve/veya uluslararası herhangi bir kurum, kuruluş veya şirkete 
üye olabilmesi ve/veya kurucu üye olarak katılması için Oda Yönetim Kurulu gerekli 
araştırmayı yapmak ve odanın bu gibi kurum, kuruluş veya şirkete üye olmasının Oda’ya 
ve/veya Oda’nın görev ve amaçları çerçevesinde sağlanacak menfaat ve/veya avantajları esas 
alarak gerekçeleri ile birlikte hazırlanacak bir raporu Oda Meclisine sunacaklar ve 
önereceklerdir. 

B) Yönetim Kurulu raporunda üye olunacak kurum, kuruluş veya şirketten hangi oranda hisse 
alınması, yönetimde ne şekilde ve kaç üye ile yer alınması hususlarını belirtmelidir. 

C) Meclis, Yönetim Kurulu tarafından yapılan öneriyi gerekçeli raporu çerçevesinde 
gündemine alacak ve değerlendirecektir. Meclis’in, Yönetim Kurulunun önerisini uygun 
görmesi halinde üye olunması için karar alınır. 

D) Meclis, Yönetim Kurulunun önerisini uygun görmesi halinde alacağı karar ile Yönetim 
Kurulunu uygun göreceği yetkiler ile donatmaya yetkilidir. 
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MADDE 5 – Üyeliğin Sonuçları 

KTTO’nın üyesi olduğu herhangi bir kurum, kuruluş ve şirket Oda’nın iştiraki sayılır.  

 

MADDE 6- Üyeliğin Sona Ermesi 

KTTO’nın üyesi olduğu herhangi bir iştirakten ayrılması Yönetim Kurulunun önerisi ve 
hazırlayacağı gerekçeli raporunun Meclis’te görüşülmesi ile karara bağlanır. İştirakten ayrılma 
Oda’nın kayıtlı sahibi olduğu payları satma, devretme veya iştirakin dağılması ile olur.  

 
MADDE 7- Yürürlük  

Bu Tüzük, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Geçici Madde 1- Geçici Hükümler 

 

KTTO’nın bu Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce üyesi olduğu herhangi bir kurum, kuruluş 
veya şirketteki üyeliği aynen bu tüzük altında izinlendirilmiş şekilde geçerlidir.  

 

 

 

 


