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Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
HakJtında Tebliğ

BiRLiK VE FEDERASYONLARA 2020/21 SAYILI GENELGE

Ilgi : 07 .02.2020 tarih ve 52 ] l23 l3 sayılı belge

BiIindiği üzere; Esnaf ve sanatkarlar Meslek KuruluşIarı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Hakkında Teb!iğ 07.02.2020 tarih ve 3l032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girıniştir.

Anılan tel'ıliğ ile yönetiın kunılu faaliyet ı,aporları belli esaslara bağlannrış, iilke genelindeki
tünı ıı,ıeslck kuırıluşlaıınca hazırlanacak raporlar açısındaıı yekııesaklık sağlaı]ması an]açlanmışhı..

Bilgilcı,inizi ve bağlı odalarınıza duyuırıln,ıası lrususuıda geı.eğiıri rica ederiz.
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Esoaf ve saıatkirlaı Meslek
Kuruluşlan Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu Hakkında Tebliğ

DAĞITIM YERLERİNE

Esnaf ve sanatkiılar meslek kuruluşlın, Anayasanın 135 inci maddesi kapsammda
kamu kurumu niteliğinde meslek kınuluşlon olup, heııı Anayasa hem de 5362 saylı Esnaf ve
Sanat}iılır Meslek Kuıuluşlan Kanunundaki hükiioler doğultusunda oçaolan ke,ndi üyeleri
tarafiıdan yargı gözaimi altntla seçileıı kamu tiizel kişiükl€ridir. Bu bağamda, dört yılda biı
yapılan olağaı genel lunıl toplanülannda organ üyelerinin seçini goçekleştirifuıekte olup,
genel louul gündem maddeleıi aıasında yönctim kurulu faaliyot ı:ıpoırınuı müzakeresi,
denetim kurülu raponınun müzakeresi, bilanço ve getir gido hesaplarının miizakoesi gibi
meslek kuıuluşunuı iş ve işlcmlerinden üyelerinin haberdar olmısııı sğayan bşl*laı da
bulunmal*adır. Bu kapıamd4 meslek kuruluşunun icra orgını olan yönetim kurulunun
faatiyaleri ayn bit 6neın arz ettiğinden yönetim kurulu faaliyet raporlaüna ilişkin usul ve
esaslaı konulınası ihtiyao hasıl olınuştur.

Esnaf ve saıatkarlaı meslek kııruluşumın gelir ve giderlerinin de Esnaf ve Sanatkirlar
Meslek Kuruluşlan Müasebe Yönetmeüğ'nin 5'inci maddesinde htiküm att na alnan
"Taıaf§ızLk ve belgelendiıme" ilkesine uygun biı şekilde kayıt altııa almmasınr teminen ve
aynca, 11. Kalhıma Planmda yeı alan "Oda ve borşalar tarafindan ğelerine sunulan
hizmellere ilişkin hizmeı saıdartlan oluşaırmalan sağlanacak" hesap vercbilirlik ve şeffaJlık
netunizmalangelğtiilecekir" bedef ve poütikası çeıçevesinde de yönetim kurulu faaliyet
raporlannın belli eeıslafa bığlanması amıcıyla hazırlanan Eşnıf ve §ınıtklrlır Mo§lek
Kırutıçlın Yönetim Kurılu Fııliyet Rıporu Hıkhndı Tebüğ 07.02.2020 arihli ve
3 1 032 saylı Resmi Gazete'de yayıııılaıarak ytlrürliğe giımişü.

§öz konusu Tebliğ ile yönetim kurulu faaliy€t rçorlan belli esaslara bığlanmış olup;

icra organı olan ydnetim kurullannca 5362 sayılı Kanun ve diğer mevzuat ile vErilen
görcvlerin ifası noktasında üyelere tamin edici bilgileı srınul.ınasını tğminen, ülke genelindeki
tiim meslek kuruluşlannca hazıılooıcak raporlar açısından biı yeknesaklık §ağaamıcı
aııacıyla yönetim kurulu faaliyet ıapoılanna iüşkin usul ve esasla. beliılenmiştir. Ailian
Tebüğde yi!ııetim kurulu faaliyet raporlınnın dönemi ve ıaporlııı ilişlon genel hükiimler yer
olmakta olupi faaliyet rapmlannın içaiğ, biiliim ve konuları &yıınüslyla belirtilmek suretiyle,
belirlenmiştir.
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Bu itibarla, Resmi Gazete'de yayrrılanan ve biı ömğ iüşiküe gönderilen Tebliğ
hakhnda bilgi ediıifunesi ve biıliklsr tarafindan üye odalara bilgileadiıilıne yçılması
hususunda;

Bilgilerinizi ve goeğni rica ederim.
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Arnaç
IllıDD: 1 - (1} Bu Tebllaln ama.l, etnd vĞ g.nİklrlaf meslğİ kulu|uraİ }önGtlm

klrullaİncı 8aael İllrula sunulan flallyct rapor|annn ha!ıdenmasına illşkln uaul v€ elrJ|an
b.lldemektr.

bpia.n
üİ)9l 2 - (t) su Tabllğ hokülmlarl, elnaf ı/e §analka.br odalarl lıe bu odalsnn ürt

kuİUluşıan ol.n b|.llk, f.d.raJyon va Ti]rkiY. Esnrf V€ sanatk4rları (onH€rasYonu hatkında
uy8ullnlr.

D.Yıll.k
ırDol ı - {1} 

gu T.bllğ, 10112018 t rthll v€ 30ı74 s.yh Rcsıİlı 6.ı€tdde )/ry|ml.nan t
seyh cumhurb8rıanhğı Tşkllat Hakktnda curnhurö.şkanlür ı.dram.m€slnln 453 ğnağ
,nadd.alnln blİlnclit r3lnn l0 b.ndıne dayan|lal.k haıırlanmDtr.

Tan nbl
üAooC 4 - (1) 8u T.bllğde 9.ç6İ;
3l B.l(,nhki T|.rret B.kanlümı,
b) g|ıllk| Esnıf ve $nat*ıa|,1 odalrn b|.|lılerlnl,
c) Etİ!' ve sanıtldr Bll8lsi$eml (Es8ls}: B.ıanl,k e-esöefve §anatk'r vef{ tabannl/

çl €anat va §.nül4rlar fteğet kurul§lan lmg5lGİ ku.ulu§ü/)ı oda, bl.|ıh fedc..§yon v.
xonbd6rasYonu,

d) tede6iYon: ğinaf rc §natıd.lar fadaraş/onbnnl,
a} (€nun: 7/5/2m5 t nhli \re 5352 sryıll Esnaf ve s.netk .lit Ma§l€İ Kuruluran

f) KonrldararYon (TEs()| Tü.klye €sn6f ve §anatkldan 1.6nfEderalonunu,
g) oda: lsnaf ve sanatkiriaraa ıorulan ihtisas !€ karma €snaf ı/e sanelkarkl odalaİnl,
ğ} Yörİ€tim l(ılrülui ode, blrllk, federaşon v€ bnfederasYonun Yöo€tim kurlllannı,
ıfrd. adli
l6o.dm ıu lıı lr.h rıporunun datğıtl
MADol 5 - (ı) F..lıyct apo^J, ol8&n !ğn€l kunrıu. yagldlğ ylın 1 oEk !0n0 llĞ blr

3on6kl olı&n ı.n.l kuru|un y.ıllaa.ğl ğrilıtcn önc.İl yın 31Arahkrİnü an§ndakl dört yllıİ
döneİnl k E$yaçık ,aıtld. har Yıl lcn mğnaıdlen ha!ıİlsnc tEn€l luru|a bldĞ§tlİllerek §ıınulul.

!ü!.ün ıünılül i.ltyı ııpo.um ıLldn ı.nd hoıOrnh.
t ıDDE 5 - {ı| \6nath *!.!ılu plllk faeh,ü npo.unda, yinrü.ı, ab..tı ve y.ılış kanaat

uyindlrto, ı.rçaİ. aYkın redllar. Y!. tlrll.m€ı.
{2} İ..llY.t nporu, t.n.l ııJİll top|.n§rndin on b§ !0n öncğ Es8ıs oıe.inden oY.lerin

bll8islne lunıJIul ve madaı kuruluşunun maİk€rlnde ayllca lna6lom€y6 a§k tutulül, Ganeı ku.ılı
topl.nbgnı ıınbn|.1.t l.p €ğnel.d hrılnde,,rporun blr suİEd llrlliı

(3) n.porun dğn.ml ve dğıcnlenme t..ihlbellrtiık \6n€tlm kurulu t r.flndsn lmıllanf.
14) öüıanlanen 6por8ane] küıaul6 runulul v€ bıf no§hası me3l€k küruluşunda 5€klsnlr.

ıonadın l§rulu İiııF raporunun lçaılü
ı mE 7 - (1) Yan.dm kurğlu f.allyğ ,epofu, aşağlda b.llrtll.n b6lüm V€ kon0taİı

lç.f...t r.kllde düıan|anlr
!} G.İel bllgrlğr bölofio:
1) |(urulu, bllglbrl, 0y€ .sylg, ıllıi/anı, adı§, tele6n, hk numar.l.nnı, eıektrcnlk dte ve

elekİonlı posta adre§lodn| lçer.n lleüşlm bll8tl.rln€ y.l v€.illr.
bl or!.n ot.lerl ll. p€Gon.l işlemlerl bğOmül
1} orırn oy.l.rinln ad ve ,o/adlan ll€ ıörw süresl b.ltrtilır
2} Göağlari sona or€n ocan 0Y.|eİlnln gt aüerlnh aona arm! reb€pı.İl, Yed€k ğyelerln

üvettı€ |lişkln lşleml€, v€ bu tNerln gör.v dönemlne y€r ,re.ilir.

3l G.naİ alkİıtar v. dlğo. porson.lln ad, §oY.d v. göĞü.rl bĞllrtl|lr.

c} Mec.k küruluşu lşl.mkrl büOnü|
1} ar önca*i dön€m çalırma progrı,tİl içlnde yar alan mesleld ğğ,ltl!İ, t€orlı v€ praük kü.!

prognmlen.ln uYgulenıP uYıtılenm.dül; uy8ırl!nm.& ise sabapl.rin. Y€r v€dli..
z) \r.all.n İn.sl.h .ünm, İ.otlk vr pr.tı kur5lann s8$st, yerl, iğtdmden ta]/dalanan üye

srylsı |le eıltlmlıl ıDnui! h8ldofidr agklam8 yapl|r.
3} M.rlak hrolu$nun borİy€§lnd. m.al.kİ 6ğlEm denlşmanhü bıdml kufl]lup

kurulm.dül, bldmln t ıllyatırrl l|€ o4anl2r3yonrı heıhnd, kEs bll8llendlrmey€ ]ı.l !€ llr.
4) M.3lak klrulıJtu pallon.ll lçin v.rllğn eğlüm 9ryBl, y€li ll. iydalenan p€§oncl s.Y6l

n.kknda bllıl v.İjliİ.
5) Mül.ı| r.t rlıılk rts ı, !ağıa| ağvrnllğlnğ lllşkin ç.llşm. yapilp yaplınadığl; \ar B.

yrp an çiİı|malar h.kkında .çıldama yaplht
6) M.İ].k kuruI!şunln çalDma kon§unı 8ifan husu§lrrda Ğ§ml ve öıel k lultJrıal

naıdinda 8öroşOlan k§nı]lalr Illşİın k9 özatlem. y?plİr; Yapllan toplant yahırt 8ör0şme yal il.
Iölosmelann konurıı. s5vlfl lla ıöltbma ı/aDılın taraf, lllrun bnıl verlllr
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7} uwlm.i ıofunlu fiaaıau ıarrrlari lllştin çaışma yıpıllp yaplldıadü bellrtlleırk t/ğr ısr
bu koalda yapl|an ğ|emlcr v. $nuau hakhnd, bılE{ verlllr

8) Gay.irmnkul !! har §}rlğ qrüt,ım vç !.tml laYİimenful l(a.şıllğlnda ödonç pen
altamral, kuaulmuı rtYa ıuİulacak şlİi@t tE kooPenüfe.€ i$nı .dlln.d v! vaM kulul.nalı
nususl.nnd. Yrpıl.n lşl.mler hakknda blb{hndlrm. yap0r

9l Mğclk h.u|u$nun molkı],ednd. bulun.n gıyrlmenl(llıcr, trrd.r, işdnl olunan
,|*etler i|€ slr.ı onnhnnı, klrulaıı ı/akf8 l|lşİh ullıl.İe Yer v€rillı

10) R.§ml v€ öı.l medl.r t raindan l§tln.n t.msıldl.rifi ,d ve iaryadlan ıle
gör.vlandlnb|kler| kurU|!şıaan la|m|lrl bcllfüllr

ı1) lsnsf ve 3anetli.|arden Yahü üv€ mellaİ kurul!şlaİıodan 8.1an ıöal}İ ğl.pladlle
vrİll.n canp|ann ğıı5s| v. ıorıu b.ıİ bl|8tla.l v.rlllr

ç) Maı| du.um w muh.!.b.lr.ml.rl b6|ümü|
1) Dönam lça.lalnde !.rçaki.şğn toPlam $ll. vğ gld€flar haılında blltl veriıiı
2} Aİı., pr§ı., lİ1'3.t veril w haİ!, 3lıorta, 8enel ı]der 8ibl har6malarr ilırl{n bıl8ller!

Ylr vaalİlr
3ı xgılrn|l.n b.nl$ ıredlleinit, tutan, ](redlnin şıİd.n v€ 8eri öd.,n€ durumu hrkılndr

blltivldllr
.ı) B!l.dly!, v..8j ve İl8o.ü glbl küırumlal ile k§ller. oiın nofc.f b.llrnlk
5) rşyıt 0a.ğ{. aldeı va krblme paf ı.llrloİ lle W.lcrln ı.'.bl doğultu5tiıda düıanlenen

va onana. blltal!.dan .ld. .dllcn 8.1klo, h.ıd«nd. bll3lyerlllr
6} Mğal.kl ağ,tüm fııl@.rln. lllrıln fonün msYıı]rtı uy8un h.raanB haraanün.dlh

bdlrnü..
7) ğk ön.rld 8..lol hrrıı|d8 gönbğbrek l(ebul .dll.n t haıni bütt ll! ıpr!.§.ş.n

bo@nln utürnlu olup olmaddı içHanl.
E) Mcsl.k kuruluşunün ma( durumu hrİknda g.n.i blr d.ğcdendlrınğ Yapilr,
dl ot&İ.9ıl.m6ia. v. sonuç böıümü:
ı} Mo9laİ kurülırrürna, 8,.ksnhk{a ve/rr€Ya ü§t kuİıhrrça varllan gğĞvl€dn n.ler ohuiıU ve

Yaİln€ 8sü.rlm€sl hu!6unda y.glan likmlal açklrnn
2} M.sle* kuruhrun, ah d.{t . vG bclgĞkdn incaLnmak üİrre den.dm kırulona \Ğ.llip

vlrllmidl} b.llrü8r
3) B! ToŞığd. y.r almayın hıl5uder. llavs olğaak Yöneİn ktjrulu faellylt raporu.da

ac.!k|l aöİ0l6n 69l&mrı.Ğ v€ ğnrdlcİ. y.r v€rllabllir,

{2} }6n!t.n hrulu faalhıtt nporundi .Ynca bl.ind ftkaYa {lave olarik aşaüda Yer alan
büün ve ıonulaE dı y.r v€rilli

alodal.rı
1) l\izt t rii.lrrlne uyulup uyuıfiadlğl husüsunda yipjan İontıolleriİ 3ıyl5l ve ıDntlo1

sonUçlan be|1.6llr
2) Miilakl taarrıüıla.€ Uwlup ıı&ıınrdl} husulunila yıpilan ıontroıl€rln 5rİ$ v€ l@mrol

lonuçl.n b€llıtllh.
!l ovdrnn taığbl doİrult!,undr dt}ı.nl€nan ü€ onin6n b€ıga,aı1$ bellrdıır,
b} 8lrllıhrl
1) Fral\Ğtlarln, m.V.urt vG oda .nı aöıl§lne§| .sarl.n içind. yürft0l6e.lnl s.ğamak

0ığt lnc.|amaYa alln.n odal6r ll. bü oda|ar hskknda almiİall 8€Ğkll !ğül€n ldad va maıl

t dblrtr hııknd. ıçlkl.uo bil8Iverillr.
2) odılarda yahğt odalra arüınd. çıan ıra ğlİilaa lrİükal a&n anlrşmadtklınn i8y!, vr

konu§ı \Ğ h, sılışmaııılara lılıkln grğ.ll.n çö.Oml.. .gklaır.
3) ll doıaylndaİl lşYlrl açıf|.n, kaprn§lan ve iİedek de§ştlrme !şl€mle.jne lllşklfi s5yı5e|

v.rlı.. ba|lİül|.,
4| Ernaf ıĞ ranatırdar hakkmds odab.dan lnğlğl Qd.n şiki}redlrr dalr yaP en

lıaelcmel.r, |şleml.r Y! nada.|!r a$klanlr.
5) Elnrf ,Ğ §rnstkİİl* ha'tydn. yıni bışlayaçşt kişller€ veİllen da şmanl* hlıme€nln

konu§u ve say9 bolla$lli
c} hdrr..yoibr:
1} f.a|i/ülğrln mevıust w oda .na söıbş,mac eiislsn ldnd. Yülo$llıe§lnl saüam.İ

lhare ın.slem?üt aİn.n ode|.r lle bu odahi h.ünda allnm63t geĞklı 8ö.üıen ıd.rl !€ meıl

ıedblr|eİ hakkmda .qkl.Y!o bllgi v.rıl|r
2) 0Y. od.l.nn gElişmasl ldn .ınsn todblrl€r ve kufulmt,§ lse te§|§ler; heı|iaııİ.lakl

te5]sl€fln yapğğ çahlm.laa ıç*lanf,
ç) l(ont d.r.iyoni
1l Blrik v€ fad.nryonlarden galet yıı sonu bllanço |le ğell. gld.r ..wrlle.ln. lllşkln

t w]Yada bı,dunulan odrlif il.t€l.nıİ
2) Blrllkl.r lryı blrllklar ll. ftd.r.lyonlar arr§nd, glon ,nlaşmaıldda. ll€ İlııll v€rllm

ı!n al açuanlr.
3} lfurulıı' man5up|aflnıfi mQaleı ıĞ sin llen lı€ llglla ald.ğı tedb|.ler o.İaya konülür,

4) Dot.nlĞn.n s.nl ,la fuı.l..a lıışkın bilrİbr |!tğıenlf.
5) olka ö$ndıİl ılE olunİnrk ln€n.n m.d€$ ıüruıuşl.İ. lllrldn a9ldamr y.pllr.
6} raybo|rnryr Yl» tutın$ m..l.kl.rln y.ştılmafi ve kolıJnma!ı ldn .lfian trdblrlaİ

b.llfğll..
ınuhrİrlıY...İ hüıİtnhf
İ,r^Dot ı - (1l M.!loı kuİuluşlannh bU İ€bliı hükoml€fln. ayıın olın ı!n.ıre, tamım,

t llrn5t t€ b.n:rn söriışhİlnd. Y.r .l.n h0koml€f uygulanma!.
ürıııhrnı
İttADo§ ı - (1) Bu Trdlğln u},pıanmisMa ll8lli t nddiitl.rln *ld..ilm.slnd€ &krnİk

Yettıudlr
}!.ğ.l0k
ırr^DoC ı0 - {!} ıu İebllğ yavımı tarlhlnd. yürüioğ. iiĞ.
İı.ğtn.
MADDĞ ıı - (1l Bu Tebliğ hğküml€rlniTlcara 8aı€ft yOrüt{ır.
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