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TEBLİĞ

T caret Bakanlığından:
ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI YÖNETİM

KURULU FAALİYET RAPORU HAKKINDA TEBLİĞ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönet m kurullarınca genel kurula

sunulan faal yet raporlarının hazırlanmasına l şk n usul ve esasları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ hükümler , esnaf ve sanatkârlar odaları le bu odaların üst kuruluşları olan b rl k,

federasyon ve Türk ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE  3  –  (1)  Bu  Tebl ğ,  10/7/2018  tar hl  ve  30474  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  1  sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames n n 453 üncü maddes n n b r nc  fıkrasının (f)
bend ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl ğde geçen;
a) Bakanlık: T caret Bakanlığını,
b) B rl k: Esnaf ve sanatkârlar odaları b rl kler n ,
c) Esnaf ve Sanatkâr B lg  S stem  (ESBİS): Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr ver  tabanını,
ç) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları (meslek kuruluşu): Oda, b rl k, federasyon ve Konfederasyonu,
d) Federasyon: Esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,
e) Kanun: 7/6/2005 tar hl  ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,
f) Konfederasyon (TESK): Türk ye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
g) Oda: Esnaf ve sanatkârlarca kurulan ht sas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,
ğ) Yönet m kurulu: Oda, b rl k, federasyon ve Konfederasyonun yönet m kurullarını,
fade eder.

Yönet m kurulu faal yet raporunun dönem
MADDE 5 – (1) Faal yet raporu, olağan genel kurulun yapıldığı yılın 1 Ocak günü le b r sonrak  olağan genel

kurulun yapılacağı tar hten öncek  yılın 31 Aralık günü arasındak  dört yıllık dönem  kapsayacak şek lde her yıl ç n
müstak len hazırlanır; genel kurula b rleşt r lerek sunulur.

Yönet m kurulu faal yet raporuna l şk n genel hükümler
MADDE 6 –  (1)  Yönet m kurulu yıllık  faal yet  raporunda,  yanıltıcı,  abartılı  ve  yanlış  kanaat  uyandırıcı,

gerçeğe aykırı fadelere yer ver lemez.
(2) Faal yet raporu, genel kurul toplantısından on beş gün önce ESBİS üzer nden üyeler n b lg s ne sunulur ve

meslek kuruluşunun merkez nde ayrıca ncelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısına katılanlara talep etmeler
hal nde, raporun b r suret  ver l r.

(3) Raporun dönem  ve düzenlenme tar h  bel rt l r. Yönet m kurulu tarafından mzalanır.
(4) Düzenlenen rapor genel kurula sunulur ve b r nüshası meslek kuruluşunda saklanır.
Yönet m kurulu faal yet raporunun çer ğ
MADDE 7  –  (1)  Yönet m  kurulu  faal yet  raporu,  aşağıda  bel rt len  bölüm ve  konuları  çerecek  şek lde

düzenlen r.
a) Genel b lg ler bölümü:
1) Kuruluş b lg ler , üye sayısı, unvanı, adres, telefon, faks numaralarını, elektron k s te ve elektron k posta

adresler n  çeren let ş m b lg ler ne yer ver l r.
b) Organ üyeler  le personel şlemler  bölümü:
1) Organ üyeler n n ad ve soyadları le görev süres  bel rt l r.
2) Görevler  sona eren organ üyeler n n görevler n n sona  erme sebepler ,  yedek üyeler n davet ne  l şk n

şlemler ve bu üyeler n görev dönem ne yer ver l r.
3) Genel sekreter ve d ğer personel n ad, soyad ve görevler  bel rt l r.
c) Meslek kuruluşu şlemler  bölümü:
1) B r öncek  dönem çalışma programı ç nde yer alan meslek  eğ t m, teor k ve prat k kurs programlarının

uygulanıp uygulanmadığı; uygulanmadı se sebepler ne yer ver l r.
2) Ver len meslek  eğ t m, teor k ve prat k kursların sayısı, yer , eğ t mden faydalanan üye sayısı le eğ t m n

konusu hakkında açıklama yapılır.
3)  Meslek  kuruluşunun  bünyes nde  meslek  eğ t m  danışmanlığı  b r m  kurulup  kurulmadığı,  b r m n

faal yetler  le organ zasyonu hakkında kısa b lg lend rmeye yer ver l r.
4) Meslek kuruluşu personel  ç n ver len eğ t m sayısı,  yer  le faydalanan personel  sayısı  hakkında  b lg

ver l r.
5) Meslek  yeterl l k ve ş sağlığı güvenl ğ ne l şk n çalışma yapılıp yapılmadığı; var se yapılan çalışmalar

hakkında açıklama yapılır.
6)  Meslek  kuruluşunun  çalışma  konusuna  g ren  hususlarda  resm  ve  özel  kuruluşlar  nezd nde  görüşülen
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konulara l şk n kısa özetleme yapılır; yapılan toplantı yahut görüşme var se görüşmeler n konusu, sayısı le görüşme
yapılan tarafa l şk n b lg  ver l r.

7)  Uyulması  zorunlu  meslek  kararlara  l şk n  çalışma  yapılıp  yapılmadığı  bel rt lerek  var  se  bu  konuda
yapılan şlemler ve sonucu hakkında b lg  ver l r.

8) Gayr menkul ve her türlü taşıt alım ve satımı, gayr menkul karşılığında ödünç para alınması, kurulmuş veya
kurulacak  ş rket  ve  kooperat flere  şt rak  ed lmes  ve  vakıf  kurulması  hususlarında  yapılan  şlemler  hakkında
b lg lend rme yapılır.

9)  Meslek  kuruluşunun  mülk yet nde  bulunan  gayr menkuller,  taşıtlar,  şt rak  olunan  ş rketler  le  şt rak
oranlarına, kurulan vakfa l şk n b lg lere yer ver l r.

10) Resm  ve özel merc ler tarafından stenen tems lc ler n ad ve soyadları le görevlend r ld kler  kuruluşların
s mler  bel rt l r.

11)  Esnaf  ve  sanatkârlardan  yahut  üye  meslek  kuruluşlarından  gelen  görüş  talepler ne  ver len  cevapların
sayısal ve konu bazlı b lg ler  ver l r.

ç) Mal  durum ve muhasebe şlemler  bölümü:
1) Dönem çer s nde gerçekleşen toplam gel r ve g derler hakkında b lg  ver l r.
2) Arsa, proje, nşaat, verg  ve harç, s gorta, genel g der g b  harcamalara l şk n b lg lere yer ver l r.
3) Kullanılan banka kred ler n n tutarı, kred n n şartları ve ger  ödeme durumu hakkında b lg  ver l r.
4) Beled ye, verg  ve s gorta g b  kurumlar le k ş lere olan borçlar bel rt l r.
5)  Kayıt  ücret ,  a dat  ve  katılma  payı  gel rler  le  üyeler n  taleb  doğrultusunda  düzenlenen  ve  onanan

belgelerden elde ed len gel rler hakkında b lg  ver l r.
6) Meslek  eğ t m faal yetler ne l şk n fonun mevzuata uygun harcanıp harcanmadığı bel rt l r.
7) B r öncek  genel kurulda görüşülerek kabul ed len tahm n  bütçe le gerçekleşen bütçen n uyumlu olup

olmadığı açıklanır.
8) Meslek kuruluşunun mal  durumu hakkında genel b r değerlend rme yapılır.
d) D ğer açıklamalar ve sonuç bölümü:
1) Meslek kuruluşuna, Bakanlıkça ve/veya üst kuruluşça ver len görevler n neler olduğu ve yer ne get r lmes

hususunda yapılan şlemler açıklanır.
2) Meslek kuruluşuna a t defter ve belgeler n ncelenmek üzere denet m kuruluna ver l p ver lmed ğ  bel rt l r.
3)  Bu  Tebl ğde  yer  almayan  hususlara  lave  olarak  yönet m  kurulu  faal yet  raporunda  gerekl  görülen

açıklamalara ve öner lere yer ver leb l r.
(2) Yönet m kurulu faal yet raporunda ayrıca b r nc  fıkraya lave olarak aşağıda yer alan bölüm ve konulara

da yer ver l r.
a) Odalar:
1) F yat tar feler ne uyulup uyulmadığı hususunda yapılan kontroller n sayısı ve kontrol sonuçları bel rt l r.
2) Meslek  teamüllere uyulup uyulmadığı hususunda yapılan kontroller n sayısı ve kontrol sonuçları bel rt l r.
3) Üyeler n taleb  doğrultusunda düzenlenen ve onanan belge sayısı bel rt l r.
b) B rl kler:
1) Faal yetler n,  mevzuat ve oda  ana  sözleşmes  esasları  ç nde yürütülmes n  sağlamak üzere  ncelemeye

alınan odalar le bu odalar hakkında alınması gerekl  görülen dar  ve mal  tedb rler hakkında açıklayıcı b lg  ver l r.
2)  Odalarda  yahut  odalar  arasında  çıkan  ve  B rl ğe nt kal  eden  anlaşmazlıkların  sayısı  ve konusu  ve bu

anlaşmazlıklara l şk n get r len çözümler açıklanır.
3) İl düzey ndek  şyer  açılışları, kapanışları ve meslek değ şt rme şlemler ne l şk n sayısal ver ler bel rt l r.
4)  Esnaf  ve  sanatkârlar  hakkında  odalardan  nt kal  eden  ş kâyetlere  da r  yapılan  ncelemeler,  şlemler  ve

net celer açıklanır.
5) Esnaf ve sanatkârlık faal yet ne yen  başlayacak k ş lere ver len danışmanlık h zmet n n konusu ve sayısı

bel rt l r.
c) Federasyonlar:
1)  Faal yetler n mevzuat  ve  oda ana  sözleşmes  esasları  ç nde  yürütülmes n  sağlamak üzere  ncelemeye

alınan odalar le bu odalar hakkında alınması gerekl  görülen dar  ve mal  tedb rler hakkında açıklayıcı b lg  ver l r.
2)  Üye  odaların  gel şmes  ç n  alınan  tedb rler  ve  kurulmuş  se  tes sler;  hâl hazırdak  tes sler n  yaptığı

çalışmalar açıklanır.
ç) Konfederasyon:
1) B rl k ve federasyonlardan gelen yıl sonu b lanço le gel r g der cetveller ne l şk n tavs yede bulunulan

odalar l stelen r.
2) B rl kler veya b rl kler le federasyonlar arasında çıkan anlaşmazlıklar le lg l  ver len kararlar açıklanır.
3) Kuruluş mensuplarının meslek ve sanatları le lg l  aldığı tedb rler ortaya konulur.
4) Düzenlenen serg  ve fuarlara l şk n b lg ler l stelen r.
5) Ülke dışındak  üye olunmak stenen meslek  kuruluşlara l şk n açıklama yapılır.
6) Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler n yaşatılması ve korunması ç n alınan tedb rler bel rt l r.
Uygulanmayacak hükümler
MADDE 8 – (1) Meslek kuruluşlarının bu Tebl ğ hükümler ne aykırı olan genelge, tam m, tal mat ve benzer

görüşler nde yer alan hükümler uygulanmaz.
Uygulama
MADDE 9 – (1) Bu Tebl ğ n uygulanmasıyla lg l  tereddütler n g der lmes nde Bakanlık yetk l d r.
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Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebl ğ yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n  T caret Bakanı yürütür.
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