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TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 

Yürürlük: 07.04.2011 tarihli Başkanlık Onayı. 

Değişiklik: 28.09.2012 tarihli ve 74 sayılı Yönetim Kurulu Kararı. 

Değişiklik: 06.11.2014 tarihli Başkanlık Onayı. 

Değişiklik: 23.07.2019 tarihli Başkanlık Onayı. 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun kurulması, 

yönetim, teşkilat ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun oluşumu, görevleri, 

seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.  

 

Tanımlar  

MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen; 

a) TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  

b) TOBB GGK: TOBB Genç Girişimciler Kurulu, 

c) Kurul Başkanı: TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı,  

d) İl Kurulu: İl Genç Girişimciler Kurulu, 

e) İl İcra Komitesi: İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi,  

f) Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğü’nü 

ifade eder. 

 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu’nun oluşumu ve görevleri 

MADDE 4 – (1)TOBB GGK 29 üyeden oluşur. TOBB GGK’nın görev süresi bir sonraki İl 

İcra Komitesi seçimleri kesinleşinceye kadardır.  

(2) TOBB GGK 29 üyesi aşağıdaki şekilde oluşturulur.  

a) TOBB GGK’yı oluşturan 29 kişiden 13’ü bölge temsilcileridir. Ankara, İstanbul ve 

İzmir’in İl İcra Komitesi Başkanları yanında geri kalan 10 bölge temsilcisi her bölgedeki İl 

İcra Komitesi Başkanları arasından bölgedeki İl İcra Komitesi Başkanları’nın oylarıyla 

seçilir. Bölgelerde yer alan iller bu usul ve esasların ekinde yer almaktadır. Seçimlerde en 

yüksek oyu alan aday asıl üye olarak kurula girer, en yüksek ikinci oyu alan aday ise yedek 

üyedir. Seçimlerde eşitlik durumunda TOBB’un belirleyeceği usulde düzenleme yapılır. 

b) Birlik Başkanı tarafından; Birlik Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir üye 

ile TOBB birim yöneticileri arasından görevlendirilen bir üye ise TOBB GGK’nın doğal 

üyesidir. 

c) TOBB Yönetim Kurulu tarafından bir genç girişimci atanır. 

d) Bu maddenin a, b ve c bentleri uyarınca belirlenmiş olan 16 üye TOBB GGK’ya üye 

olacak 13 kişi daha belirler. 13 kişilik listede Türkiye’nin başarılı genç girişimcileri, 
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yatırımcıları, kurumsal şirketlerde üst düzey yönetici olan gençler ve girişimcilik 

konusunda araştırma yapan akademisyenler yer alabilir. 

e) TOBB GGK Başkanı, TOBB GGK Üyeleri arasından TOBB Yönetim Kurulu tarafından 

atanır. 

f) TOBB GGK Başkanı ve bölge temsilcilerinin oluşturacağı listede yer alan kişilerin GGK 

üyeliği TOBB Yönetim Kurulu’nun onayıyla kesinlik kazanır.   

g) TOBB GGK, 29 üyenin katılımıyla gerçekleştirdiği ilk toplantıda 3 başkan yardımcısı 

seçer.   

(3) TOBB GGK; 

a) Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve 

daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirip, ilgili kamu 

kurumlarına sunar.  

b) Girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasına öncülük eder. 

c)  Potansiyel ve mevcut girişimcileri desteklemek amacıyla eğitim, seminer ve paneller 

düzenler. 

d) Orta ve yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilerle başarılı girişimcileri ve 

girişimcilik konusunda bilgi sahibi olan kişileri bir araya getirecek etkinlikler düzenler. 

e) Potansiyel ve mevcut genç girişimcilerin güncel teknolojiler konusundaki yetkinliklerini 

geliştirmeye yönelik kitlesel eğitim programları düzenler. 

f) İl Kurullarına genç girişimciliğini geliştirmeye yönelik proje önerileri yapar. 

g) İllerde kurullar tarafından uygulanan başarılı projelerin diğer illerde de yaygınlaşmasını 

sağlar.  

h) Koçluk sistemi geliştirerek, deneyimli girişimcilerin yeni iş kuranlara destek olmasını 

sağlar.  

i) Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına 

yardımcı olacak tedbirleri belirler ve genç girişimcileri bu sektörde iş kurmaya yönlendirir. 

j) Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimcilik ile ilgili faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar 

ile ilişki geliştirir. 

k) Uluslararası girişimcilik etkinliklerinde Türkiye girişimcilik ekosistemini temsil eder, 

temsil etmek üzere girişimde bulunur. 

l) Birlik tarafından gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin görüş oluşturulmasına katkı sağlar 

ve bu kapsamda Birlik tarafından verilecek görevleri yerine getirir. 

 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu toplantıları 

MADDE 5 – (1) TOBB GGK, yılda en az iki defa toplanır. Toplantının gündemi, günü ve 

saati doğal üyelerin de uygun görüşü alınarak, TOBB GGK Başkanı tarafından belirlenir. 

Toplantı davetleri Birlik Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak yapılır. 

(2) TOBB GGK üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile 

gündeme ek madde ilave edilebilir. 
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(3) TOBB GGK toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, 

toplantıya katılan üyelerin çoğunluğunun oyu ile alınır.  

(4) TOBB GGK toplantıları Ankara’da Birlik Merkezinde, İstanbul’da Birliğin hizmet 

binasında yapılır. Bu yerler dışında Birlik Başkanının onayı ile toplantı yapılabilir. Birlik 

Başkanı bu konuda Birlik Genel Sekreterini görevlendirebilir. 

(5) TOBB GGK genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır.  

 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyeleri 

MADDE 6 – (1) TOBB GGK üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da 

bir faaliyet yılı içerisinde yapılan toplam iki toplantıya mazeretsiz katılmaması halinde üyeliği 

kendiliğinden sona erer. 

(2) TOBB GGK üyelerinin seçim şartlarının ortadan kalkması halinde, ilgili bölgeden yedek 

üyeler arasından en yüksek oyu almış olan, üyeliği sona erenin görev süresini tamamlamak 

üzere göreve çağrılır. Yedek üye kalmadığı durumda TOBB tarafından atama yapılır. 

(3) TOBB GGK üyelerinin görevlerine Birlik tarafından son verilebilir.  

(4) TOBB GGK Başkan Yardımcılarından birinin görevinin sona ermesi halinde yapılacak ilk 

toplantıda, toplantıya katılan üyeler arasından Başkan Yardımcısı seçilir. 

 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanlık ve Sekretaryası  

MADDE 7 – (1) TOBB GGK sekretaryası, Girişimcilik Müdürlüğü tarafından yürütülür.  

(2) Birlik Başkanınca uygun görülmesi halinde Birliğin TOBB GGK çalışmalarına ilişkin 

verdiği görevleri yerine getirmek üzere Birlik tarafından bir danışman atanabilir. 

 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu kararlarının icrası 

MADDE 8 – (1) TOBB GGK tarafından alınan kararlar Birlik Başkanının onayına sunulur. 

Bu kararlardan Birlik Başkanınca uygun görülenler Girişimcilik Müdürlüğü 

koordinasyonunda yerine getirilir. 

 

TOBB Genç Girişimciler Kurulu faaliyetleri 

MADDE 9 – (1) TOBB GGK Başkanı ya da üyeleri tarafından, görevleri kapsamında iştirak 

edilecek etkinlikler veya gerçekleştirilecek ziyaretler ile görsel ya da yazılı medyanın röportaj 

ve mülakat talepleri konusunda Birlik Başkanı, TOBB GGK Başkanı veya doğal üyeleri 

kanalıyla bilgilendirilir. Anılan etkinlik ve ziyaretler hakkında Birlik Başkanının talimatları 

TOBB GGK tarafından yerine getirilmelidir.  

 

Fesih 

MADDE 10 – (1) Bu Esaslarda sıralanan görevlerini etkin bir biçimde yerine getiremediğine 

kanaat getirilmesi halinde TOBB GGK Birlik tarafından feshedilir. Feshedilen TOBB GGK 

yerine yenisi bu Esaslarda belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden oluşturulur. Yeniden 

oluşturulan TOBB GGK, feshedilen Kurul’un görev süresini tamamlar. 
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Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme 

MADDE 11 – (1) 06/11/2014 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “TOBB Genç Girişimciler 

Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş,  Çalışma Usul ve 

Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük 

MADDE 12 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 13 – (1) Bu Esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür. 


