
 
TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ 

BÖLGE TOPLANTILARI YÖNETMELİĞİ 
 
Amaç 
Madde 1 - 5590 sayılı Kanunun değişik 61 ve 62 nci maddelerine göre düzenlenen bu Yönetmeliğin 

amacı; Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği tarafından muhtelif Oda ve 
Borsalar temsilcilerinin iştirakiyle düzenlenecek bölge toplantılarının sevk ve idaresi ile bu toplantılarda 
uygulanacak usul ve esasları tesbit etmektir. 

Bölge Toplantıları 
Madde 2 - Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret 

Borsaları arasındaki birlik ve dayanışmayı, ticaret ve sanayiin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, oda ve borsa mensuplarının mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bölgelerin ekonomik durumu ve 
potansiyeli ile oda ve borsaların genel ve ortak sorunlarını incelemek, temsilcilerinin görüş ve isteklerini tesbit 
ve müzakere etmek, çareler aramak ve Kanunda yazılı diğer hizmetleri görmek maksadıyla Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, bölge toplantıları düzenleyebilir. 

Bölgeler 
Madde 3 - (44. Genel Kurul kararıyla değişik) Bölge toplantıları için Türkiye aşağıda gösterildiği şekilde 

(7) bölgeye ayrılmıştır. 
MARMARA VE TRAKYA BÖLGESİ (Birinci Bölge); 
İSTANBUL, EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE, BALIKESİR, BURSA, 

KOCAELİ, SAKARYA, BİLECİK, BOLU illeri sınırları içinde kalan oda ve borsalardan oluşur. 
ORTA ANADOLU  BÖLGESİ (İkinci Bölge); 
ANKARA, KAYSERİ, ESKİŞEHİR, KONYA, ÇANKIRI, ÇORUM, YOZGAT, KIRŞEHİR, 

NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS illeri içinde kalan oda ve borsalardan oluşur. 
EGE BÖLGESİ (Üçüncü Bölge); 
İZMİR, MANİSA, AYDIN, MUĞLA, UŞAK, DENİZLİ, KÜTAHYA, AFYON illeri sınırlan içinde 

kalan oda ve borsalardan oluşur. 
KARADENİZ BÖLGESİ (Dördüncü Bölge); 
TRABZON, SİNOP SAMSUN, ORDU, GİRESUN, ZONGULDAK, KASTAMONU, AMASYA, 

TOKAT, GÜMÜŞHANE, RİZE, ARTVİN illeri sınırları içinde kalan oda ve borsalardan oluşur. 
AKDENİZ BÖLGESİ (Beşinci Bölge); 
İÇEL, ADANA, BURDUR, ISPARTA, ANTALYA, KAHRAMANMARAŞ, HATAY illeri sınırlarında 

kalan oda ve borsalardan oluşur. 
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ (Altıncı Bölge); 
ERZURUM, KARS, AĞRI, VAN, HAKKARİ, MUŞ, BİTLİS, SİİRT, ERZİNCAN, TUNCELİ, 

ELAZIĞ, BİNGÖL illeri sınırlan içinde kalan oda ve borsalardan oluşur. 
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ (Yedinci Bölge); 
MALATYA, GAZİANTEP, ADIYAMAN; ŞANLIURFA, DİYARBAKIR, MARDİN illeri sınırları 

içinde kalan oda ve borsalardan oluşur. 
Toplantılar 
Madde 4 - (40. Genel Kurul kararıyla değişik) Her çalışma yılında en az bir bölge toplantısı 

düzenlenir. Bölge toplantılarının yapılacağı yer ve tarih Birlik Yönetim Kurulunca belirlenir. Birlik Yönetim 
Kurulu bir çalışma yılı içinde birden çok bölge toplantısı düzenleyebileceği gibi, bir bölge toplantısını o bölge 
dışında kalan bölgelerdeki oda ve borsaların bazılarını veya tümünü davet ederek genişletilmiş bir şekilde 
düzenleyebilir. Bu takdirde toplantı; "................ Bölgesi Genişletilmiş Müşterek Başkanlar Toplantısı" adını alır. 

Bölge toplantılarına o bölge oda ve borsaları, Genişletilmiş Başkanlar Toplantısına ise tertibe göre davet 
olunacak oda ve borsalar katılırlar. 

Madde 4/A- (54. Genel Kurul kararıyla değişik) Bölge toplantılarının konsey toplantıları ile 
müştereken yapılması mümkündür. Bu toplantılara Birlik Yönetim Kurulunun teklifi ve ilgili konsey başkanı 
veya başkanlarının onayı ile karar verilir. Yapılması kararlaştırılan bölge ve konsey veya konseyler müşterek 
toplantısı davet yazısı ve gündemi, en az 15 gün önce, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, ilgili oda ve 
borsa başkanlarına gönderilir. 

Konsey üyelerine ise, ilgili konsey başkanı veya başkanlarınca  davet yazısı ve gündemi gönderilir. 



Bu toplantılara, konsey başkanlarınca belirlenen konsey başkanı başkanlık eder. Diğer konsey başkanları 
da, Başkanlık Divanını oluşturur. 

Müşterek toplantılar için de, işbu Yönetmeliğin bu maddeye aykırı olmayan diğer maddelerindeki 
hükümleri uygulanır. 

Toplantılara Katılacak Temsilciler 
Madde 5 - (42. Genel Kurul kararıyla değişik) Bölge toplantılarına Birlik temsilcileri ile toplantıya 

davet edilen oda ve borsa temsilcileri katılırlar. 
Birlik temsilcileri; Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri ve genel sekreter veya genel sekreter yardımcısıdır. 

Genel Kurul Başkanı, Başkan vekilleriyle, Esas Komisyonların Başkan ve Başkan vekilleri ve Mevzuat 
Komisyonu üyeleri de toplantılara çağrılabilirler. 

Oda ve borsa temsilcileri; meclis ve yönetim kurulu başkanları veya başkan vekilleri ile genel sekreter 
veya genel sekreter yardımcısından ibaret olmak üzere üçer kişidir. Birlik Genel Sekreteri tarafından 
görevlendirilecek Birlik teknik elemanları ile oda, borsa ve Birlik Yönetim Kurullarınca  tensip edilecek diğer 
üye ve uzmanlar da toplantılara müşavir olarak katılırlar. 

Birlik; bölge toplantılarına ilgili bakanları, bölgeye dahil illerin milletvekilleri ile ilgili bakanlık 
mensuplarını, toplantının yapılacağı yerdeki oda ve borsa ile görüşerek mahalli sivil ve askeri yöneticileri de 
davet edebilir. 

Toplantı Nisabı 
Madde 6 - Bölge toplantısının açılabilmesi için temsilcilerin en az dörtte birinin toplantıya katılmış 

olmaları şarttır. 
Başkanlık Divanı 
Madde 7 - Bölge toplantılarında başkanlık divanı, bir başkan ile iki başkan vekilinden oluşur. 
Başkan, Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
Başkan vekilleri; toplantının yapıldığı il veya ilçedeki oda ve borsaların yönetim kurulu veya meclis 

başkanları arasından seçilir. 
*(40. Genel Kurul kararıyla iptal edilmiştir.) 
Toplantı yapılan yerde Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası mevcut ise, 

başkan vekillerinin sayısı bu duruma göre arttırılabilir. 
Toplantı Duyurusu 
Madde 8 - Birlik Yönetim Kurulu tarafından yapılması kararlaştırılan bölge toplantısı en az onbeş gün 

önceden, ilgili oda ve borsalara bildirilir. Toplantıda görüşülmesi istenilen sorunların tesbit edilerek Birliğe 
gönderilmesi istenir. 

Toplantı Gündemi 
Madde 9 - Bölge toplantısının gündemi Birlik tarafından hazırlanır ve toplantıdan en az onbeş gün önce 

toplantıya davet olunan oda ve borsalara gönderilir. 
Birlik Raporlarının Hazırlanması 
Madde 10 - Toplantı amacının gerçekleştirilebilmesi çalışmalarda kolaylık ve çabukluk sağlanabilmesi 

için Birlik tarafından ön raporlar hazırlanır. 
Birlik Raporlarının Kapsamı 
Madde 11 - Bölge Toplantısında, bölgeye dahil oda ve borsaların; 
- Mevzuat ve uygulanması,  
- Ticaret, 
- Sanayi, 
- Tarım, hayvancılık, su ürünleri, 
- Maliye, 
- İşçi-işveren ilişkileri ve sorunları, 
- Ulaştırma, (deniz ulaştırması dahil)  
- Madencilik, 
- Turizm 
konularındaki sorunları, dilekleri, görüşleri derlenir. Gerekirse Birlikçe mahallinde inceleme yaptırılır. 

Derlenen hususlar, mevzuat, Kalkınma Plânı, icra programlan ve Birlikçe yapılan diğer çalışmalar da dikkate 
alınarak değerlendirilir ve rapor haline getirilir. Hazırlanan rapor oda ve borsalara gönderilir ve gerekirse ilgili 
bakanlıklara da intikal ettirilir. 

Komisyonlar 

                                                 
* 40. Genel Kurul Kararıyla iptal edilen fıkra: "Toplantı yapılan yerde borsa bulunmadığı takdirde, ikinci başkan vekili, 

oda meclis başkanıdır." şeklindedir. 



Madde 12 - Birlik tarafından hazırlanan raporların toplantıda incelenmesi için icabında aşağıdaki 
komisyonlar kurulur: 

a) Odalar-Borsalar Komisyonu, 
b) Ticaret Komisyonu 
c) Sanayi Komisyonu, 
d) Tarım-Hayvancılık-Su Ürünleri Komisyonu, 
e) Çalışma Komisyonu, 
f) Ulaştırma Komisyonu, 
g) Turizm Komisyonu, 
h) Birlik Yönetim Kurulu tarafından bölge özelliğine göre kurulması gerekli görülecek diğer 

komisyonlar: 
Toplantıda, bu komisyonlardan bir kaçının birleştirilmesine, bir komisyonun birden çok komisyona 

bölünmesine, başka komisyonlar kurulmasına da karar verilebilir. 
Komisyonların Kuruluşu 
Madde 13 - Komisyonlar oda ve borsa temsilcileri arasından iş'ari oyla veya Birlikçe seçilecek yeterli 

sayıda üyeler ile Birlik personelinden kurulur. 
Komisyonlar, çalışmaya başlamadan önce bir başkan ve bir raportör seçerler. Komisyonlar, Birlik 

tarafından hazırlanmış olan ön raporları inceleyerek görüşlerini belirten raporlarını divan başkanlığına sunarlar. 
Raporlar komisyon üyeleri ile komisyona iştirak eden Birlik oda ve borsa uzmanları tarafından imzalanır. 

Komisyonlara katılan birlik uzmanları raporlarının hazırlanmasında yardımcı olurlar. Ancak başkan veya 
raportör seçilemezler ve oy kullanamazlar. İcabında oda ve borsaların uzmanları da komisyonlara katılabilirler. 

Komisyon Raporlarının Görüşülmesi 
Madde 14 - Komisyon raporları bölge toplantısına sunulduktan sonra başkan rapor hakkında temsilcilere  

söz verir. 
Söz alan bütün konuşmacılardan sonra komisyon raporları aynen veya değişik ve ekleri ile oya sunulur. 
Karar Nisabı 
Madde 15 - Bölge toplantılarında kararlar iş'ari oyla ve mevcudun çoğunluğu ile alınır. 
Toplantıya katılmaları Birlik Genel Sekreteri tarafından belirlenen Birlik, oda ve borsa personeli ile 

misafirler oylamaya katılamazlar. 
Bölge toplantılarında alınan kararlar istişari niteliktedir. 
Kararların Sonuçlandırılması 
Madde 16 - Bölge toplantılarında alınan kararların izlenmesi, ilgili mercilere duyurulması ve 

sonuçlandırılmasına ilişkin bütün işlemler Birlik tarafından yerine getirilir. Birlik daire ve servisleri, kendi 
konuları ile ilgili raporları ve kararları incelemek, izlemek ve gereken işlemleri yaparak zamanında 
sonuçlandırmakla görevlidirler. Alınan sonuçlar bölge oda ve borsalarına ve gerektiğinde diğer oda ve borsalara 
duyurulur. 

Toplantı Tutanağı 
Madde 17 - Toplantıda yapılan çalışmalar banda alınır. Band çözülerek toplantı tutanağı düzenlenir. 

Tutanak, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı ve toplantıya katılan başkan vekilleri ve genel sekreter tarafından imza 
olunur. 

Organizasyon Görevi 
Madde 18 - Bölge toplantılarının organizasyonu ile ilgili işler Birlik Odalar ve Borsalar Dairesi 

tarafından yerine getirilir. 
Yolluklar 
Madde 19 - Toplantıya katılanların yolluk ve gündelikleri, bağlı oldukları kuruluşlar tarafından 

karşılanır. 
Yürürlük 
Madde 20- İşbu "Bölge Toplantıları Yönetmeliği", Birlik 38. Genel Kurulunca kabulünü takibeden 

aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 



 


