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

ODALAR VE BORSALAR KONSEYLERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 
 
Amaç 
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı 5590 Sayılı Kanunun 64'üncü maddesinin (B) bendi gereğince 

oluşturulan oda ve borsa konseylerinin çalışma esaslarını düzenlemektir.  
Kapsam 
Madde 2 - Bu yönetmelik konseylerin toplantılarında, Birlik Yönetim Kurulu ve Genel Kurulu ile 

ilişkilerinde uyulacak esasları kapsar. 
Tanımlar 
Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen: 
a) Oda, ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları ve deniz ticaret odaları, 
b) Borsa, ticaret borsaları, 
c) Konsey, Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi, Ticaret Odaları Konseyi, Sanayi Odaları Konseyi, Deniz 

Ticaret Odaları Konseyi ve Ticaret Borsaları Konseyi, 
d) Birlik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,  
e) Kuruluş, odalar ve borsalar anlamında kullanılmıştır. 
Konseyler  
Madde 4 - Birliğin konseyleri şunlardır: 
a) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi, 
b) Ticaret Odaları Konseyi, 
c) Sanayi Odaları Konseyi, 
d) Deniz Ticaret Odaları Konseyi; 
e) Ticaret Borsaları Konseyi.  
Konseylerin Görevleri 
Madde 5 - Konseylerin görevleri aşağıda belirtilmiştir: 
a) Konsey başkan ve başkan vekilini seçmek, 
b) İlgili kuruluşlardan yazılı olarak intikal ettirilen konuları görüşüp kararını görüş ve teklif şeklinde 

Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığına iletmek, 
c) Üyelerinin, temsil ettikleri kuruluşları adına önerdikleri görüşleri inceleyerek benimsediklerini konsey 

görüş ve teklifi olarak Birlik Yönetim Kuruluna sunmak, 
d) Konseyle ilişkili kuruluşlarının gelişmelerini, güçlenmelerini ve aralarında işbirliği ile ahenkli çalışma 

imkânlarını sağlayacak karar ve tedbirlerin alınması yönünde çalışmalar yaparak Birlik Yönetim Kuruluna teklif 
etmek, 

e) Birliğin, amaçlan doğrultusunda görevlerini yerine getirebilmesi için diger konseyler ve Birlik Yönetim 
Kurulu ile uyum içinde çalışmak, 

f) Müşterek toplantıda Birlik Yönetim Kurulu üyelerini seçmek. 
Konsey Üye Sayısı ve Görev Süresi 
Madde 6 - Her konsey için 30 asıl ve 30 yedek üye seçilir. Ancak, her konseyin üye sayısı, ilgili 

kuruluşların Genel Kuruldaki delege sayısının yarısını geçemez. 
Konseylerin görev süreleri dört yıl olup, bu süre konsey üyeliği seçiminin kesinleştiği tarihte başlar, dört 

yıl sonra, yapılacak seçimler sonucu yeni konseyler göreve başlayıncaya kadar sürer. 
Konsey Üyelerinin Seçimi 
Madde 7 - Kuruluşların Birlik Genel Kurulunu oluşturan ve ilçe seçim kurulu başkanlığınca onaylanan 

listelerde yazılı delegeleri, seçim döneminin başında yapılacak ilk genel kurul toplantısında ayrı ayrı toplanarak, 
kendi üyeleri arasından konseylerin asıl ve yedek üyelerini seçerler. Seçimler yargı gözetiminde ve 5590 Sayılı 
Kanunda belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. 

Konsey Üyeliğinin Kaybı 



Madde 8 - Konsey üyeliği sıfatı, konsey üyesinin, konsey üyeliğinden çekilmesi veya çekilmiş sayılması, 
yahut da Genel Kurul Çalışma Esasları Yönetmeliğinde sayılan hallerle Genel Kurul delegeliği sıfatını 
kaybetmesi ile sona erer. 

Konsey üyeleri, konseylerce geçerli sayılan bir özrü olmaksızın üst üste yapılan üç toplantıya veya özrü 
olsun veya olmasın altı ay içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmamaları halinde üyelikten 
çekilmiş sayılırlar. 

Bu takdirde, en fazla oy almış olan yedek üye konseye çağrılır ve Genel Kurul Başkanlığı ile Yönetim 
Kurulu Başkanlığına bildirilir. 

Oda ve borsalarda her dört yılda bir yapılan genel organ seçimlerinde yeniden Genel Kurul delegeliğine 
seçilememiş olmak, konsey üyeliğinden düşmeyi gerektirmez. 

Konsey Başkanları 
Madde 9 - Konsey üyeleri, üyeliklerinin kesinleşmesini takip eden en çok 1 gün içinde en yaşlı üyelerinin 

başkanlığında toplanarak bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Başkan ve başkan vekillerinin görev süresi 
dört yıldır. 

Süresini dolduran başkan ve başkan vekilleri tekrar seçilebilirler. 
Başkan ve başkan vekilliğinde boşalma olduğu takdirde, aynı usulle yeniden seçim yapılır. 
Konsey Toplantıları 
Madde 10 - Konseyler en az yılda 2 defa ve ihtiyaca göre başkanın veya başkanın yokluğunda başkan 

vekilinin daveti üzerine her zaman toplanırlar. 
Konseylerin başkan ve üyelerinin toplantılara katılma giderleri kendi kuruluşlarınca karşılanır. 
Madde 11- Konsey toplantılarının yeri, tarihi ve gündemi konsey başkanı, yokluğunda başkan vekili 

tarafından belirlenir. 
Toplantı davetiyeleri, konsey üyelerinin kuruluşlarına ve konsey sekreteryasına bildirdikleri kendi iş 

adreslerine, toplantı tarihinden 15 gün önce konsey başkanının veya vekilinin imzası ile gönderilir. 
Bu davetiyelere gündem ve başkan tarafından gerekli görülecek diğer belge ve bilgiler eklenir. 
Madde 12 - Konsey toplantılarına konsey başkanı, yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Başkan 

vekilinin de bulunmaması halinde toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır. 
Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
Madde 13 - Konsey toplantıları, konsey üye sayısının yarısından bir fazlasının katılması ile yapılır. 
Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının yansından bir fazlasının kabul oyu ile alınır. 
Oylarda eşitlik olduğu takdirde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 
Toplantı Tutanakları ve Özetleri 
Madde 14 - Toplantıda yapılan görüşmeler yazılı hale getirilir. Toplantıda alınan kararlar başkan 

tarafından tespit edilir, tutanağa geçilir, imzalanır ve konsey dosyasında saklanır. 
Toplantıda yapılan görüşmelerin özetleri ve kararlardan birer örnek konsey üyelerine intikal ettirilir ve 

gerekli görülenler Birlik Yönetim Kuruluna duyurulur. 
Her seçim döneminde yapılan toplantılara ait tutanaklar ve kararlar 1'den başlayarak numaralanır. 
Konsey Başkanları Toplantıları 
Madde 15 - Konseyler başkanları yılda en az bir defa ve üç konsey başkanının isteği üzerine her zaman 

toplanırlar. 
Toplantı yeri ve tarihi, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, aynı zamanda Genel Kurul Başkanı olan 

Konsey Başkanı tarafından belirlenir ve diğer konsey başkanlarına bildirilir. 
Toplantılara, Genel Kurul Başkanı sıfatını da taşıyan, konsey başkanı, yokluğunda ertesi yıl genel kurul 

başkanı olacak konsey başkanı başkanlık yapar ve oy çokluğu ile karar alınır. Toplantılara, konsey başkanlarının 
yokluğunda, konsey başkan vekilleri katılırlar. 

Bu toplantılara katılma giderleri de, konsey başkanlarının mensup oldukları kuruluşlarca karşılanır. 
Madde 16 - Konseylerin sekreterya görevleri Birlik Genel Sekreterliği'nce yürütülür. 
Yürürlük 
Madde 17 - Bu yönetmelik hükümleri 29.5.1988 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme 
Madde 18 - Bu yönetmelik hükümlerini Genel Kurul Başkanı ve konsey başkanları yürütür. 
 
 



 
 


