
 
 

TOBB  
İŞ KONSEYLERİ GÖREV - ÇALIŞMA VE 

KURULUŞ ESASLARI 
Amaç 
Madde 1 - Bu esasların amacı Türkiye ile diğer ülkeler arasında kurulacak İş Konseylerinin faaliyetleri, 

görevleri ve kuruluşları yönünden tabi olacakları esasları düzenlemektir. 
Terimler 
Madde 2 - Bu metinde geçen: 
"TOBB" Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, "DEİK" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu, "İK" İş 

Konseylerini, 
"DİĞER ÜLKE" İş Konseyinin diğer tarafını teşkil eden ülkeyi ifade eder. 
Kuruluş 
Madde 3 - İş Konseyleri, TOBB Yönetim Kurulu kararıyla 5590 sayılı Kanun, DEİK Görev ve Çalışma 

Esasları ile ilgili sair mevzuat çerçevesinde, TOBB ile diğer ülkenin milli düzeydeki "Birlik", "Federasyon", 
"Ticaret ve Sanayi Odası" veya emsali kuruluşlarla varılacak mutabakat esasları dahilinde kurulurlar. Konsey 
merkezini DEİK teklifiyle TOBB belirler. 

İş Konseyi Teşekkül Şekli 
Madde 4 - Konsey, iş kollan ve coğrafi bölgelerin dengeli dağılımı esas alınarak Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve Türkiye'de faaliyet gösteren firmalar arasından seçilecek asgari 25 
üyeden oluşur. 

Diğer ülke üye sayısını kendi durumuna göre mevzuatı ile belirler. 
Konseye üye olabilmek için üyeliğe kabul ile aidatın peşinen ödenmesi ve kayıt işlemlerinin 

tamamlanması zorunludur. 
Görevler 
Madde 5 - İş Konseyinin başlıca görevleri 
a) Türkiye ile diğer ülke arasında iktisadi, mali, ticari ve sınai ilişkilerin geliştirilmesine ve ortak 

yatırımlara yardımcı olmak amacıyla incelemeler yapmak, taraf ülkelerin özel sektörlerinin bu konulardaki 
görüşlerini tesbit etmek ve resmi makamlarına tavsiyelerde bulunmak, iktisadi, mali, ticari ve sınai işbirliğinin 
geliştirilmesinde resmi ve özel kuruluşlara yardımcı olmak, 

b) Taraf ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlanması için ticari teamül ve usullerde 
yeknesaklık ve ahenk kurulmasını sağlamak, 

c) Taraf ülkelerin özel sektörlerinden gelecek istekleri cevaplandırmak, ortak yatırımları  teşvik etmek 
amacıyla danışma hizmetleri yapmak, 

d) Diğer ülkelerle ticaret fuarları, sergiler, toplantılar, konferans ve seminerler düzenlenmesi veya 
düzenlenenlere katılma hususunda çalışmalar yapmak, durumu ilgili kuruluşlara bildirerek karar almak ve bu 
hususlarda TOBB ve ilgili kuruluşlara yardımcı olmak, 

e) Görev alanına giren hususlarda tanıtıcı faaliyetlerde bulunmaktır. 
Organlar  
Madde 6 - İş Konseyinin organları; 
"İş Konseyi Müşterek Genel Kurulu", 
"İş Konseyi Genel Kurulu", 
"Yürütme Kurulu", 
"İş Konseyi Genel Sekreterliği"dir. 
İş Konseyi Müşterek Toplantısı 
Madde 7 - "İş Konseyi Müşterek Genel Kurulu" Türkiye ile diğer ülke mensubu iş Konseyi üyelerinin 

tamamından oluşur. Bu Kurul, İş Konseyi ile ilgili istişari mahiyette müşterek kararlar vermeye yetkilidir. Alınan 
kararlar ancak ülke, mer'i mevzuatı çerçevesinde uygulanır. 

İş Konseyi Genel Kurulu ve Görevleri 
Madde 8 - Konsey Genel Kurulu 4'üncü maddede tarif edilen üyelerin tamamından , oluşur. 
Başlıca Görevleri 



a) Konseyin görev ve çalışma alanına giren hususlarda kararlar alarak, Yürütme Kurulu eliyle 
uygulanmasını sağlamak, 

b) Konsey Yürütme Kurulu üyelerini seçmek,  
c) Konsey bütçesini onaylamak, 
d) Gerektiği hallerde Özel İhtisas Komisyonları kurmak ve üyelerini seçmek, 
İş Konseyi Yürütme Kurulu 
Madde 9 - Konsey Yürütme Kurulu, Konsey Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen 5-9 

kişiden oluşur. 
Konsey Genel Kurulu, ayrıca 2 ile 5 arasında aldıkları oy sırasına göre yedek üye seçer. Yürütme Kurulu 

toplantılarına mazeretsiz olarak üst üste 3 kez katılmayan üyenin Yürütme Kurulu üyeliği düşer. 
Görev süresi 2 yıldır, tekrar seçilmek caizdir. Yürütme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan, bir 

veya iki başkan vekili ve bir muhasip üye seçer. 
Yürütme Kurulu'nun başlıca görevleri: 
a) Konsey faaliyetlerini bu esaslar ve DEİK Görev ve Çalışma Esasları ile ilgili sair mevzuat ile Genel 

Kurul kararlan çerçevesinde gerçekleştirmek, 
b) Konsey iş programlarını hazırlayarak, DEİK Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,  
c) Bütçe tekliflerini hazırlayarak Konsey Genel Kurulu'nun onayına sunmak ve bütçeden sarfiyat yapmak, 
d) Giriş ve Yıllık aidat miktarını tesbit ve Genel Kurulun onayına sunmak,  
e) Özel hizmet karşılığı alınacak ücretleri tesbit etmektir. 
İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı'nın Görevleri 
Madde 10 - ile Yürütme Kurulu Başkanı'nın başlıca görevleri: 
a) İK Genel Kurul toplantılarına başkanlık etmek, 
b) İK Yürütme Kurulu üyeleri arasında görev taksimi yapmak ve İK faaliyetlerinin düzenli ve istenilen 

şekilde yürütülmesini sağlamak, 
c) İK faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşları nezdinde 

temaslarda bulunmak, 
d) Bütçe tekliflerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, ` 
e) İK Sekreterliğinin kadrosunu hazırlamak, faaliyetlerini yönlendirip denetlemek, 
f) Yürütme Kurulunun faaliyetlerini belirten aylık ve yıllık faaliyet raporlarının DEİK Yönetim Kurulu'na 

zamanında.iletilmesini sağlamak, 
g) İK Başkanı sıfatıyla: İK'i Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunda, görevli olduğunda DEİK Yönetim 

Kurulu'na zamanında iletilmesini sağlamak, 
g) İK Başkanı sıfatıyla: İK'i Dış Ekonomik ilişkiler Kurulunda, görevli olduğunda DEİK Yönetim 

Kurulunda ve yurt içinde ve dışındaki temaslardaki temsil etmek,  
Müşterek Genel Kurul toplantısının Türkiye'de yapılması halinde Müşterek Genel Kurul'a Başkanlık 

yapmak, diğer ülkede yapılması halinde Türk Heyetine Başkanlık etmek, İK'i temsil etmek, müştereken Genel 
Kurul toplantılarının tarihini diğer ülke ile Yürütme Kurulu Başkanı ile müştereken tesbit etmektir. 

İş Konseyi Sekreterliği 
Madde 11 - İK Sekreterliği kadrosu, İK Yürütme Kurulu Başkanının teklifı ve Yürütme Kurulu kararı ile 

bütçe ve yıllık program esasları dahilinde belirlenir. 
Sekreterin Görevleri  
Madde 12 - İK Sekreterinin başlıca görevleri: 
a) Konsey Yürütme Kurulu tarafından hazırlanmış ve DEİK Yönetim Kurulu tanıfından onaylanmış 

bütçe, iş programları ve Yürütme Kurulu Başkanı'nın talimatları çerçevesinde Konsey'in çalışmalarını DEİK 
Direktörlüğünün koordinasyonu altında yürütmek, kendisine verilen yetki ve talimatlar uyarınca bütçeden 
sartiyatta bulunmak, 

b) İK ve DEİK ile diğer ilgili kuruluşlar arasındaki temas ve işbirliğini sağlamak,  
c) İK'in aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlama, 
d) Üye aidatlarının toplanmasını sağlamak, DEİK bünyesinde muhasebeleştirilmesine yardımcı olmak, 
e) Yürütme Kurulu Başkanınca verilecek diğer görevleri yapmaktır. 
Toplantılar 



Madde 13 - 
A) İK MÜŞTEREK GENEL KURULU, yılda en az bir defa münavebeli olarak Türkiye'de veya diğer 

ülkelerde toplanacaktır. Bu toplantıların tarihini tespit ve organizasyonu, her iki ülke ile Yürütme Kurulu 
Başkanları tarafından DEİK çalışma programı dikkate alınarak tesbit edilir. Bu toplantılarda, toplantının 
yapıldığı ülkenin ile Başkanı toplantıya Başkanlık eder, diğer ülke ile Başkanı toplantının Başkan Vekili'dir. 

B) İK GENEL KURULU, İK Başkanının çağrısı üzerine en az yılda bir defa toplanır. Bu toplantının İK 
Müşterek Genel Kurul toplantısından asgari bir ay önce yapılması zorunludur. Toplantı ve karar nisabı salt 
çoğunluktur. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olduğu takdirde Başkan'ın 
bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

C) YÜRÜTME KURULU, Başkanı veya onun yokluğunda Başkan Vekilinin daveti üzerine yılda en az 4 
defa toplanır. 

 
İK'in Bütçe ve Gelirleri 
Madde 14 - İK Bütçesi, Yürütme Kurulunun teklifi, Genel Kurulun kararı ve DEİK Yönetim Kurulu'nun 

onayı ile yürürlüğe girer. İK'in gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur. 
a) (15.11.1994/139 kararı ile değişik) "İK Yürütme Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile 

belirlenen giriş aidatları ve yıllık aidatlar. Yıllık aidatlar, DEİK Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen DEİK 
bütçesinin İş Konseyleri arasında üye sayısına göre paylaştırılması suretiyle belirlenen katkı paylarını 
kapsayacak şekilde tesbit edilir." 

b) İK Yürütme Kurulu'nca belirlenen hizmet karşılığı alınan ücretler,  
c) Bağışlar ve sair gelirler. 
İK, kuruluşu esnasında sabit yatırımlar için miktarı DEİK'ce belirlenecek iştirak payı bir defaya mahsus 

olmak üzere ve aynca İK bütçe gelirlerinin % 20'si ilâ % 40'ı arasında olmak kaydıyla DEİK Yönetim 
Kurulu'nca tesbit olunacak kısım her yıl DEİK bütçesine aktarılır. Bütçeden sarf yetkisi İK'nin amaçlan 
doğrultusunda İK Yürütme Kurulu'na ait olup, Yürütme Kurulu kararıyla ile Sekreterine ve/veya DEİK 
Direktörüne yetki verilebilir. İK'nin muhasebesi DEİK Direktörlüğünce tutulur. DEİK Muhasip Üyesi gereğinde 
hesapları denetlemeye yetkilidir. 

Madde 15 - İş Konseyleri'nin kuruluş çalışmaları 5590 sayılı Kanun muvacehesinde mer'i mevzuata 
uygun olarak TOBB Yönetim Kurulunun kararlan doğrultusunda DEİK Görev, Çalışma ve Kuruluş Esasları 
çerçevesinde DEİK Yönetim Kurulu'nca yapılır. 

DEİK Yönetim Kurulu, İK'nin ilk Yürütme Kurulu seçilip göreve başlayıncaya kadar Yürütme 
Kurulunun yetkilerini haiz bir Geçici Yürütme Kurulu ve Kurucu Başkan tayin eder. Geçici Yürütme Kurulu, 
kuruluş çalışmalarını tamamlayarak Genel Kurulu toplar. 

Yürürlük 
Madde 16 - Bu Görev, çalışma ve Kuruluş Esasları, bütün İş Konseylerinde uygulanmak üzere DEİK 

görüşleri değerlendirilerek TOBB Yönetim Kurulu'nun 26.2.1988 tarih ve 949/b sayılı kararı ile yürürlüğe 
konulmuştur. 

Uygulama 
Madde 17 - Bu esasları TOBB Yönetim Kurulu uygular. 
 

 


