
 
 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ KOMİTELERİ  
KURULUŞ VE  

ÇALIŞMA ESASLARI 
Amaç 
Madde 1 - Türkiye ile yabancı ülkeler arasında, bu esaslar çerçevesinde kurulacak olan Ekonomik 

İşbirliği Komitelerinin amacı, Türkiye'nin Yabancı ülkelerle olan iktisadî, malî, ticari ve sınaî ilişkilerinin 
geliştirilmesini, ortak yatınmlara zemin hazırlanmasını, iş fırsatlarının en iyi şekilde değerlendirilmesini ve 
Türkiye'nin tanıtılmasını sağlamaktır. 

Terimler 
Madde 2 - Bundan böyle Ekonomik İşbirliği Komiteleri, sadece "komiteler" olarak anılacaktır. 
Kuruluş 
Madde 3.- Komiteler, Türkiye ile henüz İş Konseyi veya doğrudan doğruya Müşterek Ticaret Odası 

kurulmamış olan yabancı ülkeler arasında kurulur. 
Kuruluş, TOBB ile taraf yabancı ülkelerin muadili olan kuruluşlarınca hazırlanan anlaşma esasları 

çerçevesinde gerçekleşir. 
Komitelerin Türk tarafı çalışmalarını TOBB'un Ankara'daki merkezinde veya yönetim kurulunun 

belirleyeceği başka bir yerde yürütür. 
Komitelerin Görevleri  
Madde 4 - Komitelerin görevleri şunlardır: 
1. Türkiye ile yabancı ülkeler arasındaki karşılıklı ticari ve sınai işbirliğinin dengeli biçimde gelişmesini 

sağlayacak esasları tesbit etmek, 
2. İki ülkenin iş çevrelerinin müşterek ticari ve sınai ilişkilerinde karşılaşabilecekleri sorunların 

çözümlenmesinde yardımcı olmak, 
3. İki ülke arasındaki ticari ve sınai işbirliğinin gelişmesini izleyerek gerekli organ ve kurumlara 

önerilerde bulunmak, 
4. Ticaretin ve sınai işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla her iki ülkede bu alanlarda yapılabilecek 

mevzuat değişikliklerini karşılıklı olarak bildirmek, 
5. İki ülke kuruluşlarından, birlikte yatırım.yapmak ve ticari ilişkide bulunmak isteyen kuruluşlar arasında 

toplantılar, ekonomik, teknik seminer ve karşılıklı görüşmeler yapılması için programlar hazırlamak, 
6. İki ülke kuruluşları ve fertleri arasında, ticari ve endüstriyel ilişkilerinden dolayı çıkabilecek ihtilafların 

giderilmesi konusunda yardımcı olmak, 
7. İki ülkenin ticari ve endüstriyel faaliyetleri ile ilgili istatistik ve bilgilerin toplanmasını sağlamak ve 

karşılıklı olarak üyelerin istifadesine sunmak, 
8. İki ülkenin iş adamlarına, bu ülkelerde kurulacak olan fuar ve sergilere katılmaları ve ülkelerini çok 

yönlü tanıtıcı haftalar düzenlemeleri konularında yardımcı olmak, 
9. İki ülkenin ticari temaslarının sıklaştırılması amacıyla, işadamlarından oluşan heyetlerin karşılıklı 

ziyaretlerini sağlamak. 
10. Türkiye'nin en iyi şekilde tanıtılmasına çalışmak. 
Üyelik 
Madde 5 - Üyelik, komite kurulacak yabancı ülke ile, ticari ve sınai ilişkileri olan veya işbirliği yapmak 

isteyen, Türkiye'de faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinin TOBB'a başvurmaları ve 
TOBB Yönetim Kurulu'nun tasvibi ile gerçekleşir. 

TOBB Yönetim Kurulu müracaat edenler arasından, koyacağı esaslar çerçevesinde incelemeler yaparak 
üye seçer. TOBB Yönetim Kurulu, müracaat edenleri üye seçip seçmemekte serbesttir. Bu yetkisini Komite 
kurulduktan sonra kısmen veya tamamen Komite Yürütme Kurulu'na devredebilir. 

Komitelerin Organları 
Madde 6 - Komitelerin Organları Şunlardır: 
a) Komitelerin Türk tarafı: Komitelerin Türk tarafı, üyelikleri kesinleşmiş kişiler ile kuruluş 

temsilcilerinden, TOBB Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden ve TOBB Genel sekreterliğince, bağlı 
birimlerden görevlendirilecek bir kişiden oluşur. 



b) Yürütme Kurul: Biri başkan, biri başkan vekili ve biri muhasip üye olmak üzere komiteye taraf her 
ülkenin kendi üyeleri arasından seçtiği 5 veya 7 kişiden oluşur. 

Türk tarafı üyeleri arasından TOBB yönetiminin teklif edeceği 5 veya 7 kişiden en fazla oy alan ilk üçü, 
sırasıyla yürütme kurulunun başkan, başkan vekili ve muhasip üyesi olur. 

Türk tarafı üyeleri arasından TOBB yönetiminin teklif edeceği 5 veya 7 kişiden en fazla oy alan ilk üçü, 
sırasıyla yürütme kurulunun başkan, başkan vekili ve muhasip üyesi olur. 

Yürütme Kurulunun diğer üyelerini ise, TOBB görevlisi ile seçimle gelen 1 veya 3 kişi oluşturur. 
Komitenin kurulamaması, halinde Türk tarafı çalışmaları TOBB Genel Sekreterliğince yürütülür. 
Komitenin Türk Tarafı Yürütme Kurulu Başkanlarının Görevleri 
Madde 7 - Komite Yürütme Kurulu Başkanlarının görevleri şunlardır: 
1. Komite üyeleri arasında görev bölümü yapmak, 
2. Komite faaliyetlerinin düzenli ve istenilen şekilde yürütülmesini sağlamak, 
3. Komite faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kuruluşlar 

nezdinde teşebbüste bulunmak, 
4. Komite Genel Kurullarında başkanlık etmek, 
5. Bu esaslarla kendisine verilen diğer görevleri yapmak. 
Komitenin Türk Tarafı Yürütme Kurullarının Toplantıları 
Madde 8 - Türk tarafı Yürütme Kurulları yılda en az iki defa, gerektiğinde her zaman, başkanın çağrısı 

ile toplanır. 
Yürütme Kurullarının çalışmalarında kararlar istişare ve ekseriyet usulüyle alınır. 
Komite Yürütme Kurullarının Görevleri 
Madde 9 - Komite Yürütme Kurullarının görevleri şunlardır: 
1. TOBB Yönetim Kurulu'nun tavsiye ve kararlarını da dikkate alarak çalışma programları ve bütçeyi 

hazırlayarak, TOBB Yönetim Kurulunun onayına sunmak, 
2. TOBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu ile mer'i mevzuatı dahilinde irtibat ve 

koordinasyonu sağlamak, 
3. Madde 4'de belirtilen  diğer görevleri yerine getirmek ve takip etmek. 
Komite Toplantıları 
Madde 10- 
a) Komitenin Türk tarafı toplantıları; 
Komitenin Türk tarafı toplantıları üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile yapılır. Kararlar 

toplantıya iştirak eden üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 
Komitenin Türk tarafı, Türk tarafı Yürütme Kurulu Başkanının çağrısı ile yılda en az bir defa toplanır. Bu 

toplantı aşağıda belirtilen müşterek genel kurul toplantısından en az bir ay önce yapılır. 
Komitenin Türk tarafı toplantılarına Türk tarafı yürütme Kurulu Başkanı Başkanlık eder. 
b) Komite Müşterek Genel Kurul Toplantıları 
Komite müşterek Genel Kurulu her yıl en az bir defa karşılıklı olarak ve sırayla taraf ülkelerden birinde 

toplanır. Her toplantının tarihi, gündemi ve yerli iki tarafın başkanlarının mutabakatı ile toplantıdan en az 45 gün 
önce tesbit edilerek üyelere duyurulur. Müşterek Genel Kurul toplantı masrafları delegelerin yol, yemek ve otel 
masrafları hariç, toplantının yapıldığı ülke tarafından veya komite müşterek kararları doğrultusunda karşılanır. 

Komitelerin Çalışma Şekli 
Madde 11 - Komitelerin toplantıları sonunda varılan kararlar ve öneriler bir tutanakla tesbit edilir. 
Tutanaklarla tesbit edilen konular istişari mahiyette olup, TOBB Yönetim Kurulu'na arzedilir, verilecek 

kararlar doğrultusunda uygulamaya konur. 
Çalışma esaslarında belirtilmeyen hususlarda 5590 sayılı yasa ve mer'i mevzuatı çerçevesinde protokolde 

belirlenen hususlar geçerlidir. 
Komitelerin Gelir ve Giderleri 
Madde 12 - Komitelerin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur: 
a) Türk tarafı Yürütme Kurulunun teklif ve TOBB Yönetim Kurulu'nun kararı ile Birlik ve bütçesinden 

yapılacak tahsisler, 



b) Komite üyelerinden, Yürütme Kurulu'nca, teklif olunan, proje ve yapılacak faaliyetleri esas alınarak 
toplanacak aidatlar, toplantı ve yemeklere katılma payları, 

c) Devlet tarafından yapılacak nakdî, aynî ve diğer yardımları, 
d) Diğer yardım ve bağışlar. 
Komite Giderleri : 
Bütçe dahilinde Yürütme Kurulu kararıyla yapılır. 
Bütçe ve Muhasebe 
Madde 13 - Komitelerin bütçesi Yürütme Kurullarının teklifi TOBB Yönetim Kurulunun onayı ile TOBB 

bütçe esasları ve muhasebe usullerine göre TOBB'un ilgili birimlerince yürütülür. 
Madde 14 - Bu çalışma esasları 14 maddede olup, TOBB Yönetim Kurulunun 30 Ekim 1989 tarih 27/667 

sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Bu çalışma esasları TOBB Yönetim Kurulunca yürütülür. 



 


