
Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

1

1977 KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ TÜZÜĞÜ

(22.04.1977 - R.G. 24 - EK III - A.E. 63 Sayılı Tüzük)

KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ YASASI

(6/1976, 15/1976, 20/1976, 25/1976 ve 11/1976 Sayılı Yasalar.)

Madde 30 altında Tüzük

Kıbrıs Türk Federe Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasının 30.
maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar:

1. Bu Tüzük, 1977 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Tüzüğü olarak
isimlendirilir.

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Müdür” 6. madde altında tayin edilen Müdürü,
“Şirket”, 1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasası altında
kurulan Şirketi,
“Yasa”, 1976 Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi Yasasını,
“Yönetim Kurulu”, Yasanın 17. maddesi uyarınca oluşan Liman
İşçileri Şirketi Yönetim Kurulu’nu,
anlatır.

3. Yasanın 4. maddesi uyarınca Şirketin soğuk ve lâstik resmi müdürü
olur. Mühürün şekli Şirket Yönetim Kurulunca saptanır ve Bakan
tarafından onaylanır. Şirketin mühürü Yönetim Kurulu veya Yönetim
Kurulunun görevlendirdiği şahıslar tarafından kullanılır.

4. Yönetim Kurulu, Yasa altında Şirketin görev alanına giren tüm işleri
yapar ve gerekli personeli istihdam eder.

5. (1) Liman İşçileri Şirketi aşağıda tarif edilen defterleri tutar:
(a) Yasanın 19. maddesi uyarınca gerekli muhasebe

defterleri;
(b) Yönetim Kurulu üyelerinin isim, adres, tayin ve

doğum tarihlerini gösteren “Yönetim Kurulu Kayıt
Defteri” ;

(c) Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının kaydedildiği
“Karar Defteri” ;

(ç) Genel Kurul toplantı tutanaklarının kaydedildiği
“Karar Defteri”;

(d) Şirketin kayıtlı adresini ve adres değişikliklerini
gösteren “Kayıt Defteri”.
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(2) Yönetim Kurulu toplantı tutanakları defteri ve Yönetim
Kurulu üyeleri kayıt defteri, hissedarların tetkikine açık
tutulur.

6. Yönetim Kurulu, Şirket üyeleri arasından ödeneksiz veya Şirket
üyeleri dışından ödenekli ve aşağıdaki görevleri yapacak bir
müdür tayin eder:
(1) Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında zabıt

tutmak ;
(2) Yönetim ve Genel Kurul kararlarının Tüzüğe ve Yasaya

uygunluğunu kontrol etmek ;
(3) 5. maddede belirtilen defterleri tutmak ;
(4) Şirketin görev alanında uygulanacak ücret tarifelerini

tahakkuk ettirmek ;
(5) Bu Yasa kapsamına giren ve Yönetim Kurulunca uygun

görülen diğer görevleri ifa etmek.

7. (1) Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır.
(2) Yönetim Kurulunda toplantı yeter sayısı 4’dür.
(3) Yönetim Kurulu üyelerinden boşalma olması halinde,

Yönetim Kurulu münhale bakmadan tasarrufta bulunabilir
veya yerlerine en çok oy alan üyeleri getirebilir. Ancak
Yönetim Kurulu üyeleri sayısının bu Tüzükte öngörülen
yeter sayısı altına düşmesi halinde başkan veya geri kalan
üyelerden  herhangi birinin çağrısı ile en geç 15 gün içinde
Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır ve yeni Yönetim
Kurulu seçilir.

8. (1) Yönetim Kurulu, Şirket işlerini süratle yapmak için, ayda bir
defadan az olmamak üzere başkanın veya bir Yönetim
Kurulu Üyesinin istemi ve Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Kararlar hazır bulunanların oy çoğunluğu ile alınır. Oylarda
eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sağlar.

(2) Başkanın bulunmadığı toplantıda hazır bulunan üyeler kendi
aralarından oy çoğunluğu ile yalnız o toplantıya başkanlık
edecek bir başkan seçer.

(3) Yönetim Kurulu başkanının görevinden ayrılması halinde
Yasa gereğince yapılması öngörülen olağan Genel Kurul
toplantısı tarihine kadar, Yönetim Kurulu üyeleri kendi
aralarından bir başkan seçer.

9. Yönetim Kurulunca alınan kararlar Şirketin karar defterine geçirilir
ve toplantıda hazır olan tüm üyeler tarafından imzalanır. Yasanın 12(a)
ve (b) maddeleri altında üyeliği sona eren veya üyelikten düşen bir
üyenin Yönetim Kurulu üyeliği de sona ermiş olur.
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10. Yönetim Kurulunun sermaye miktarı üzerinde para borçlanması
Şirket üyelerinin kararı ve Bakanın onayı ile mümkündür.

11. (1) Yasanın 22. maddesi uyarınca Şirketin ihtiyaç akçesi fonuna
aktarılacak para miktarı, Şirket ortaklarının aylık net
kazançlarının % 5 oranında olur.

(2) Yönetim Kurulunun onayı ile Şirketin ihtiyat akçesi
fonundan:
(a) Şirket ortaklarına kendi özel hesaplarındaki mevcut

para miktarının en çok % 50 oranındaki kısmı, Yönetim
Kurulunca tesbit edilecek faiz ile borç verilebilir.

(b) Şirketin sabit kıymet ihtiyaçları karşılanır.

12. Şirketin tasfiyesi halinde ihtiyat akçesi diğer aktiflerle birlikte üyelere
kendi hakları oranında dağıtılır.

13. Muhasebe defterleri şirketin kayıtlı dairesinde, Yönetim Kurulunun
göstereceği mahallerde muhafaza edilir ve Yönetim Kurulu üyelerinin
tetkikine her zaman açık bulundurulur.

14. Şirket hesaplarının denetimi, Maliye Bakanlığında yetkili murakıp
olarak kayıtlı bulunan şahıs veya şirketler tarafından ücret mukabilinde
yapılır.

15. Şirket Yönetim Kurulu :
(1) Şirket kurucu üyelerinden 1000’er Kıbrıs Liralık sermaye

katkısını, Yasada kendilerine ödenmesi öngörülen hak ve
menfaatlerin tesbitinden sonra;

(2) Yeni üyelerden, Yasanın 11 (3) maddesi gereğince Şirket
ortaklığına giriş anında saptanacak ortaklık sermayesi esas
alınarak peşinen

talep eder.
16. Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin kayıtlı bulunduğu adresteki
merkezinde bir üye kayıt defteri bir de yedek üye kayıt defteri tutar ve
bunları hissedarların tetkikine her zaman açık bulundurur.

17. Yeni bir üyenin Şirket ortaklığına giriş anında Şirkete ödemesi
gereken ortaklık sermayesi ve şirket ortaklığından ayrılacak bir üyeye
üyelikten çıkış anında ödenecek para miktarı, Şirket murakıbı tarafından
aşağıda (1), (2) ve (3)’de belirtilen şekilde tesbit edilecek miktarın bir
üyeye düşecek hisse oranıdır :

(1) Şirketin sabit kıymetler yekünü; satın alış fiatı esas alınarak,
amortisman hariç hesaplanacaktır.

(2) Şirketin sabit kıymetleri dışındaki cari aktif ve cari pasif farkı,
(3) Şirket bünyesinde mevcut yukarıdaki (1) ve (2) dışında kalan

ihtiyat sandığı paraları ve diğer fonlardaki para miktarları.
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18. Şirketin kayıtlı adresi Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içinde
olur.

19. Genel Kurul toplantılarında yeter sayısı, hissedarların tam sayısından
bir fazlası ile oluşur. Yeter sayısının hasıl olmaması halinde toplantı ayni
gün bir saat sonraya ertelenir ve yeter sayısı aranmaz.

20.  21. maddede tarif edilen disiplin suçlarını dinleyip karara bağlamak
için bir Disiplin Kurulu oluşturulur.

21. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu bünyesinde ve görev süresi içinde
bir başkan ve iki üyeden oluşur, aşağıda tarif edilen suçları inceler ve
Limanlar Dairesi Müdürünün onayı ile yine aşağıda belirtilen cezaları
verir.
Disiplin suçları şunlardır:

(a) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı Mahkemece hüküm
giymiş olmak,

(b) İtaatsizlik,
(c) Görevine devamsızlık,
(ç) Görevi esnasında alkollü içki tesiri altında bulunmak,
(d) Şirketin genel menfaatlerine zararlı olacak her türlü

davranış ve haller.
Disiplin cezaları şunlardır:

(a) Yazılı ihtar,
(b) İşten geçici durdurma (azami bir ay),
(c) Üyelikten ihraç.

22. Üyelere çalıştıkları her ay için 2 ½ gün gaybubet izni verilebilir. Bir
yıllık izin istihkakından en çok 10 gün ertesi yıla aktarılabilir; ancak bir
yıl içindeki toplam izin istihkakı 40 günü aşmaz.

23. (1) Üyelerin bir takvim yılı içinde toplam ödenekli hastalık izin
süresi 15 gündür; ancak 15 gün sonunda hastalığın devamı
halinde sırası ile aşağıdaki izinler verilebilir:
(a) İzin istihkakının tümü,
(b) Sağlık Kurulu raporu ibrazı üzerine,

(i) 15 gün ek ödenekli hastalık izni,
(ii) 6 aylık süre için aylık net hissesinin ¼ oranındaki

kısmı,
(c) Hastalık izin süresinin bir yılı aşmaması kaydıyle

ödeneksiz izin.
(2) Ödenekli ve ödeneksiz bir yıl hastalık izni kullanan ve Sağlık

Kurulunca tedavisi imkânsız olduğu saptanan Şirket üyesi
emekliye sevkedilir.
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24. Tebligat herhangi bir üyeye ya kendisine verilmek veya Şirkette
kayıtlı adresine posta ile gönderilmek sureti ile yapılır. Tebligatın posta
ile yapıldığı hallerde, tebliği muhtevi zarf, tam adreslerine pulu
yapıştırıldığı ve postalandığı takdirde aksi isbat edilinceye kadar, tebliğin
normal posta müddeti zarfında yapıldığı farz ve kabul edilir.

25. Şirket işveren olarak üyelerini ve istihdam edeceği işçileri iş
kazalarına karşı sigorta ettirir ve görev ve sorumluluğu sahasına giren
hususlarda yangın, sirkat ve sair sigortaları yaptırır.

26. (1) Yönetim Kurulu her takvim yılı sonunda aşağıdaki raporları
Genel Kurulun tasvibine sunmakla yükümlüdür; bu raporlar
Genel Kurul toplantısından en az 14 gün önce üyelere
gönderilir.

(a) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
(b) Takvim yılı sonu itibarıyle Bilânço, Kâr ve Zarar

Hesabı,
(c) Murakıp Raporu.

(2) Yönetim Kurulu, Şirketin aylık gelir ve giderlerini gösteren
mali tabloyu ve hissedarlara ödenen miktarları ayrıntılı olarak
her ay sonu iki nüsha halinde Limanlar Dairesi Müdürüne
sunar.

27. Gümrük antrepolarında ambar sorumlusu olarak görevlendirilecek
Şirket ortaklarının isimleri öncelikle Gümrük Müdürünün bilgisine
getirilir ve görevlendirilecek şahıslar ilgili iki tarafın karşılıklı mutabakatı
ile saptanır.

28. Bu Tüzük 27 Ocak, 1977 tarihinden başlamak üzere yürürlüğe
girer.


