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Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Olağan Genel Kurul Seçim Rehberi - 2022

Değerli Meslektaşlarım;

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, tüm 
yurt sathına yayılmış olan 684 meslek odası ile Türkiye Esnaf 
ve Sanatkârları Konfederasyonu bünyesinde kurulmuş (13) 
Federasyon içerisinde yer alan en büyük meslek kuruluşlarından 
birisidir.

Federasyonumuz ve bünyesinde bulunan odalarımızın 
yönetim ve denetim kurulları, gece, gündüz demeden üyelerine 
sürekli hizmet vermekte, yol göstermekte, yardımcı olmakta, 
kamu kurum ve kuruluşları ve diğer meslek kuruluşları ile 
görüşülerek sorunlarına çözüm bulmaya çalışmaktadırlar.

Hepimizin bildiği gibi, 2020 yılı başlarında, Koronavirüsün 
tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş olması 
nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk sağlığı 
acil durum ilan edilmiştir. Bu nedenle tüm dünyada olduğu 
gibi, ülkemiz genelinde de koruyucu bir dizi tedbirler alınmıştır. 
Alınan bu tedbirlerden en çok etkilenen sektörün ilk sıralarında 
ise ulaşım sektörü gelmektedir. İlgili Bakanlık ve kurumlar ile 
gerekli iletişim kurularak esnafımızın, Koronavirüs nedeniyle 
alınan bu tedbirlerden en az etkilenmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Bu amaçla geçtiğimiz dönem içerisinde ilgili makamlar 
nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde, üyelerimizin 
sorunlarının çözümü için yapılan mevzuat değişiklikleri ile 
alınan bazı kararlara rehber içerisinde yer verilmiştir. Yapılan 
bu düzenlemeler ile esnafımızın sorunları bir nebze de olsa 
giderilmeye çalışılmıştır. Bu yöndeki çalışmalarımız artarak 
devam etmektedir.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 

ÖNSÖZ
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Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca meslek odalarımızın 
seçimli olağan genel kurul toplantıları 2022 yılı Ocak, Şubat ve 
Mart aylarında  gerçekleştirilecektir. 

Genel kurulların 4 yılda bir yapılması nedeni ile bazı 
bilgilerin güncellenmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Hazırlanan 
bu rehberde, Odalarımızda büyük bir özveri ve başarı ile 
hizmet vermekte olan genel sekreterlerimize yardımcı olmak, 
yol göstermek, karşılaşılabilecek muhtemel sorunları en aza 
indirmek, kuruluşlarımız arasında belli bir norm ve hiyerarşiyi 
sağlamak amacı ile genel kurul sırasında yapılacak yazışma 
örnekleri, yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulacak 
işlemler ile genel kurul sonrası ilk yapılacak yönetim kurulu 
toplantısında alınması gereken karar örneklerine de yer 
verilmiştir.

Öncelikli olarak; genel sekreterlerimiz ve ilgili personelin, 
yapılacak bu işlemleri incelemeleri varsa eksiklikleri 
tamamlayarak, yönetim kurulu üyelerinin gündemine sunmaları 
gerekmektedir.

Hazırlanan bu rehber ayrıca “www.tsof.org.tr” internet 
sayfasında da yayınlanmış bulunmaktadır.

Değerli, saygın, cefakâr, vefakâr şoför esnafı kardeşlerimin,
2022 yılı içerisinde yapacakları genel kurulların, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Türk Şoförü En Asil Duygunun İnsanıdır” veciz 
sözüne yaraşır bir şekilde yerine getirilmesini temenni eder, 
seçim sonuçlarının vatanımıza, milletimize ve tüm esnaf ve 
sanatkâr camiamıza hayır ve uğur getirmesini dilerim. 

Saygılarımla,

 Fevzi APAYDIN
 BAŞKAN
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27.06.2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 31. Olağan Genel 
Kurulumuzdan bu rehberi hazırladığımız tarihe kadar geçen 
sürede, Federasyonumuz ve sizlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz 
esnafımızı ilgilendiren bazı sorunlara ilişkin iyileştirmeler aşağıda 
kısaca ana başlıklar halinde özetlenmiştir;

1. Okul Servis Araçları Yönetmeliği Düzenlemelerinden 
Kaynaklanan Sorunlar: 

Okul Servis Taşımacılığı yapan esnafımızın 25.10.2017 tarih-
li ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Okul Servis 
Araçları Yönetmeliği’nde yer alan ve esnafımızın çalışması-
na engel olarak karşımıza çıkan özellikle; 

a-) Okul servis taşımacılığında kullanılan araçlarda bulun-
durulması zorunlu olan, 

•	 Üç nokta emniyet kemeri,

•	 Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler,

•	 İç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt 
yapabilen kayıt cihazı,

•	 İç mekânı gösteren şeffaf cam kullanma,

Şartlarının sağlanamaması nedeniyle yaşanılan sorunlar,

b-) Araçların yaş şartı ile rehber personelin eğitim şartı 
sorunu

ile ilgili olarak, en son 25.08.2021 Tarihinde Yönetmelik de-
ğişikliği yapılmıştır.

Değişiklik İle;

1/1/2018  tarihinden önce okul servis aracı olarak tescil 
edilmiş araçlarda (a)maddesinde yazılı söz konusu 
şartların aranmaması,

Rehber personelin 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün 
almamış olması ve Millî Eğitim Bakanlığı onaylı kursu başa-
rıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olabilmesi, 

Araçların 1/7/2023 tarihine kadar onbeş yaşından küçük olması 
şeklinde uygulanması, sağlanmıştır. 

GENEL  AÇIKLAMALAR
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2. Korsan Taşıma Sorunu: 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek 2 nci maddesinde deği-
şiklik yapılmıştır. 

Değişiklik ile; 

10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında ilgili 
belediyeden; 

a) Çalışma izni/ruhsatı almadan 

b) Alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışına 

c) Alınan izin/ruhsatta belirtilen çalışma bölgesi/güzergâh 
dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşıması yapanlara idari 
para cezası verilmesi ve trafikten men edilmeleri sağlanmıştır.  

3. Büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde yolcu 
taşımacılığı faaliyetlerinin 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu 
kapsamında değerlendirilerek sürücülerden Mesleki Yeterlilik 
Belgesi (SRC) istenip istenemeyeceği hususunda yaşanan 
tereddütlerden kaynaklanan sorun:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde kullanılan 
taşıtlar ile Okul Servis Araçları yönetmeliği kapsamında okul ser-
vis aracı olarak kullanılan taşıtların şoförlerinden SRC türü mesleki 
yeterlilik belgesi aranması gerektiği,

Büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde yolcu 
taşımacılığı faaliyetinde çalışan/çalıştırılan şoförler için ( okul 
servis araçları hariç) ilgili belediyece başkaca bir şart getirilmemiş 
ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen (SRC) Mesleki 
Yeterlilik Belgesi şartının aranmaması gerektiği, yönünde İçişleri 
Bakanlığı tarafından tüm İl Valiliklerine yazı gönderilerek sorun 
çözülmeye çalışılmıştır. 

4. Ticari Taksilerin Belediye Sınırları Dışına Yolcu 
götürmede yaşadıkları Sorunlar:

 ‘‘Şehir içi taksilerin, yetkilendirilmiş oldukları belediye 
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sınırlarından bu sınırların dışındaki herhangi bir noktaya 
tek yönlü (gidiş dolu-dönüş boş) olarak yolcu taşınması 
ile Tarihi ve turistik özelliği bulunan yerleri ziyaret eden 
turistlerin/yolcuların bu yerlere gittikleri taksilerle yeni bir 
vasıta ihtiyacı duymadan geldikleri yere geri dönmelerinin 
uygun olacağı’’ şeklinde ki İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü yazısı 81 İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilerek 
uygulamanın bu doğrultuda yapılması ve herhangi bir ak-
saklığa meydan verilmemesi gereği bildirilmiştir. 

5. Karayolu Taşıma Yönetmeliği düzenlemelerinden 
kaynaklanan sorunlar: 

Özellikle birbirine bitişik iller arasında öğrenci ve personel 
taşımasında yaşanan sorunların ve aksaklıkların önlenmesi 
açısından Yönetmelikte değişiklik yapılarak Servis taşıma-
cılığı yapmak üzere D4 yetki belgesi talep edilmesi halin-
de tahditli plakalı araçların D4 yetki belgesine kayıt edile-
bilme imkanı getirilmiştir. 

Kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet göste-
recek D4 yetki belgesi sahiplerinin, Bakanlığın U-ETDS sistemine 
veri gönderme zorunluluğunun 31.12.2022 tarihinden itibaren uy-
gulanacağı, 

Kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet göste-
recek D4 yetki belgesi sahiplerinin yolcu bileti düzenleme mecbu-
riyetinin 31.12.2022 tarihinden itibaren zorunlu olacağı, 

Şeklinde düzenlenmek suretiyle bu kapsamdaki taşımacılara bir 
geçiş süresi tanınmıştır. 

6. Dünyada ve Ülkemizde yaşanan Koronavirüs pandemisi 
nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yaşanan sorunlar:

Koronavirüsün tüm dünyada küresel bir tehdit durumuna gelmiş 
olması nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel halk 
sağlığı acil durum ilan edilmiş, bu nedenle tüm dünyayı etkileyen 
Koronavirüse karşı ülkemiz genelinde de koruyucu bir dizi tedbirler 
nedeniyle esnafımızın mağduriyetlerine ilişkin aşağıda yer alan bir 
takım iyileştirmeler yapılmıştır. 
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•	 24 Mart 2020 tarihli ve 31038 (mükerrer) sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 518 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğ ile karayolunda şehir içi ve şehir dışı her türlü 
yük ve yolcu taşımacılığı hizmetleri faaliyetinde bulunanlar 
mücbir sebep kapsamına alınmıştır. 

•	 Bu kapsamda olanların Muhtasar Beyannameleri (Muhtasar 
ve Prim Hizmet Beyannameleri dahil) ve Katma Değer Vergi-
si Beyannameleri ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk eden 
vergilerin ödeme süreleri ertelenmiştir. 

•	 25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmi Gazete yayım-
lanan 2283 sayılı Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, yaşanan 
salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin; 
doğrudan Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi (Banka)’n 
den veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne (TESKOMB) bağlı 
bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve 
kefalet kooperatifleri kefaletiyle 31 Mart 2020 ve öncesin-
de kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçların-
dan, 1 Nisan – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi 
dolacak olan borçları üç ay süreyle faizsiz olarak ertelen-
miştir. 

•	 Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunca alınan 
26.03.2020 tarihli ve 2020/88 sayılı Karar çerçevesinde 
Kurum Başkanlığınca Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi 
Hakkında duyuru yapılmıştır. Buna göre; Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca 01.04.2020 ila 30.06.2020 (bu tarihler dahil) 
tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen-
lerin Mart, Nisan ve Mayıs ayına ait sigorta primlerinin öde-
me süresi herhangi bir gecikme cezası ve gecikme zammı 
uygulanmaksızın Ekim, Kasım ve Aralık aylarına otomatik 
olarak ertelenmiştir.

•	 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’nün 06.04.2020 tarihli ve 2020/11 sayılı Genelgesi 
ile egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmak zorunda olan araç 
sahipleri, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç 
ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptıramadıkları 
takdirde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde egzoz 
emisyon ölçümü yaptırabilme imkanı getirilmiştir. 



19

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
www.tsof.org.tr

•	  Yeni tip korona virüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alı-
narak “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan 
ileri gelen zorlayıcı sebep” kapsamında kısa çalışma uygula-
masında değişiklik yapılmış ve uygulama kapsamı genişletil-
miştir. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığınca, 11 Mart 2020 tari-
hi itibariyle muayenesi biten taşıtların kayıtlı oldukları yetki 
belgelerinden düşüm işlemleri ertelenmiştir.

•	 Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinin üçün-
cü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yet-
ki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdu-
rulmasına, karar verilmiştir. 

•	  Büyükşehir Belediyeleri ile Belediyelerce kendisinden izin 
veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle çalışan 
gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetinin kesintisiz 
olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, gelir desteği 
yapılabileceği, ruhsat, izin, hat kirası borçlarını 3 ay faizsiz 
erteleyerek desteklenmesi imkanı getirilmiştir. 

•	 23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayım-
lanan 3323 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üç ay süreyle 
her ay 1.000 TL sı olmak üzere Covid-19 salgını ile mücadele 
kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz 
etkilenen esnafa kira ve /veya hibe desteği verilmiş, daha 
sonra 1 ay daha uygulama uzatılmıştır. 

•	 Yine Cumhurbaşkanlığı’nın 2998 sayılı Kararı ile tek seferde 
ödenmek üzere ve ekonomik faaliyet konuları Ticaret Ba-
kanlığı tarafından belirlenen iki ayrı grup için 5.000 TL sı ve 
3.000 TL sı olmak üzere ayrıca hibe desteği verilmiştir. 

•	 K1  yetki belgesi sahibi gerçek kişiler için, (tehlikeli madde 
taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri hariç olmak üze-
re) taşımasını üstlendikleri eşyalar ile alıcılara ilişkin bilgileri 
U-ETDS sistemine kaydetme zorunluluğu 01.01.2022 tarihine 
kadar ertelenmiştir.

•	 Sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı 
tarihten itibaren aylık dönemler halinde elektronik ortamda 
arşivlemek ve bu veriyi takip eden ay Bakanlıkça belirlenen 
kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu 01.01.2024 ta-
rihine kadar ertelenmiştir. 
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•	 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu taşımacılığı 
faaliyetinde kullanılacak taşıtlarda 26.10.2016 tarihli ve 29869 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların İmal Tadil ve 
Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara 
uygun, iç ve dış kamera ile yedi gün süreli kayıt yapabilen 
kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu, 01.01.2024 tarihine ka-
dar ertelenmiştir. (D4 yetki belgesi eki taşıt belgesine kayıtlı 
araçlar da bu kapsamdadır.) 

•	 Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren 
şoförlerin, psikoteknik açıdan uygunluğunu gösteren “Psiko-
teknik Değerlendirme Raporu” olmayanlara 4925 sayılı Kara-
yolu Taşıma Kanunu’na göre işlem yapılması uygulaması en 
son 30.06.2021 tarihine kadar ertelenmiş, bu suretle bu kap-
samdaki şoförlerimize bir geçiş dönemi sağlanmıştır. 

7. Mevcut minibüs cinsi araçların engellilerin erişimine 
uygun olmaması sorunu: 

5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “üç yılı” 
ibaresi “dört yılı” şeklinde değiştirilerek, komisyonlarca araçların 
sahiplerine eksikliklerin tamamlanması için 7.7.2022 tarihine kadar 
ek süre verilebilmesine imkân tanınmıştır.

8. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin 
Yönetmelik hükümlerine uymada yaşadığı sorunlar:

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerinin” Yönetmelik 
hükümlerine uygun hale getirilmesi süresi 31.07.2022 tarihine 
kadar uzatılmıştır.

9. Ticari Araçlarda Çalışan Şoförlerin Yaş Sorunu:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yol-
cu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik belgesi sürücüler için, yaş 
sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar “69 (altmış dokuz) yaşın-
dan gün almamış olmak şeklinde uygulanması sağlanmıştır. 
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10. Personel Servis Araçları Yaş Sorunu

Personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtların, fabrikasından 
imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kay-
dıyla ondokuz yaşından küçük olması zorunluluğu, 31/12/2022 ta-
rihine kadar yirmibir yaşından küçük olması şeklinde uygulanması 
sağlanmıştır.

 Ayrıca; 

a. Federasyonumuzun başvurusu üzerine, minibüs, midibüs, 
otobüs, kamyon, kamyonet ve çekici türündeki ticari araç-
ların katma değer vergisi oranı 31 Ekim 2018 tarihinde 2 
aylık süreyle sınırlı olmak üzere yüzde 1’e düşürülmüş, yine 
talebimiz üzerine bu süre önce 31 Mart 2019 tarihine, daha 
sonra 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

b. 7104 sayılı Kanunla şehir içi toplu taşıma faaliyeti ile uğra-
şan halk otobüsleri için hasılat esaslı katma değer vergisi 
uygulaması getirilmiş, uygulamadan yararlanabilen esnafı-
mızın, toplam hasılatının yüzde 1,5’u oranında KDV ödeme-
si sağlanmıştır.

c. Hasılat esaslı KDV uygulamasına uyum sağlanması ama-
cıyla 7186 sayılı Kanunla, Gelir Vergisi Kanununa da hasılat 
esaslı vergileme sistemi getirilmiş, şehir içi yolcu taşımacı-
lığı faaliyetinde bulunan ve hasılatlarının tamamını elektro-
nik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden esnafı-
mızın giderleri ile ilişkilendirilmeksizin toplam hasılatlarının 
yüzde 10’unun vergiye tabi gelir olarak kabul edileceği sis-
teme geçilmiştir.

d. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler-
den ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnafımızın kısıt-
lamalar sonrasında iş hacminin artmasına destek olunması 
amacıyla 31 Temmuz 2020 tarihinde yolcu taşımacılığı fa-
aliyetinde bulunan tüm esnafımızın vermiş olduğu hizmet-
lerdeki katma değer vergisi oranı 31 Aralık 2020 tarihine 
kadar yüzde 1’e indirilmiş, bu süre önce 31 Mayıs 2021 tari-
hine, daha sonra da 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmış-
tır.

e. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler-
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den ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnafımızın ver-
gi ve sosyal güvenlik primi gibi kamuya olan borçlarının 
yeniden yapılandırılarak 36 aya varan vade ile ödenmesini 
öngören 7256 sayılı Kanun 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

f. Kovid-19 salgınının tahmin edilenden çok daha uzun sür-
mesi ve salgınla mücadele etmek amacıyla alınan tedbirle-
rin süresinin de bu kapsamda uzatılması nedeniyle alınan 
tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen esnafımı-
zın kamuya olan borçlarının bir kez daha yapılandırılması 
talep edilmiş ve bu yapılandırma talebimizi karşılayan 7326 
sayılı Kanun 9 Haziran 2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

g. 7326 sayılı yapılandırma kanununun 31 Ağustos 2021 ta-
rihinde sona erecek olan başvuru süresi 30 Eylül 2021 ta-
rihine, 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek olan ilk taksit 
ödeme süresi de 1 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

h. Kazancı basit usulde tespit edilen esnaf ve sanatkârlarımıza 
gelir vergisi istisnasının getirildiği 7338 sayılı Vergi Usul Ka-
nunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun, 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanuna göre, basit 
usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârlarımız, ticari kazanç-
larından dolayı elde ettiği gelirler için vergi beyannamesi 
vermeyecek, başka gelirleri dolayısıyla gelir vergisi beyan-
namesi vermesi halinde de bu kazançlarını beyannameye 
dahil etmeyecek ve elde ettiği ticari kazanç için de gelir 
vergisi ödemeyeceklerdir. Basit usulde elde edilen kazanç-
lara gelir vergisi istisnası getiren bu düzenleme 1 Ocak 2021 
yılından itibaren elde edilen kazançlar için geçerli olacak. 
Bir başka ifade ile basit usulde vergiye tabi olan esnaf ve 
sanatkârlarımız için 2022 yılının Şubat ayında elektronik 
ortamda verilmesi gereken gelir vergisi beyannamesi veril-
meyecek ve 2021 yılı kazançları için gelir vergisi ödenme-
yecektir.
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2022 YILINDA YAPILACAK ODALARIMIZIN
OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

1. Yönetim Kurulunun 4 yıllık (2018-2022) faaliyet raporu ha-

zırlanacak 

2. Denetim Kurulunun 4 yıllık (2018-2022) denetim raporu ha-

zırlanacak 

3. 4 yıllık (2018,2019,2020,2021 yılları) bilançoları hazırlana-

cak 

4. 4 yıllık (2018,2019,2020,2021 yılları) gelir-gider tablosu ha-

zırlanacak 

5. Gelecek yıla ilişkin tahmini bütçe taslağı hazırlanacak 

6. Eğitim planlaması ve tahmini eğitim bütçesi, personel kad-

ro cetveli bütçe taslağına ilave edilecek 

7. ESBİS’ten üye bilgileri kontrol edilecek, hatalı veriler (mes-

leği, NACE’si, adresi, aracı, vergisi hatalı olanlar ile mesleği 

terk edenler) düzeltilecek 

8. Genel Kurulun yapılacağı üye sayısına uygun olarak, Genel 

Kurulun sağlıklı bir ortamda yapılmasına imkan veren top-

lantı salonu ayarlanacak 

9. Gündem taslağı hazırlanacak 

10. Yönetim Kurulunca; 

a. Olağan Genel Kurul toplantısına dair karar alına-

cak 

b. Gündem belirlenecek 

c. Genel Kurulun yapılacağı birinci ve çoğunluk sağlan-

maması halinde ikinci toplantı günü, yeri, zamanı be-

lirlenecek 
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11. Genel Kurul çağrısı (yeri, tarihi, saati) ve toplantı gündemi 
ilan edilecek (ESBİS’te ve mahalli bir gazetede yayımlanır), 
birinci toplantı tarihinden en az 15 gün önce ilan işleminin 
yapılması gerekmektedir. 

12. Genel Kurul Üye Listesi (Hazirun) talep etmeden önce baş-
kanlıkça bildirilen banka hesabına Hazirun Listesi Talep Üc-
reti yatırılacak

13. Genel Kurula sunulacak raporlar, (Faaliyet Raporu, Denetim 
Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Genel Kurula ilişkin 
Yönetim Kurulu Kararı, İlan edilen gündem) ile Bakanlıkça 
istenecek diğer belgeler ESBİS’e yüklenerek üyelerin bilgi-
sine sunulacak. Bunun için bu belgelerin elektronik ortam-
daki örneklerinin (pdf formatında) hazır edilmesi gerek-
mektedir.

14. Genel Kurula sunulacak raporlar, (Faaliyet Raporu, Denetim 
Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu) odanın merkezinde 
incelemeye hazır tutulacak 

15. Bakanlıktan Genel Kurul Üye Listesi (Hazirun) talep edile-
cek, (Birinci Toplantı tarihinden en az 20 gün önce) 

16. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurulacak (Birinci top-
lantı tarihinden en az 20 gün önce) yazı 3 nüsha olarak ha-
zırlanacak, Başkanlıkça onaylı ESBİS Hazirun Listesi ek ya-
pılacak 

17. İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan liste ESBİS’te ve ku-
ruluş merkezinde ilan edilecek. İlana ve ilan edildiğine ilişkin 
Bakanlığa ve seçim başkanlığına bilgi yazısı yazılacak 

18. Başkanlık Divanı oluşumu için bağlı olunan üst kuruluşlar-
dan üye talep edilecek 

19. Genel Kurulla ilgili üst kuruluşlara bilgi verilecek 

20. Güvenlik endişesi varsa Emniyetten yazı ile yardım talep 
edilecek 
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21. Odalar valilikten temsilci talep edecek (birinci toplantı tari-
hinden en az 15 gün önce)

22. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri ücretleri bildiri-
len banka hesabına 3 iş günü içinde yatırılacak 

23. Genel Kurulun yapılacağı ortam kontrol edilecek 

24. Genel Kurul salonunda Genel Kurul üyeleri ile misafirler ayrı 
bölümlerde oturtulacak, gerekirse ayrı kapılardan alınacak, 
Genel Kurul düzeni buna göre ayarlanacak 

25. Genel Kurul sürecinin sağlıklı yürümesi için bilgisayar, yazı-
sı, kırtasiye vb. malzemeler hazırda bulundurulacak 

26. Genel Kurul üyelerinin salona alınmasında izdihama yer 
bırakmayacak şekilde ayrı kapı-bölmelerin kullanılması, 
üyeye özel giriş kimlik kartı bastırılması vb. tedbirler alına-
cak 

27. Bakanlığın e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından temin edi-
len ve İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca onaylanan, toplantı-
ya katılanlar (Hazirun) listesi hazır edilecek 

28. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiserine sunulacak ev-
raklar hazır hale getirilecek

29. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiserince istenen diğer 
işler yerine getirilecek

30. Divan Seçimi oylaması için gerekli tedbirler alınacak 

31. Seçim için sandık ve seçim kurulunca istenen diğer işler ye-
rine getirilecek 

32. Genel Kurul sonuç tutanakları (imzalı halleri) ESBİS’e girile-
cek 

33. Seçim sonuçları ESBİS’e girilecek 
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I - (İDARİ VE MALİ) İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul 
toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine, 
dört yılda bir olmak üzere;

a) Oda genel kurulları, ocak, şubat ve mart aylarında,

b) Birlik genel kurulları, mayıs ayında,

c) Federasyon genel kurulları, haziran ayında,

d) Konfederasyon genel kurulu, eylül ayında

Kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılmaktadır.

5362 sayılı Kanunun 43’üncü madde kapsamında belirlenen 
“Olağan toplantı gündeminde” yer almayan konuların, toplantıda 
hazır bulunan genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile 
yapılacak oylama sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşülmesi 
istenen hususların ise doğrudan gündeme alınması gerekmektedir.

Ancak ana sözleşme değişikliği ve fesih hususu, ilan edilen 
gündemde yer almadıkça genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi 
görüşülemez.

Bütçe; hesap dönemine ait gelir ve gider tahminlerini gösteren, 
gelirlerin toplanması ile hizmetlerin yapılmasına izin veren genel 
kurul kararıdır.

Bütçe bir yıllık gelir ve gider tahminleri kapsayacak şekilde bütçe 
denkliği esas alınarak hazırlanmalıdır. Bütçe denkliğinde gelirler 
esas alınır. Gelirlerin giderleri karşılamaması halinde aradaki fark 
gider bütçesindeki harcama kalemlerinden indirim yapılmak 
suretiyle giderilir.

Odanın muhasebe birimince hazırlanan bütçe teklifi genel sekreter 
tarafından incelenip yönetim kuruluna sunulur. 

Tahmini bütçe yönetim kurulunca son şekli verilerek genel kurulun 
onayına sunulur. Genel kurul bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul 
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eder. Bütçe genel kurulun onayıyla kesinleşir ve yürürlüğe girer. 
Yönetim kurulu bütçe uygulamalarından sorumludur. 

Bu nedenle;

Bir önceki genel kuruldan, yapılacak olan genel kurula kadar geçen 
işlemlere ilişkin olarak;

Her takvim yılı (Ocak) ayı itibariyle genel kurulda belirlenen 
artış oranları esas alınarak (2019, 2020 ve 2021) dönemlerinde 
artırılarak uygulanan bütçenin yönetim kurulu kararları ile yapılmış 
olması gerekir.

Her takvim yılı (Ocak) ayı (2019, 2020 ve 2021) itibariyle 
hazırlanan bütçe ile yılsonunda (2019, 2020 ve 2021) kesinleşen 
bütçelerin birbirleri ile karşılaştırmaları yapılmalı, kesinleşen 
bütçede herhangi bir aşma olması halinde, yönetim kurulundan 
karar alınarak bir sonraki yapılacak olağan genel kurulun bilgi ve 
onayına ayrıca sunulmalıdır.  

Her ay sonu itibariyle muavin mizan ile bütçeye konulan fasılların 
karşılaştırmaları yapılarak, gerekmesi halinde, yönetim kurulu 
kararı ile fasıllar arası aktarmaların yapılmış olması gerekir.

Diğer taraftan;

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları organlarında görevli 
olanlara ödenecek aylık ücret ve huzur hakları 5362 sayılı Kanunun 
56’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; odaların yönetim 
kurulu başkanlarına, başkan vekili/vekillerine, denetim kurulu 
üyelerine AYLIK ÜCRET, aylık ücret almayan yönetim kurulu 
üyelerine ise katıldıkları toplantı başına HUZUR HAKKI ödeneceği, 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında birden fazla organda 
görevli olanların, bu görevlerine ait ücretlerden en yüksek olanı 
alacağı, aylık ücret alanlara huzur hakkı ödenmeyeceği hüküm 
altına alınmıştır.

Genel Kurul kararı ile kanunla tespit olunan ücretlerin altında aylık 
ücret ve huzur hakkı tespit edilebilir.
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ll- SEÇİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Odalarda genel kurul; toplantı tarihinden en az altı ay önce odaya 
kaydolmuş ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından, ilgili 
esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafından alınacak, genel 
kurul toplantısına katılacaklar listesine dahil olan üyelerden oluşur.

5362 sayılı Kanunun “Oda yönetim kurulunun görev ve yetkile-
ri” başlıklı 11’inci maddenin (e) bendiyle “oda üyelerinin sicillerini 
tutmak ve bu bilgiler Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanın-
da güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde 
bulundurmak (...........................)” oda yönetim kurullarının görevleri 
arasında sayılmıştır.

Kanun hükmüne rağmen, üyelik şartlarını kaybedenlerin bu duru-
mu esnaf siciline ve ilgili odaya bildirmemeleri nedeniyle fiiliyatta 
esnaf niteliklerini kaybetmiş olmasına rağmen, odada halen üyelik 
kayıtları devam eden kişilerin bulunması sürekli sorunların yaşan-
masına neden olmaktadır.

Bu durum, ESBİS’den temin edilen hazirun listelerinin sorgulan-
masına ve dolayısı ile güncel olmayan hazirun listeleri ile yapılan 
organ seçimlerinin doğruluğu yönünde kuşkulara ve son yıllarda 
seçimlerin iptal edilmesine kadar giden başvuruların yapılmasına 
neden olmaktadır.

Bu nedenle, hazirun listeleri ile üye kayıt defterinin karşılıklı kont-
rolleri mutlaka yapılmalı, üyelik şartlarını taşıdığı halde hazirun 
listelerinde yer almayan üyelerin tespiti halinde, esnaf sicile ka-
yıtlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli, üye kayıt defterin-
de kaydı bulunup, esnaf sicile kaydı bulunmayanlar ile esnaf sicile 
kaydı bulunup üye kayıt defterine kaydı bulunmayanların durum-
ları tespit edilmeli ve ESBİS sayfasında gerekli kontrolleri yapıldık-
tan varsa eksiklikler giderildikten sonra o yerin ilçe seçim kuruluna 
verilmelidir.

Diğer taraftan;

Organ seçimleri ile yönetim kurulu başkan seçimleri tek dereceli 
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olarak yargı gözetiminde gizli oyla ve açık tasnifle yapılmaktadır. 

Seçim yapılacak genel kurul toplantısından “en az yirmi gün 
önce” genel kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veri tabanından hazırlanmış “genel kurul toplantısına katılacak-
ların listesi ile birlikte toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya iliş-
kin hususları belirleyen bir yazı ile birlikte“oda mührü ile mühür-
lenerek ve paraflanarak” o yerin il/ilçe seçim kurulu başkanlığına 
3 nüsha olarak teslim edilecektir. 

Hâkim belgeleri inceleyip gerektiğinde değişiklikler yaptıktan son-
ra listeyi ve diğer hususları en geç iki gün içinde onaylar, onayla-
nan liste ile diğer hususlar seçim kurulu, esnaf kuruluşunun mer-
kezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle ayrı-
ca bakanlık e-esnaf sanatkâr veri tabanında yedi gün süreyle ilan 
edilecektir.

Yedi günlük askı süresi içerisinde listeye yapılacak itirazlar 
hâkim tarafından incelenip en geç iki gün içinde kesin karara 
bağlanacaktır. 

Listede hâkim tarafından kabul edilen itirazların bulunması halinde 
sicil müdürlüğü tarafından aynı gün içerisinde Bakanlık e-esnaf ve 
sanatkâr veri tabanı vasıtasıyla listeye ilave edilerek genel kurula 
katılması veya katılmaması hâkim tarafından karar verilen hususlar 
listenin ilgili sütunlarında belirtilerek gösterilecektir.

Hâkimin kesin karar verdiği “genel kurul toplantılarına katılacak-
lar listesi” nin her sayfası odanın mührü ile mühürlenerek kontrol 
ve tasnif edildikten sonra o il veya ilçenin seçim kurulu başkanlığı-
na sunulacaktır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ve toplantıya ilişkin diğer hususlar 
aynı gün onaylanarak ilgili meslek kuruluşuna tekrar gönderilecek-
tir. 

Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının organ seçimleri 5362 
sayılı Kanunun 49’uncu maddesinde yer alan hükümler çerçeve-
sinde, yargı gözetiminde yapılmakta olup seçimlerden önce ilgili 
hazirun listesine sonrasında ise seçim sonuçlarına itirazlar yapıla-
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bilmektedir. İtirazların yargı tarafından kesin hükme bağlanması ile 
birlikte seçim sonuçları kesinleşmiş olur. 

Organ üyelerinin seçilme şartlarında şu hususlar aranacaktır.

Organ üyelikleri seçimlerinde; yönetim kurulu üyelerinin en az il-
kokul mezunu, denetim kurulu üyelerinin en az lise, bu şartı taşı-
yan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul 
mezunu olmak,

Yeni kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve 
halen çalışıyor bulunmak,

Organ üyelerinin; TCK 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geç-
miş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha 
fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal dü-
zene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli if-
las, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçak-
çılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm 
olmamak gerekmektedir.

Ayrıca,

Farklı mesleklerde faaliyet göstermeleri nedeniyle birden fazla 
odada kaydı bulunan üyeler ancak bir odanın yönetim ve denetim 
kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler odalarda birden fazla yetkili 
organ üyeliği görevi alamazlar.

Denetim kurulu üyesi aynı kuruluşta yönetim kurulu üyesi olamaz, 
bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımları 
bu kuruluşun yönetim, denetim kurullarında görev alamaz.

Esnaf ve Sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde 
yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer es-
naf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya 
disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olabilirler.  Bu kişiler 
uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar.

25.08.2017 tarih 25942 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Esnaf 
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve 
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Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükü-
met Komiserleri Yönetmeliğinin 12’nci maddesinin birinci fıkrasının 
(b) bendinde yer alan düzenleme gereği,  organ üyeliklerine 
seçilebilmek için kesintisiz iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen 
çalışıyor bulunmak gerekmektedir. 

Aynı Yönetmeliğin; 

15’inci maddesine göre;  “Konfederasyon ve Federasyon toplantı-
larına Genel Müdürlük Birlik ve Oda toplantılarına valilik tarafından 
temsilci görevlendirilir. Genel Müdürlük, gerek görülmesi halinde 
Birlik ve Oda toplantılarına temsilci görevlendirebilir

16’ncı maddesinde “kaymakamlık” ibaresi yürürlükten kaldırıldı-
ğından kaymakamlıktan temsilci istenmeyecektir. 

18’inci maddesine göre; toplantı yeterlilik sayısına ulaşılamaması 
halinde durumu tespit edecek tutanağı imza etme yetkisi temsilci 
ile beraber “iki genel kurul üyesine” verilmiştir.

19’uncu maddesine göre, temsilcilere ödenecek ücret görevlendir-
meyi yapan kurumun bildirdiği banka hesabına görevlendirmenin 
yazılı olarak bildirilmesinden sonraki üç işgünü içerisinde yatırılır.

NOT: 1- Bakanlıktan, Genel Kurul Üye Listesi (Hazirun) talep edilecek 
(Birinci toplantı tarihinden en az 20 gün önce)

2- İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurulacak (birinci toplantı tarihinden 
en az 20 gün önce)

3- Odalar Valilikten (birinci toplantı tarihinden en az 15 gün önce) temsilci 
talep edecek

4-Genel Kurul çağrısı (yeri, tarihi, saat) ve toplantı gündemi ilan edilecek 
(ESBİS’te ve mahalli bir gazetede yayımlanır) Birinci toplantı tarihinden en 
az 15 gün önce ilan işleminin yapılması gerekmektedir.

ÖNERİ: İLK TOPLANTI TARİHİNDEN EN AZ 25 GÜN ÖNCE 
TÜM İŞLEMLERİN TAMAMLANARAK ESBİS’TE SÜRECİN 
BAŞLATILMASI UYGUN OLACAKTIR. 





GENEL KURULLARA GENEL KURULLARA 
İLİŞKİNİLİŞKİN
YAZIŞMA VE YAZIŞMA VE 
TUTANAK TUTANAK 
ÖRNEKLERİÖRNEKLERİ

BÖLÜM IIIBÖLÜM III
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1- Açılış

2- Yönetim Kurulu başkanı tarafından, yapılan çalışmalar ile genel 
kurulun yapılacağı toplantı salonu hakkında kurula ayrıntılı bilgi 
verilmesi,

3- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 
42’ nci maddesi kapsamında, 2022 yılı içerisinde yapılacak, 
olağan genel kurulun yeri, tarihi, saati ve gündemin görüşülmesi, 

4-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 42’ 
nci maddesi kapsamında, genel kurul öncesi yapılacak işlemlerin 
görüşülmesi, 

5-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 
10/b fıkra hükmü kapsamında genel kurulun bilgi, onay ve 
ibrasına sunulacak işlemlerin görüşülmesi, 

6-5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 
10, 11 ve 56’ ncı maddelerin ilgili fıkra hükümleri kapsamında 
genel kurulun, yönetim kuruluna verilecek görev ve yetkilerin 
görüşülmesi

7- Denetim Kurulu Başkanının ilgi “...../...../..... tarih ve ......sayılı” 
yazısının görüşülmesi,

8- Üye teklifleri,

9- Kapanış.

NOT : ..../...../.....  TARİHLİ GÜNDEM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE YAZILI 
OLARAK DUYURULMALI VE BİRER NÜSHALARI ODANIN YÖNETİM KURULU 
DOSYASINDA SAKLANMALIDIR.

....... / ....... / ....... TARİHLİ

YÖNETİM KURULU, TOPLANTI GÜNDEMİ



38

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Olağan Genel Kurul Seçim Rehberi - 2022

1- Yönetim Kurulu üyeleri, saat ......’da, yönetim kurulu toplantı 
salonunda belirlenen gündem ile toplandı. Yönetim kurulu başkanı 
gündemi okuyarak toplantının açılışı yapıldı.

2- Yönetim Kurulu başkanı, yapılan çalışmalar ile genel kurulun 
yapılacağı toplantı salonu hakkında kurul üyelerine ayrıntılı bilgi 
sundu.

Yapılan görüşme ve değerlendirmelerde, genel kurulun yapılacağı 
toplantı salonunun odanın merkezinde bulunduğu ve yapılan pi-
yasa araştırmaları sonucu alınan teklifler içerisinde en uygun yerin 
..................................................... adresinde bulunan toplantı salonu ol-
duğu, salon kapasitesinin üyelerin ve misafirlerin katılımına yeterli 
sayıda bulunduğu  görülmüş olup adı geçen, ........................... firma 
ile günlük .................TL’sı üzerinden, kira sözleşmesi yapılmasının 

uygunluğuna,

3- 5362 Sayılı Kanununun 43’ üncü maddesi kapsamında aşağıda 
belirlenen gündem ile;

a) ................................................... Esnaf Odasının ...........’ncu olağan ge-
nel kurul toplantısı ...../...../2022 tarihinde ............. günü, saat .......’da 
..................... adresinde bulunan toplantı salonunda yapılması, ilk 
toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde “genel ku-
rul toplantı tehir tutanağı” düzenlenmesi,

b) İkinci toplantının ..../....../2022 tarihinde, ................. günü, saat 
.......’da  (a) bendinde belirlenen aynı adreste yapılmasının

uygunluğuna,

YÖNETİM KURULU, TOPLANTI KARAR ÖRNEĞİ

KARAR TARİHİ  :  ……/……/……..

KARAR NO  :  ………………..

BAŞKAN  :  ………………..

BAŞKAN VEKİLİ  :  ………………..

ÜYELER  :  ………………..
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GÜNDEM

a) Açılış.

b) Başkanlık divanının teşekkülü,

c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

ı) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak 
olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin 
görüşülmesi, kabulü veya reddi.

k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretle-
rinin tespit edilmesi.

l) 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muh-
taç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konu-
daki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin 
kabulü veya reddi, 

m) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş ama-
cını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım 
ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar 
vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna 
yetki verilmesi

n) Dilek ve temenniler.

o) Seçimler.   

p) Kapanış.
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4- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 
42’ nci maddesi kapsamında, olağan genel kurul öncesi yapılacak, 
işlemlere ilişkin olarak; 

a) Genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi toplantı-
dan en az on beş gün önce Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri taba-
nı sayfasında yayınlanması, ayrıca .................mahalli ve/veya yerel 
gazetede ilan edilmesi,

b) Genel kurul toplantısından üst kuruluşa yazılı olarak haberdar 
edilmesi ve temsilci istenmesi,

c) Genel Kurul’a sunulacak raporların; toplantıdan en az on beş gün 
önce odanın Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı sayfasında 
yayınlanması ve bina merkezinde incelemeye açık tutulması,

d) Genel kurul toplantısından en az on beş gün önce bir üst yazı 
ile toplantının yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle 
Bakanlık temsilcileri ve/veya hükümet komiserleri talep edilmesi,

e) Genel kurul toplantısından en az (yirmi) gün önce, genel 
kurul üyelerini gösteren, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanı sayfasından alınan “genel kurul toplantısına katılacaklar 
listesi”,toplantının gündemi, yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağ-
lanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları 
belirleyen bir yazının (üç nüsha) halinde ..............ilçe Seçim Kurulu 
başkanlığına elden teslim edilmesi,

f)  “Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi” (Hâkim tarafın-
dan onaylı) oda merkez binası, toplantı salonu, seçim kurulu binası 
ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı sayfasında yedi gün 
süre ile ilan edilmesi, yayım sonrası “tutanak” düzenlenmesi,

g) Güvenlik için .................................mülki amirliğe müracaat edilmesi,

h) Genel kurul toplantısında görevlendirilecek kamu görevlilerine, 
Kanun ve yönetmelik hükümleri kapsamında ödenecek temsilci 
ücretlerinin en geç üç gün içerisinde banka hesabına ödenmesi,

ı) Yapılacak olağan genel kurul toplantısında; (gazete ilanı, matbu-
at harcamaları, bez, afiş, pankart, bayrak, hatıra eşyası, çiçek, ışık-
landırma, görsel sunum, seslendirme, salon içi düzenleme, ulaşım, 
yiyecek, kumanya, konaklama, iaşe ve ağırlama vb.) tüm harcama-
ların odanın bütçesinden karşılanmasının
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uygunluğuna,

5- 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 
10/b fıkra hükmü kapsamında aşağıda oda işlemlerini ihtiva eden 
belgelerin, genel kurulun bilgi, onay ve ibrasına sunulmasının,

uygunluğuna,

a) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.

b) (31.12.2018) Tarihli, Bilanço, (01.01.2018 – 31.12.2018) Tarihli, 
Gelir ve Gider Hesabı.

c) (31.12.2019) Tarihli, Bilanço, (01.01.2019 – 31.12.2019) Tarihli, 
Gelir ve Gider Hesabı.

d) (31.12.2020) Tarihli, Bilanço, (01.01.2020 – 31.12.2020) Tarihli, 
Gelir ve Gider Hesabı.

e) (31.12.2021) Tarihli, Bilanço, (01.01.2021 – 31.12.2021) Tarihli, 
Gelir ve Gider Hesabı.

6- 5362 sayılı Kanunun (10/d, ı, j ve k), (11/c), (56/a, b, c ve e) fık-
ra hükümleri kapsamında aşağıda yer alan oda işlemleri hakkında 
genel kurulun, yönetim kuruluna görev ve yetkiler verilmesinin,

uygunluğuna,

a) (01.01.2022–31.12.2022) Tarihli, Tahmini Gelir ve Gider bütçesi 
ile Bütçe Uygulama Talimatları.

b) Personel Kadro Cetveli.

c) Yeni Dönem Çalışma Programı ile bu programda yer alacak olan 
üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programları.     

d) Aylık Ücretler, Huzur Hakları, Yolluk ve Konaklama Ücretleri. 

e) 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muh-
taç durumdakioda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konu-
daki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin 
kabulü veya reddi, 

f) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş ama-
cını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım 
ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar 
vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna 
yetki verilmesi,
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7- Denetim Kurulu Başkanının ilgi “..../..../..... ve .......sayılı” yazısı 
görüşmeye açıldı. 

Yapılan görüşme ve değerlendirmelerde; 

Olağan genel Kurula sunulmak ve yayınlanmak üzere denetim 
kurulu tarafından hazırlanan denetim kurulu raporu odanın Ba-
kanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yasal süreleri içerisinde 
yayınlanması ve olağan genel kurulun bilgi onay ve ibrasına 
sunulmasının,

uygunluğuna,

8- Herhangi bir üye teklifi olmadığı görüldü.

9- Yönetim kurulu toplantısına saat .............’ da son verildi ve 
oturumun kapanışı yapıldı. 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

EKLERİ :

Ek.1 : Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.

Ek.2 : (31.12.2018) Tarihli, Bilanço, (01.01.2018–31.12.2018) Tarihli, 
Gelir ve Gider tablosu.

Ek.3 : (31.12.2019) Tarihli, Bilanço, (01.01.2019-31.12.2019) Tarihli, 
Gelir ve Gider tablosu.

Ek.4 : (31.12.2020) Tarihli, Bilanço, (01.01.2020-31.12.2020) 
Tarihli, Gelir ve Gider tablosu.

Ek.5 : (31.12.2021) Tarihli, Bilanço, (01.01.2021-31.12.2021) Tarihli, 
Gelir ve Gider tablosu.

Ek.6 : (01.01.2022– 31.12.2022) Tarihli Tahmini Gelir ve Gider bütçesi 
ile Bütçe Uygulama talimatları. 

Ek.7 : Personel Kadro Cetveli.

Ek.8 : Yeni Dönem Çalışma Programı ile bu programda yer alacak 
olan üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programları.     

Ek.9 : Aylık Ücretler, Huzur Hakları, Yolluk ve Konaklama Ücretleri.

Ek.10 : 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, 
muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması 
ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna 



43

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
www.tsof.org.tr

yetki verilmesinin kabulü veya reddi, 

Ek.11 : Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş 

amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü 

taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para 

alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek 

üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

NOT :

1- YÖNETİM KURULU KARARININ EKLERİ BU KARARIN TAMAMLAYICILARIDIR. 

2- ..../..../.... TARİH VE ..... SAYILI YÖNETİM KURULU KARARININ 5’ İNCİ 

MADDESİNİN (b) ve (e) BENDLERİNDE YER ALAN BİLANÇO İLE GELİR 

VE GİDER TABLOLARININ TARİHLERİ TAKVİM YILI ESAS ALINARAK 

HAZIRLANMIŞTIR.

3- 2022 OCAK AYININ İLK GÜNLERİNDE OLAĞAN GENEL KURULLARINI 

GERÇEKLEŞTİRECEK OLAN ESNAF VE SANATKÂR ODALARININ, BİLANÇO, 

GELİR-GİDER VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORLARININ 15 ARALIK 

2021 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANABİLİNECEK OLUP,  BİLANÇO, GELİR-

GİDER VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORUNA DAHİL EDİLMEYEN 

DÖNEME ( 15 GÜN) İLİŞKİN HUSUSLARIN OLAĞAN GENEL KURULDAN 

SONRA YAPILACAK İLK GENEL KURULDA GENEL KURULUN BİLGİSİNE 

SUNULACAKTIR.  (TESK’İN 26.10.2021 TARİHLİ 2021/145 SAYILI 

GENELGESİ)

4- GENEL SEKRETERLERİMİZ TARAFINDAN; YÖNETİM KURULU KARARI 

EKİNDE (EK:1 ile EK:10) DA YER ALAN BELGELERDEN AYRI, AYRI YETERLİ 

SAYIDA ÇOĞALTIP, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ TARAFINDAN İMZALANA-

RAK, ONAYLI BİRER ASIL SURETLERİ SIRASI İLE YÖNETİM KURULU KARAR 

DEFTERİNE YAPIŞTIRILACAK, DİĞER ASIL SURETLERİ İSE GÜNDEM İLE 

BİRLİKTE BAŞKANLIK DİVANINA TESLİM EDİLECEKTİR.
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YÖNETİM KURULU, FAALİYET RAPORU

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10/b 
fıkra hükmü kapsamında aşağıda kısa başlıklar halinde yer alan 
yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurulun bilgi onay ve ibrasına 
sunulmuştur.

1- Odanın işleri, mevzuat ve genel kurul kararları doğrultusunda 
yerine getirilmiştir.       

2- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve üst kuruluşlar tarafından verilen 
görevler titizlikle yerine getirilmiştir.

3- Üyelerin, mesleki ve teknik ihtiyaçları karşılanmış, mesleki 
faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile gerekli çalışmalar 
yapılmıştır. 

4- Üyelerin, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde gerekli 
koordine ve çalışmalar yapılmıştır. 

5- Üyelerin, çalışma konularına giren hususlarda hakları korunmuş, 
kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulmuştur.

6- Üyelerin, faaliyet konularına giren işlerde, gelişmelerine yardımcı 
olmak ve katkı sağlamak amacıyla (panel, sempozyum, kurs, 
toplantı, brifing gibi) etkinlikler düzenlenerek bu konuda gerekli 
çalışmalar yapılmıştır.  

EK - 1 Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu Örneği:
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7- Üyeler ile müşteriler arasında çıkan anlaşmazlıklar giderilmeye 
çalışılmıştır.

8- İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde her yıl 
düzenlenen “Karayolu Trafik Haftası” etkinliklerine en üst düzeyde 
katılım sağlanıp, gerekli koordine ve çalışmalar yapılmış, bu 
etkinliklere odanın imkânları ölçüsünde maddi katkı sağlanmıştır.

9- Yönetim Kurulu toplantıları en az ayda bir defa olmak üzere üye 
tam sayısının çoğunluğu ile toplanıp hazır bulunanların çoğunluğu 
ile mevzuat, ana sözleşme ve genel kurul kararları çerçevesinde 
kararlar alınmış ve yerine getirilmiştir. 

10- Muhasebe, personel ve muamelat işlemleri; 5362 sayılı 
Kanun ve bu Kanun uyarınca yayımlanan yönetmelik hükümleri 
kapsamında yerine getirilmiştir.

11- Üyelerin, talepleri doğrultusunda, gerekli belgeler onaylanarak 
verilmiştir.  

12- Mesleki teamüllere aykırı davranışları tespit edilen üyelere, 
yazılı ve sözlü uyarılar yapılmıştır.

13- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenen temsilcilere 
gerekli görevlendirmeler yapılmıştır.

14- ....................

15- .....................
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EK - 2 (31.12.2018) Tarihli Bilanço, (01.01.2018 - 31.12.2018) Tarihli, 
Gelir ve Gider Tablosu Örneği:

(31/12/2018 ) TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR

(01/01/2018 - 31/12/2018)  TARİHLERİ ARASI

GELİR VE GİDER TABLOSU

GİDERLER GELİRLER

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10/b 
fıkra hükmü kapsamında 2018 yılı bilanço ile gelir ve gider tablosu 
aşağıda, genel kurulun bilgi, onay ve ibrasına sunulmuştur.
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EK - 3(31.12.2019) Tarihli Bilanço, (01.01.2019 - 31.12.2019) Tarihli, 
Gelir ve Gider Tablosu Örneği:

(31/12/2019 ) TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10/b 
fıkra hükmü kapsamında 2019 yılı bilanço ile gelir ve gider tablosu 
aşağıda, genel kurulun bilgi, onay ve ibrasına sunulmuştur. 

(01/01/2019 - 31/12/2019)  TARİHLERİ ARASI

GELİR VE GİDER TABLOSU

GİDERLER GELİRLER
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EK - 4 (31.12.2020 Tarihli Bilanço, (01.01.2020 - 31.12.2020) Tarihli, 
Gelir ve Gider Tablosu Örneği:

(31/12/2020 ) TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR

(01/01/2020 - 31/12/2020)  TARİHLERİ ARASI

GELİR VE GİDER TABLOSU

GİDERLER GELİRLER

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10/b 
fıkra hükmü kapsamında 2020 yılı bilanço ile gelir ve gider tablosu 
aşağıda, genel kurulun bilgi, onay ve ibrasına sunulmuştur.
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EK - 5(31.12.2021) Tarihli Bilanço, (01.01.2021 - 31.12.2021) Tarihli, 
Gelir ve Gider Tablosu Örneği:

(31/12/2021 ) TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10/b 
fıkra hükmü kapsamında 2021 yılı bilanço ile gelir ve gider tablosu 
aşağıda, genel kurulun bilgi, onay ve ibrasına sunulmuştur. 

(01/01/2021 - 31/12/2021)  TARİHLERİ ARASI

GELİR VE GİDER TABLOSU

GİDERLER GELİRLER
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EK - 6 (01.01.2022 – 31.12.2022) Tarihli, Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi 
ile Bütçe Uygulama Talimatları Örneği:

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 11/c 
fıkra hükmü kapsamında, hazırlanan tahmini gelir ve gider bütçesi 
ile bütçe uygulama talimatları aynı kanunun 10/d fıkra hükmü 
kapsamında genel kurulun, yönetim kuruluna verilen görev ve 
yetkileri doğrultusunda yürürlüğe girecektir.

(01.01.2022 - 31.12.2022) TARİHLİ
TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ TEKLİFİ

GELİR FASILLARI YILLIK TOPLAM

FASIL 1 KAYIT ÜCRETİ

FASIL 2 YILLIK AİDAT

FASIL 3

KONFEDERSYONCA BELİRLENEN TARİFE 
ÜCRETLERİ KARŞILIĞINDA DÜZENLENECEK 
VE ONANACAK BELGE VEYA BELGELER İLE 
YAPILAN HİZMET KARŞILIĞINDA ALINACAK 
ÜCRETLER

FASIL 4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÜCRETLERİ

FASIL 5 YAYIN GELİRLERİ

FASIL 6 SINAV ÜCRETLERİ

FASIL 7
ODA AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK 
İÇİN KURULACAK KURULUŞLARIN VE 
İŞTİRAKLERİN GELİRLERİ

FASIL 8
ODA TARAFINDAN DÜZENLENECEK 
DANIŞMANLIK, EĞİTİM, KURS VE SOSYAL 
FAALİYET GELİRLERİ

FASIL 9
MUHASEBE İŞLERİNİN YAPILMASINDAN ELDE 
EDİLEN GELİRLER

FASIL 10 FAİZ VE DİĞER GELİRLER

FASIL 11 BAĞIŞ VE YARDIMLAR

FASIL 12 BASILI KAĞIT GELİRİ

FASIL 13 PLAKA GELİRİ
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(01.01.2022 - 31.12.2022) TARİHLİ
TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ  TEKLİFİ

GİDER FASILLARI YILLIK TOPLAM

FASIL 1 
ÜCRETLER, HARCIRAHLAR, VERGİLER, SGK 
VE TAZMİNAT GİDERLERİ

Md 1 Başkan Ücreti

Md 2 Başkan Vekili Ücreti

Md 3 Denetim Kurulu Üyeleri Ücreti

Md 4 Huzur Hakları (Oturum Ücretleri)

Md 5
Yurt İçi ve Yurt Dışı Görev ve Seyahatlerde 
Ödenecek Yol, Konaklama ve Gündelik 
Ücretleri

Md 6
Personel Ücret ve Tazminatları (Kıdem, 
İhbar)

Md 7 Personel İkramiyeleri

Md 8
Vergiler (muhtasar vergiler, faiz ve komisyon, 
trafik ve vergi cezaları, kasko sigorta 
poliçeleri, noter harçları, dava gibi)

Md 9 SGK Hissesi (İşçi, İşveren)

Md 10 İşsizlik Sigortası (İşçi, İşveren)

FASIL 2 TOPLANTI, EĞİTİM VE KATKI PAYI GİDERLERİ

Md 1
Yayın Organı ve Doküman Giderleri (afiş, 
broşür, fotoğraf, film, slayt, trafik eğitimi, cd 
vb)

Md 2
Hizmet İçi Eğitim Seminer Giderleri (İdareci, 
personel gibi)

Md 3
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler (TV, radyo, 
yayın, tercüme, telif gibi)

Md 4
Toplantı Giderleri (Ahilik haftası, sosyal ve 
kültürel etkinlikler, açılışlar gibi)
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Md 5

Genel Kurul Toplantı Giderleri (salon kirası, 
yemek, konaklama, harcırah, ulaşım, çanta, 
rozet, ajanda, kalem, anahtarlık, bez afiş, 
bayrak, flama gibi) 

Md 6
Fuarlar, Sergiler, Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığınca Belirlenecek Faaliyetler

Md 7
Eğitim ve Diğer Konularda Yaptırılacak 
Araştırma ve Düzenlenecek Raporlar

Md 8
Üst Kuruluşlara Ödenecek Katkı Payı 
Giderleri (katılım payı, eğitim payı)

FASIL 3 YARDIM VE BURS GİDERLERİ

Md 1
Muhtaç Durumda Olan Oda Üyelerine, 
Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardımlar

Md 2
Muhtaç Durumda Olan Oda Üyelerinin, 
Çocuklarına Ödenecek Burslar (öğrenci 
bursu, asker harçlığı gibi) 

Md 3
Vakıf, Dernek Gibi Kuruluşlara Yapılacak 
Yardımlar

Md 4 Tabi Afetler (deprem, yangın, su baskını gibi)

FASIL 4 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ÜCRETLERİ

Md 1
Basılı (Matbu) Evrak Alımı (defterler, tahsil 
fişi, tediye fişi, mahsup fişi gibi) 

Md 2
Temsil Giderleri (ikram, yemek, konaklama 
gibi)

Md 3
Kiralar (araç, bina, kat mülkiyeti iştirak payı 
gibi)

Md 4
Hizmet Otoların Akaryakıt, Tamir ve Bakım 
Giderleri

Md 5 İlan, Reklam, Yayın ve Abone Giderleri

Md 6
Kırtasiye, Haberleşme, Nakliye Giderleri 
(PTT, ADSL, telefon, telgraf, havale, taksi, 
nakliye, kargo gibi)

Md 7 Oda Yayın Organı Basım ve Posta Giderleri

Md 8 Isıtma, Aydınlatma, Su ve Temizlik Giderleri
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Md 9
Bakım, Onarım, Tefriş Giderleri (bina, 
demirbaş gibi)

Md 10  Müteferrik Giderler

FASIL 5 YATIRIMLAR

Md 1 Taşınmaz Mal Alımı (bina, arazi ve arsa gibi)

Md 2 Demirbaş Alımı

Md 3
Hizmet Otosu Alımı (binek, ambulans, 
kurtarıcı gibi)

FASIL 6 AYRILAN FONLAR

Md 1 Eğitim ve Araştırma, Varlık, Tabii Afetler Fonu

Md 2 Kıdem Tazminatları Fonu

Md 3 Yöneticiler Arası Yardımlaşma Fonu

FASIL 7
PROJELER, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF 
FAALİYETLER

Md 1 Yurt İçi ve Yurt Dışı Projeler

Md 2 Sosyal Kültürel Sportif faaliyetler

FASIL 8 EĞİTİM BÜTÇESİ

Md 1 Mesleki Eğitim Fon Payı

Md 2
Mesleki Eğitimle İlgili Giderler, (kurs, 
seminer, kitap, yayın, broşür gibi)

FASIL 9 BASILI KAĞIT ALIMI

FASIL 10 PLAKA ALIMI

FASIL 11
YÖNETİM KURULU TARAFIN DAN BÜTÇEYE 
İLAVE EDİLECEK DİĞER FASIL VE HARCAMA 
KALEMLERİ



54

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Olağan Genel Kurul Seçim Rehberi - 2022

Yönetim Kuruluna Verilen Görev ve Yetkiler:

a) (01.01.2022 – 31.12.2022) tarihli tahmini gelir ve gider bütçenin, 

(01.01.2022) tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi, yapılacak tüm 

idari ve mali işlemler ile idari ve mali tasarrufların tahmini gelir ve 

gider bütçesinde yer alan fasıl ve harcamalardan yapılması, 

b) Tahmini gelir ve gider bütçesinde artma ve/veya eksilme olması 

halinde fasıllar arası aktarmalar yapılması,

c) Hizmetin gerektirdiği hallerde, yapılacak ilk genel kurulun 

onayına sunulmak koşulu ve yönetim kurulu kararı ile gider 

fasıllarına yeni fasıllar ve harcama kalemleri ilave edilmesi, 

d) Genel Kurulun toplanmadığı yıllarda (01.01.2023) tarihinden 

itibaren bir önceki yıl artırılan, (01.01.2022) tarihli, bütçe ödenekleri 

esas alınarak, ücret ödemeleri için (Kanuni haklar saklı olmak 

üzere) asgari ücret artış oranı diğer kalemler için TÜİK tarafından 

yılsonunda belirlenen TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış 

yapılması.

e) (01.01.2024) tarihinden itibaren bir önceki yıl artırılan, 

(01.01.2023) tarihli, bütçe ödenekleri esas alınarak, ücret ödemeleri 

için (Kanuni haklar saklı olmak üzere) asgari ücret artış oranı diğer 

kalemler için TÜİK tarafından yılsonunda belirlenen TÜFE Tüketici 

Fiyat Endeksi oranında artış yapılması.     

f) (01.01.2025) tarihinden itibaren bir önceki yıl artırılan, 

(01.01.2024) tarihli, bütçe ödenekleri esas alınarak, ücret ödeme-

leri için (Kanuni haklar saklı olmak üzere) asgari ücret artış oranı 

diğer kalemler için TÜİK tarafından yılsonunda belirlenen TÜFE 

Tüketici Fiyat Endeksi oranında artış yapılması.
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NOT: 

1- FASIL (8/md1) DE YER ALAN MESLEKİ EĞİTİM FONU PAYINA AYRILACAK 
TUTAR, BİR ÖNCEKİ  (2021) YILI GAYRİ SAFİ GELİRİN (üst kuruluşlardan sa-
tın alınan plaka, basılı kâğıt maliyet bedeli düşüldükten sonra) (% 5) TUTARI 
KADAR OLACAKTIR.

2- TAHMİNİ GELİR VE GİDER BÜTÇESİNE KONULACAK ÖDENEKLER, BİR ÖN-
CEKİ YIL GELİR VE GİDERLERİ İLE CARİ YIL İÇERİSİNDE YAPILMASI DÜŞÜ-
NÜLEN GELİR VE GİDERLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK GERÇEĞE 
YAKIN, FASILLAR ARASI AKTARMALAR YAPILMAYACAK ŞEKİLDE DÜZEN-
LENMELİDİR.

3- BAŞKAN, BAŞKAN VEKİLİ VE DENETİM KURULU AYLIK ÜCRETLERİ İLE YÖ-
NETİM KURULU HUZUR HAKLARI (OTURUM ÜCRETLERİ) (EK-9) DA GENEL 
KURULA SUNULACAK TUTARLAR ÜZERİNDEN BİR YIL ESAS ALINARAK HA-
ZIRLANACAKTIR.

BAŞKAN ÜCRETİ : (1X12= ....................)

BAŞKAN VEKİLİ ÜCRETİ : (1X12= ....................)

DENETİM KURULU ÜCRETİ : (3X12= ....................)

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HUZUR HAKLARI : (5X12= ....................)

  (7X12= ....................)

  (9X12= ....................) 
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EK - 7 Personel Kadro Cetveli
Örneği:

PERSONEL KADRO CETVELİ

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 56 
ve Esnaf ve Sanatkârlar Odaları, Birlikleri ve Federasyonları Per-
sonel Yönetmeliğinin 4’üncü maddesi kapsamında hazırlanan hiz-
metlerin gerektirdiği birimlerde çalışan/ çalıştırılacak, personel/ 
personellerin kadro cetveli ile idari ve mali işlemleri genel kurulun, 
yönetim kuruluna verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda yürür-
lüğe girecektir.

Yönetim Kuruluna Verilen Görev ve Yetkiler;

a) Hizmet birimlerinde çalışan (mevcut) ve ihtiyaç halinde alına-
cak personel kadro cetveli ekte sunulmuştur. (Ek.7/1, Ek.7/2)

b) Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlikleri ve Federasyonları Perso-
nel Yönetmeliğin; İdari Hükümler, Yükümlülükler, Personel Hakları, 
İzinler, Mali Hükümler, Ceza ve Disiplin Hükümleri, İşten Çıkarma 
ve Ayrılmalar bölüm başlıkları altında yer alan madde hükümleri 
kapsamında idari ve mali tüm iş ve işlemlerin tahmini gider bütçe-
sinden karşılanması,
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Ek-7/1: Hizmet Birimlerinde Çalışan (mevcut) Personel Kadro Cetveli:

KADRO CETVELİ

Ek-7/2: Hizmet Birimlerine, İhtiyaç Halinde Alınacak Personel Kadro Cetveli:

KADRO CETVELİ

NOT: GENEL SEKRETERLERİMİZ, (MEVCUT) PERSONELİ EK.1 DE YER ALAN 
ÖRNEĞE, İHTİYAÇ HALİNDE ALINACAK PERSONELİ İSE BAŞKANLARIYLA 
İSTİŞARE EDEREK EK.2 DE YER ALAN ÖRNEĞE UYGUN OLARAK 
HAZIRLAYACAKLARDIR.

SIRA NO: GÖREV VE ÜNVANI KADRO
1- GENEL SEKRETER 1
2- MUHASEBE MÜDÜRÜ 1
3- VEZNEDAR 1
4- MALİ MÜŞAVİR 1

5- HUKUK MÜŞAVİRİ 1
6- MEMUR ...
7- HİZMETLİ ...
8- ŞOFÖR ...

SIRA NO: GÖREV VE ÜNVANI KADRO

1- .................................. ...............

2- .................................. ...............
3- .................................. ...............



58

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Olağan Genel Kurul Seçim Rehberi - 2022

EK - 8 Yeni Dönem Çalışma Programı
Örneği:

YENİ DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI İLE BU PROGRAMDA 
YER ALACAK OLAN ÜYELERİN MESLEKİ EĞİTİM, TEORİK VE 

PRATİK KURS PROGRAMLARI

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 
11/c fıkra hükmü kapsamında hazırlanan 01.01.2022 - 31.12.2025 
dönemleri içerisinde yapılacak çalışma programı aynı kanunun 
10/d fıkra hükmü kapsamında genel kurulun, yönetim kuruluna 
verilen görev ve yetkiler doğrultusunda yürürlüğe girecektir.

Yönetim Kuruluna Verilen Görev ve Yetkiler;

1- Odamıza bağlı üyelerin; mesleki ve teknik ihtiyaçlarının karşılan-
ması, mesleki eğitim faaliyetleri, mesleğin genel menfaatleri yö-
nünde çalışmalar yapılması,

2-  Meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğün ve güvenin hâkim kılınması yönünde çalışmalar yapıl-
ması, 

3- Üst kuruluşlarımız, kısa adı TŞOF ve BİRLİK tarafından esnaf 
ve sanatkârlarımızın mesleki sorunlarına yönelik yapılan/yapılacak 
(seminer, kongre, sempozyum, toplantı, panel vb) mesleki eğitim 
çalışmalarına, başkanlık düzeyinde katılınması, yapılan çalışmalar 
hakkında üyelerin bilgilendirilmesinin sağlanması,

4- İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen/
düzenlenecek “Trafik Haftası” etkinliklerine en üst düzeyde katı-
lınması, gerekli koordine ve çalışmaların yapılması, bu etkinliklerde 
kullanılması amacıyla (afiş, broşür, kitap vb.) eğitici yayın ve dokü-
manlar bastırılıp ücretsiz olarak dağıtılmasının sağlanması,

5- Ulaşım ve trafikte yaşanan genel sorunlara katkıda bulunulması 
amacıyla ilgili akademik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak 
bu kuruluşlara bilimsel çalışmalar yaptırılması bu çalışmaların üye-
lere ve halka (seminer, brifing, panel, kitap, afiş, broşür, dergi vb.) 
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yöntemlerle duyurulmasının sağlanması,

6- Oda işlemlerinin; 5362 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca ya-

yınlanan yönetmelikler, ana sözleşme ve genel kurul kararları doğ-

rultusunda yürütülmesinin sağlanması,

7- Gümrük ve Ticaret Bakanlığın mevzuat gereği vereceği görev-

lerin yerine getirilmesinin sağlanması,

8- Üyelerin çalışma konularına giren hususlarda haklarını korumak 

için üst kuruluş kısa adı TŞOF, BİRLİK ve diğer resmi kuruluşlara 

başkan düzeyinde girişimlerde bulunulması, takip edilmesi, çö-

zümlenmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması, 

10- İmkânlar nispetinde, üyeler ve personelin eğitim ve öğrenim 

gören mağdur durumda bulunan çocuklarına burs (öğrenci bursu), 

askere gitmeleri halinde askerlik süresi içerisinde (asker harçlığı) 

ödenmesi,

11- İmkânlar nispetinde, kamu yararına faaliyet gösteren (dernek, 

vakıf vb.) kuruluşlara ayni ve nakdi sosyal yardımlarda bulunulması,

12- Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek toplantılar, etkin-

likler ve buna benzer özel ve resmi günlerde odanın temsil edilme-

sinin sağlanması,

13- Odanın tanıtımı amacıyla, yeni yıl, dini ve ulusal bayramlar, ge-

nel kurul gibi özel günler anısına; (amblemli takvim, ajanda, bay-

rak, flama, masa bayrağı, rozet, çanta, kalem, kravat iğnesi, çak-

mak vb.) hatıra eşyalarından yaptırılması ve üyelere ücretsiz ola-

rak dağıtılması,

14- İmkânlar nispetinde, üye ve personele; ölüm, trafik kazası, 

ağır hastalık, afet, deprem gibi istenmeyen ve öngörülemeyen 

olayların vuku bulması halinde ayni ve nakdi sosyal yardımlarda 

bulunulması,

15- ..............

16- ..............
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EK - 9 Aylık Ücretler, Huzur Hakları, Yolluk ve Konaklama Ücretleri 
Karar Örneği:

AYLIK ÜCRETLER, HUZUR HAKLARI,
YOLLUK VE KONAKLAMA ÜCRETLERİ

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 
(56)’ncı madde kapsamında; Yönetim kurulu başkanı ve başkan 
vekili ile denetim kurulu üyelerine verilecek aylık ücretler, aylık üc-
ret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları toplantı başına 
her gün için ödenecek huzur hakkı ile merkez dışından genel ku-
rul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu toplantıları-
na katılacak üyelere ve bunların görevlendirmelerinde ödenecek 
yolluk ve konaklama ücretleri; genel kurulun, yönetim kuruluna 
verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda yürürlüğe girecektir.  

Yönetim Kuruluna Verilen Görev ve Yetkiler;
a) Yönetim kurulu başkanına asgari ücretin ..........katı, (5362 sayılı 
Kanunun 56. Maddesine göre belirlenecektir)
b) Yönetim Kurulu başkan vekiline (a) bendinde belirtilen miktarın 
(2/4)’ ü,
c) Denetim Kurulu üyelerine (a) bendinde belirtilen ücretin (1/4)’ ü,   
aylık ücret,
d) Aylık ücret almayan yönetim kurulu üyelerine katıldıkları top-
lantı başına (a) bendinde belirtilen ücretin (1/5)’i huzur hakkı, brüt 
asgari ücret üzerinden net ödenmesi,
e) Genel kurul, başkanlar kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu 
toplantılarına katılacak üyelere ve bunların yurt içi görevlendirme-
lerinde görevli olacaklara günlük brüt asgari ücretin (1/5) tutarı 
üzerinden harcırah ödenmesi, 
f) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine görevleri nedeniyle yurt 
dışına çıkmaları halinde en yüksek Devlet memuruna ödenen gün-
lük tutar üzerinden harcırah ödenmesi, 
g) Gidiş ve dönüşlerde yolda geçen sürenin tam gün olarak sayıl-
ması,
h) Asgari ücret de yapılacak artışlarda aylık ücret, huzur hakkı ve 
harcırah miktarlarının aynı oranda artırılması,



61

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
www.tsof.org.tr

EK - 10Öğrenci Okutulması, Muhtaç Durumdaki Oda Üyelerine 
Yardımda Bulunulması Karar Örneği:

5362 SAYILI KANUNDAKİ SINIRLAR İÇİNDE;
ÖĞRENCİ OKUTULMASI, MUHTAÇ DURUMDAKİ ODA 

ÜYELERİNE YARDIMDA BULUNULMASI VE BU KONUDAKİ 
İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE YÖNETİM KURULUNA YETKİ 

VERİLMESİNİN KABULÜ VEYA REDDİ,

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 
10/ı, fıkra hükmü kapsamında hazırlanan genel kurulun, yönetim 
kuruluna verilen görev ve yetkiler doğrultusunda yürürlüğe 
girecektir.

Yönetim Kuruluna Verilen Görev ve Yetkiler;      

a) İmkânlar nispetinde (faaliyet alanları ile ilgili branşlar da olmak 
üzere) öğrenci okutulması, bir evvelki yıl gayri safi gelirinin (%10)’ 
unu geçmemek kaydıyla kamu yararına faaliyet gösteren (hizmet 
eden) kuruluşlara ve belge veya diğer kanıtlara dayandırılmak 
kaydıyla muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması,
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EK - 11 Gayrimenkul ve Taşıt Satın Alınması, Gayrimenkul Karşılığında 
Ödün Para Alınması Yönünde Karar Örneği:

BAĞLI OLDUĞU BİRLİĞİN MUVAFAKATİ ALINMAK ŞARTIYLA 
KURULUŞ AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEYE YÖNELİK 

GAYRİMENKUL VE HER TÜRLÜ TAŞIT ALIM VE SATIMINA, 
GAYRİMENKUL KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ PARA ALINMASINA 

KARAR VERMEK. BU KONUDAKİ İŞLEMLERİ YÜRÜTMEK ÜZERE 
YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ,

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 10/j ve 
k, fıkra hükümleri kapsamında hazırlanan genel kurulun, yönetim 
kuruluna verilen  görev ve yetkiler doğrultusunda yürürlüğe 
girecektir.

a) Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla; kuruluş amacını gerçek-
leştirmeye yönelik taşıt/taşıtlar satın alınması/satılması/kiraya ve-
rilmesi/hibe edilmesi ve/veya kiralanması, satın alınacak araçların 
üzerine özel donanım yaptırılarak (ambulans, kurtarma aracı, çe-
kici gibi) araçlara dönüştürülmesi, satılması/kiraya verilmesi veya 
kiralanması, gayrimenkul/taşınmaz (bina, arazi ve arsa) satın alın-
ması/satılması/kiraya verilmesi ve/veya kiralanması satın alınacak 
arsa üzerine hizmet binası yaptırılması/satılması/kiraya verilmesi/
tadilat yaptırılması, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınması,

b) Birliğin muvafakatı alınmak kaydıyla üyelerin müşterek 
ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve 
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak 
amaçlarıyla sınırlı olarak kurulmuş veya kurulacak şirketlere ve 
kooperatiflere iştirak etmek, amaçlarına uygun olarak eğitim ve 
öğretim kurumları kurmak üzere vakıf kurmaya karar verilmesi,



GENELGENEL
KURULKURUL
İŞLEMLERİİŞLEMLERİ

BÖLÜM IVBÖLÜM IV
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EK - 1Olağan Genel Kurul Toplantısı
İlan Örneği:

......... ESNAF ODASI GENEL KURUL İLANI

Odamızın .......... ’ncı olağan genel kurulu, 5362 Sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’ nci maddesi gere-
ğince; ...../..../2022 tarihinde ...................... günü, saat:..........’da ...........
........................................................... adresinde, çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde ikinci toplantı ..../..../2022 tarihinde ................ günü, saat : 
..............’da ........................................................................................... adresin-
de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

İlan olunur.

GÜNDEM

a) Açılış.

b) Başkanlık divanının teşekkülü,

c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

e) Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

..............
BAŞKAN

.............. 
BAŞKAN VEKİLİ

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE
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f) Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

ı) Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak 
olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin 
görüşülmesi, kabulü veya reddi.

k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama 
ücretlerinin tespit edilmesi.

l)  5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muhtaç 
durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki 
işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin 
kabulü veya reddi, 

m) Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş 
amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü 
taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para 
alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere 
yönetim kuruluna yetki verilmesi,

n) Dilek ve temenniler.

o) Seçimler.   

p) Kapanış.
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EK - 2Bakanlık e-esnaf ve Sanatkâr Veri Tabanında Üye (Hazirun) 
Listesinin Onaylanmasına İlişkin Yazı Örneği:

SAYI   :  ...............  …./…./……. 

KONU: Üye (Hazirun) Listesinin Onaylanması.

TİCARET BAKANLIĞINA

(Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü)

Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km.06530

Çankaya / ANKARA

Odamızın 2022 yılı olağan genel kurulu, 5362 sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 42’ nci maddesi 
uyarınca, ...../..../2022 tarihinde ................günü, saat .............’da ......
........................... adresinde; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde, toplantı ...../..../2022 tarihinde ................günü, saat 
.............’da .................................adresinde ilan edilen gündemi 
görüşmek üzere yapılacaktır.

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa 
göre, odamızın üyelerinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri 
tabanındaki bilgileri güncellenerek doğruluğu sağlanmıştır.

Aynı Kanun uyarınca, Genel Kurul üyelerinin bilgisine 
sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı, gündem, bilanço, gelir gider 
tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, 
yeni dönem çalışma programı ve tahmini bütçeye ilişkin rapor ve 
yazılar Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanına yüklenmiştir.
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Ayrıca, aynı Kanun uyarınca Hazirun listesi ücreti 
Bakanlığınızca bildirilen hesaba yatırılmıştır.

Bilgilerini ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanununa göre e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında üye 
(Hazirun) listesinin onaylanması hususunda,

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN / BAŞKAN V.

EKLER :

1. Yönetim Kurulu kararı

2. Banka hesap belgesi (dekontu) örneği

NOT: TESK’İN İLGİ “……….. TARİH VE ………… SAYILI”  …………. SAYILI 
GENELGESİ DOĞRULTUSUNDA; ODALARIN BAKANLIK HESABINA 
ÖDEYECEKLERİ ÜCRET ………….. TL’SI OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
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.................................... VALİLİĞİ

.............(İL ADI)

SAYI   :  ..................

KONU :  Temsilci Talebi ........ /....... /..........

Odamızın .........’ncı Olağan Genel Kurulu, 5362 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’ nci maddesi 
uyarınca;  ......../......../2022 tarihinde ........................... günü, saat: 
............ ’da ............................................................adresinde; İlk toplantıda 
çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı ......./....... /2022 
tarihinde ......................... günü, saat : ........... ’da ...........................................
....adresinde ilan edilen gündemi görüşmek üzere yapılacaktır.

Olağan genel kurul toplantısına ilişkin ilan ....../......../....... 
tarihli ............................... gazetesinde yayınlanmış olup, söz konusu 
gazetenin bir örneği ve olağan genel kurul toplantısının yapılmasına 
ilişkin ilgi “...../...../....... tarih ve ......sayılı”   yönetim kurulu kararının 
bir örneği yazımız ekinde yer almaktadır.

Bilgilerinizi ve 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu’nun 47’ nci maddesi uyarınca; genel kurul 
toplantımızda temsilci görevlendirilmesi hususunda gereğini 
saygılarımızla arz ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN / BAŞKAN V.

EKLER :

Ek-1 Gazete İlanı  (1 adet)

Ek-2 Yönetim Kurulu Karar Örneği  (1 adet,  .......sayfa)

EK - 3Temsilcisi İsteme Dilekçesi
Örneği:
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EK - 4 Üst Kuruluş Temsilcisi
İsteme Dilekçesi Örneği:

1-) ................. ESNAF VE SANATKÂRLAR
ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

 ………………………………………...........……
  ............................(İL ADI)

2-) TÜRKİYE ŞOFÖRLER VE
OTOMOBİLCİLER FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA

Fevzi Çakmak Sok. No:5 06440
 Kızılay / ANKARA

 

SAYI   :  ....................  …./…./……. 

KONU: Temsilci Görevlendirilmesi Hk.

Odamızın olağan genel kurul toplantısı ...../....../2022 tarihinde 
................ günü, saat .............’da .................................................... adresinde 
bulunan toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 
ikinci toplantı ...../....../2022 tarihinde ................ günü, saat .........’da 
belirlenen aynı adreste yapılacaktır. 

Bilgilerinizi ve 5362 sayılı Kanunun 48’ inci maddesi uyarınca 
Başkanlık divanının oluşumu ve genel kurulu belirlenen ve oylanacak 
gündeme göre sevk ve idare etmek üzere odamızın olağan genel 
kurul toplantısında temsilci görevlendirilmesi hususunda 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN / BAŞKAN V.
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................. İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

....................(İl / İlçe Adı)

SAYI   :  ..........  …./…./……. 

KONU: Gen. Kur. Top. Kat. Lis.

5362 sayılı Kanununun 42 ve 43’üncü madde hükümleri 
kapsamında odamızın olağan genel kurul toplantısı ...../....../2022 
tarihinde ................ günü, saat ......’da ........................ adresinde 
bulunan toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 
ikinci toplantı ...../....../2022 tarihinde, ................ günü, saat .........’da 
belirlenen aynı adreste yapılacaktır. 

5362 sayılı Kanunun 46’ ncı maddesi gereğince hazırlanan 
“genel kurul toplantısına katılacaklar (hazirun) listesi”  3’ er nüshası 
ve toplantı gündemi yazımız ekinde sunulmaktadır. 

5362 sayılı Kanunun 49’ uncu maddesi gereğince gerekli 
işlemlerin yapılmasını emir ve müsaadelerinize saygılarımızla arz 
ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN / BAŞKAN V.

EKLER :

Ek. 1- Genel Kurul Toplantısına Katılacaklar Listesi (3’er nüsha)

Ek. 2- Yönetim Kurulu Karar Örneği (onaylı)

Ek. 3- Gazete İlanı (1 adet gazete)

EK - 5İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına
Verilecek Dilekçe Örneği:
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EK - 6 (Hazirun) Listesinin ESBİS’de Yayınlanması Hususunda 
Bakanlığa Yazılacak Dilekçe Örneği:

TİCARET BAKANLIĞINA
(Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü)

Dumlupınar Bulvarı No: 151 
Eskişehir Yolu 9. Km.06530

Çankaya / ANKARA

 

SAYI   :  ..........  …./…./……. 

KONU: Gen. Kur. Top. Kat. Lis.

................. Seçim Kurulu Başkanlığının ilgi “...../....../2022 tarih 
ve ......... sayılı” yazıları ilgili yönetmeliğin 11’ inci madde hükmü 
kapsamında gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi ve 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunun 49’ uncu maddesinin 3’ üncü fıkrası gereğince 
“genel kurul toplantısına katılacaklar listesi” Bakanlık e-esnaf ve 
sanatkâr veri tabanı sayfasında Yedi gün süre ile yayınlanması 
hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN / BAŞKAN V.

EKLER :

Ek.1- İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının yazısı

Ek.2- Genel Kurul Toplantısına Katılacaklar Listesi (1 Adet, ...........
sayfa)
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EK - 7Hazirun Listelerinin Askıya Çıkış ve
İniş İlan Tutanağı Örneği:

TOPLANTIYA KATILACAKLAR (HAZİRUN) LİSTESİNİN

ASIYA ÇIKARILMASINA VE İNDİRİLMESİNE İLİŞKİN TUTANAK

................ Seçim Kurulu Başkanlığının ilgi ”...../....../2022 tarih 
ve ......... sayılı” yazıları ile gönderilen “genel kurul toplantısına 
katılacaklar listesi” 5362 sayılı Kanunun 49’ uncu madde hükmü 
kapsamında aşağıda belirlenen yer, tarih, gün ve saatlerde yedi 
gün süre ile ilan edilmiş olup iş bu tutanak müştereken tanzim ve 
imza altına alınmıştır.                      ......./....../.......

 ........................................... ...........................................

 ASKI YERİ SORUMLU MEMURU ASKI YERİ SORUMLU MEMURU

İLAN YERİ TARİH ARALIĞI GÜN ARALIĞI SAAT ARALIĞI

… ADRESİNDE BULUNAN MERKEZ 
BİNA PANOSU

…/…/2022 İLE 
………./../2022 1 İLE 7 GÜN 08.00 İLE 17.00

… ADRESİNDE BULUNAN GENEL 
KURUL TOPLANTI SALONU

…/…/2022 İLE 
………./../2022 1 İLE 7 GÜN 08.00 İLE 17.00

BAKANLIK E-ESNAF VE SANATKÂR 
VERİ TABANI SAYFASI

…/…/2022 İLE 
………./../2022 1 İLE 7 GÜN 08.00 İLE 17.00

………. SEÇİM KURULU BİNASI …/…/2022 İLE 
………./../2022 1 İLE 7 GÜN 08.00 İLE 17.00
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EK - 8 İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına Verilecek (Hazirun) Listesinin 
Askıya Çıkarılıp İlan Edildiğine Dair Yazı Örneği:

…………… SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA

……………………(İl/İlçe Adı)

  

 

SAYI   :  ..........  …./…./……. 

KONU: Gen. Kur. Top. Kat. Lis ve Tut Hk.

İlgi ”...../....../2022 tarih ve ......... sayılı” yazınız doğrultusunda, 
5362 sayılı Kanunun 49’ uncu madde hükmü kapsamında onaylı 
“genel kurulu toplantısına katılacaklar listesi” seçim kurulu 
binası, oda merkez binası, genel kurul toplantı salonu ve Bakanlık 
e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı sayfasında yedi gün süre ile ilan 
edilmiş bulunmaktadır.

Genel kurul toplantısına katılacaklar (hazirun) listesinin 
…../.…./2022 ile …../.…./2022 tarihleri arasında ilan edildiğine dair 
iş bu tutanak düzenlenmiş olup, söz konusu tutanak ve  hazirun 
listesi ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN / BAŞKAN V.

EKLER :

Ek.1- Askı İlan Çıkış ve İniş Tutanağı,

Ek.2- Genel Kurul Toplantısına Katılacaklar Listesi (1 Adet, ...........
sayfa)
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EK - 9Güvenlik İçin Mülki Amirliğe Başvuru
Dilekçesi Örneği:

1-) …………………… VALİLİĞİ

………………………(İl/İlçe Adı)

2-) ......…………… KAYMAKAMLIĞI

……………………(İl/İlçe Adı)

  

 

SAYI   : ....................  …./…./……. 

KONU: Güv. Tal.

5362 sayılı Kanunun 42’ nci madde hükmü kapsamında 
odamızın olağan genel kurul toplantısı ...../....../2022 tarihinde 
................ günü, saat ......’da ........................ adresinde bulunan toplantı 
salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 
...../....../2022 tarihinde ................ günü, saat .........’da belirlenen aynı 
adreste yapılacaktır. 

Bilgilerinizi ve genel kurul toplantısı ve organ seçimlerinin 
huzur içinde geçmesi için gerekli emniyet tedbirlerinin alınması 
hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN / BAŞKAN V.

EKLER :

Ek.1- Gazete İlanı (1 Adet)
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EK - 10 Genel Kurul Toplantı Tehir Tutanağı
Düzenlenmesi Örneği:

............. ESNAF ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

TEHİR TUTANAĞI 

 

1- ................ Esnaf Odası’nın 2022 yılı olağan genel kurulu 
toplantısının ilki için;

a) İlan ve duyurusunda belirtilen ...../...../2022 tarihinde  günü, 
saat .......’da toplantı yeri olan ....................... adresinde, Bakanlık 
temsilcileri/hükümet komiserleri hazır bulundukları,

b) Toplantı ilan ve duyurularının olağan genel kurul toplantısına 
iştirak etmesi gereken (.....) kayıtlı üyeden (.....) üyenin toplantı 
yerine geldiği, 5362 sayılı Kanununun 45’ inci maddesinde 
öngörülen toplantı çoğunluğunun sağlanamadığı tespit edilmiştir.

2- İlan gereği ikinci toplantının ...../...../2022 tarihinde  günü, saat 
.......’da toplantı yeri olan ....................... adresinde, yapılmak üzere 
işbu olağan genel kurul toplantı tehir tutanağı düzenlenmiş ve 
imzalanmıştır.  İl / İlçe / Tarih

 ........................................... ...........................................

 GENEL KURUL ÜYESİ GENEL KURUL ÜYESİ

..................................

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ ve/veya

HÜKÜMET KOMİSERLERİ
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EK - 11Genel Kurul Açılış İzni
Tutanağı Örneği:

................. ODASI

GENEL KURUL AÇILIŞ İZNİ TUTANAĞI

SAYI   : ....................  …./…./……. 

YER : ....................

İlan ve duyurusunda belirtilen ...../...../2022 tarihinde .................... 
günü, saat .......’da toplantı yeri olan ....................... adresinde, Bakanlık 
temsilcileri/hükümet komiserleri olarak oda yetkilileri ile birlikte 
hazır bulunulmuş olup, toplantı öncesine ilişkin aşağıdaki hususlar 
tespit edilmiştir.

Toplantı öncesi yapılan ön incelemelerde;

Genel kurul toplantısına dair karar, ilan ve çağrısına ilişkin belgelerin 
eksiksiz ve yasaya uygun olduğu; genel kurul yeri, tarih, saat ve 
gündeminin yasaya uygun olarak ilan edildiği,

Genel kurula sunulacak raporların ilgili yasal süreleri içerisinde 
odanın Bakanlık e-esnaf ve sanatkârlar veri tabanındaki sayfasından 
üyelerin bilgisine sunulduğu ve odanın merkezinde incelemeye 
hazır tutulduğu,

Bakanlık temsilcisi veya Hükümet Komiseri (Temsilci istenmesi) 
talebin Kanun, statü ve yönetmelikte belirlenen yazılı süre ve 
usuller içerisinde gerçekleştirildiği,

İlgili birimlere (Üst kuruluşlar, Seçim Kurulu) yasal süreleri 
içerisinde Genel Kurulun yapılacağına ilişkin bilgilerin verildiği,
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Toplantıya katılanlar (Hazirun) listesinin Bakanlığın e-esnaf 
ve sanatkâr veri tabanından temin edilip, İlçe Seçim Kurulu 
Başkanlığınca onaylanmasını müteakip, ilan ve duyurusu ile askıya 
çıkış ve indirilişinin usulüne uygun biçiminde gerçekleştirildiği, 
ayrıca Bakanlığın e-esnaf ve sanatkârlar veri tabanında yasal 
süreler içerisinde ilanın yapıldığı, hazirun listelerinin delegelerin 
imzasına ait kısımlarının boş olarak toplantı salonunda hazır 
bulunduğu

Olağan genel kurul toplantısına iştirak etmesi gereken (.....) kayıtlı 
üyeden (......) üyenin toplantı yerine geldiği, 5362 sayılı Kanununun 
45‘ inci maddesine göre ikinci toplantı için öngörülen toplantı 
nisabının sağlandığı,

Toplantı salonunun toplantının sağlıklı bir şekilde yapılmasına 
elverişli olduğu,

tespit edilmiştir.

Durumu tespit eden bu tutanak, tarafımızca imza altına olup, 
Genel Kurulun açılışına izin verilmiştir.

............................................

Bakanlık Temsilcileri /

Hükümet Komiserleri
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EK - 12Teklif 
Önergesi Örneği:

   ÖNERGE
    
   …./…./……. 

5362 sayılı Kanunun 48’ inci madde hükmü kapsamında 
yapılacak “Olağan Genel Kurul Toplantısını” sevk ve idare etmek 

üzere;

DİVAN BAŞKANLIĞINA : ........................................................................

BAŞKAN VEKİLLİĞİNE : ........................................................................

KATİP ÜYELİĞİNE : ........................................................................

KATİP ÜYELİĞİNE : ........................................................................

KATİP ÜYELİĞİNE : ........................................................................

Açık oyla seçilmesini arz ve teklif ederiz.

TEKLİF EDEN GENEL KURUL ÜYELERİ

 .............................. .............................. .............................. ..............................

 ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI

 .............................. .............................. .............................. ..............................

 ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI

 .............................. .............................. .............................. ..............................

 ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI ADI VE SOYADI
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EK - 13 Olağan Genel Kurul Toplantı
Tutanağı Örneği:

....................... ESNAF ODASI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TARİH : ....../....../.......

SAAT : ............

YER : ............

İlan duyurusunda belirtilen ...../..../2022 tarihinde ............... 
günü, saat .......’da toplantı yeri olan ................... adresinde, Bakanlık 
temsilcileri/hükümet komiserleri nezaretinde olağan genel kurul 
toplantısına iştirak etmesi gereken (.......) kayıtlı üyeden (......) 
üyenin toplantı yerine geldiği ve 5362 sayılı Kanununun 45’ inci 
maddesine göre ikinci toplantı için öngörülen toplantı nisabının 
sağlandığı anlaşılmıştır.

5362 sayılı Kanun uyarınca genel kurulun açılışı yapılarak Başkan-
lık divanının teşekkülü sağlanmıştır.

Buna göre Başkanlık Divanlığına; ..................... başkan, ..................... 
başkan vekili ve ..................... katip üye, ..................... katip üye, 
..................... katip üye, oybirliğiyle seçilmişlerdir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması sonrasında Başkanlık 
divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmiştir.

Sırasıyla Gündem Maddelerinin okunması ve müzakeresine geçil-
miştir:

GÜNDEM 1 - Yönetim kurulu faaliyet raporu okunarak müzake-
resi yapılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM 2 - Denetim kurulu raporu okunarak müzakeresi ya-
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pılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM 3 - (2018, 2019, 2020 ve 2021) yılları bilanço ile gelir 
ve gider hesapları ayrı, ayrı okunarak müzakeresi yapılmış ve 
oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM 4 - (2018, 2019, 2020 ve 2021) yılları bilanço ile gelir 
ve gider hesapları ayrı, ayrı oya sunularak, oybirliği ile kabul 
edilmiştir.

GÜNDEM 5 - Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı, ayrı ibraya 
sunularak,

Yönetim kurulunun ibrası oy birliği ile kabul edilmiştir. 

Denetim kurulunun ibrası oy birliği ile kabul edilmiştir. 

GÜNDEM 6 - Yeni dönem çalışma programı ile tahmini gelir 
ve gider bütçesi, bütçe uygulama talimatları, personel kadro 
cetveli, ayrı, ayrı okunarak, oya sunulmuş, oy birliği ile kabul 
edilmiştir.

GÜNDEM 7 - Organ üyelerine ödenecek aylık ücret, huzur hak-
ları, yolluk ve konaklama ücretlerinin aşağıda belirlenen şekilde 
ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

...............................................................

...............................................................

...............................................................

GÜNDEM 8 - 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci oku-
tulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunul-
ması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuru-
luna yetki verilmesi oya sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM 9 - Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla 
kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her 
türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç 
para alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek 
üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunulmuş, oy birliği 
ile kabul edilmiştir.  
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GÜNDEM 10 - Dilek ve temennilere geçildi. Dilek ve temenni-
lerde

.......................,

.......................,

konuşmalar yapılmıştır.

Dilek ve temennilerden sonra organ seçimlerine geçilmiştir. İlçe 
seçim kurulunun ilan ettiği geçici seçim sonuçlarına göre;

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

...............................................................

YÖNETİM KURULU ASİL YÖNETİM KURULU YEDEK

ÜYELİKLERE  ÜYELİKLERE

1- ............................................... 1- ...............................................

2- ............................................... 2- ...............................................

3- ............................................... 3- ...............................................

4- ............................................... 4- ...............................................

5- ............................................... 5- ...............................................

6- ............................................... 6- ...............................................

7- ............................................... 7- ...............................................

DENETİM KURULU ASİL DENETİM KURULU YEDEK 

ÜYELİKLERE ÜYELİKLERE

1- ............................................... 1- ...............................................

2- ............................................... 2- ...............................................

3- ............................................... 3- ...............................................
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Durumu tespit eden iş bu tutanak, genel kurul başkan-
lık divanı üyeleri ile Bakanlık temsilcileri ve/veya hükümet ko-
miserleri ile birlikte müştereken tanzim ve imza altına alınmıştır.               
...../....../.........   

        İl / İlçe

............................ ............................ ................... ................... ...................

DİVAN BAŞKANI BAŞKAN VEKİLİ KATİP ÜYE KATİP ÜYE KATİP ÜYE

.......................................

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ VE/VEYA 

HÜKÜMET KOMİSERLERİ
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EK - 14 Seçim Sonuçlarının İlgili Makamlara Bildirilmesine
İlişkin Dilekçe Örneği:

Sayı :

Konu :  Genel Kurul Evrakı   ….... / ….... / ………….

( DAĞITIM YERLERİ )

Odamızın …..… / …..… / 2022 tarihinde  ………....…….…  günü, 
saat : ….........’da ………..……………………………………….………………......................… 
adresinde yapılan ………… olağan genel kurul toplantısı evrakı dosya 
halinde ilişikte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz ederiz.

 ........................................... ...........................................

 GENEL SEKRETER BAŞKAN /BAŞKAN V.

EKLER :

Ek-1 Genel Kurul Evrakı  (1 adet dosya)

DAĞITIM :

- ................ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı

- Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanlığı



GENEL KURULDAN GENEL KURULDAN 
SONRA İLK SONRA İLK 
YAPILACAKYAPILACAK
YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI TOPLANTISI 
GÜNDEMİ VE GÜNDEMİ VE 
KARARLARIKARARLARI

BÖLÜM VBÖLÜM V
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EK - 1Yönetim Kurulu,
Toplantı Gündemi Örneği

........ / ......... / 2022 TARİHLİ

YÖNETİM KURULU, TOPLANTI GÜNDEMİ

1- Açılış

2- İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının ilgi “..../...../....... tarih ve ...........
sayılı” tutanağın (mazbata) görüşülmesi,

3-Yönetim Kurulu, görev bölümü yapılması,

4- Odanın harice karşı temsil ve ilzamına ilişkin imza sirküleri 
çıkartılması, 

5- Olağan genel kurul kararları doğrultusunda, yönetim kuruluna 
verilen görev ve yetkilerin görüşülmesi,

6- Günlük harcamalarda kullanılmak üzere kasada bulundurulacak 
tutarın belirlenmesi,

7- Üye teklifleri,

8- Kapanış.   
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EK - 2 Yönetim Kurulu 
Toplantı Karar Örneği

KARAR TARİHİ  :  ……/……/…..… 

KARAR NO  :  ……………… 

BAŞKAN  :  ………………

ÜYELER  :  ………………

1- ..../..../....... tarihinde yapılan ........ ‘ncu Olağan Genel Kurulda tek 
dereceli olarak seçilen yönetim kurulu başkanı .......... saat .......’da 
yönetim kurulu toplantı salonunda yönetim kurulu üyelerinin ka-
tılımı ile toplandı. Yönetim kurulu başkanı gündemi okuyarak top-
lantının açılışı yapıldı. 

2- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 43’ 
üncü maddesine göre belirlenen gündem ile  odamızın ............ ‘ncu 
olağan genel kurul toplantısı ....... / ....... / 2022 tarihinde ................ 
günü  saat .......’da ................... adresinde yapılmış, buna ilişkin ilçe 
seçim kurulu tarafından seçim sonuçlarını gösteren   ilgi “....... / 
....... / 2022 tarih ve ................... sayılı” tutanak okundu ve yöne-
tim kurulu karar defterinin birinci sayfasının yapıştırılmasına,

uygunluğuna,

3- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu-
nun, 54/3’ üncü maddesi uyarınca; yapılan olağan genel kurul-
da odamız yönetim kurulu üyeliğine seçilen ............., ....................., 
....................., aday olarak gösterilmişler ve yapılan oylama sonucun-
da ..................... oy birliği ve/veya oy çokluğu ile odamız başkan ve-
killiğine seçilmiştir. 
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4- ................... Esnaf Odasının harice karşı temsilinde, ahzu-kabza ve 
her türlü tasarrufi muamelelerde, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar 
Meslek Kuruluşları Kanunun (54)’ üncü maddesine göre başkan 
veya başkan vekillerinden birinin imzası ve genel sekreterin müş-
terek imzaları ile temsil ve ilzam edilmesine, idari ve tasarrufi mua-
melelerde tam yetkili kılınmasına, bu konuda noter vasıtası ile aşa-
ğıdaki şekilde imza sirküleri çıkartılması, gerektiğinde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına ibraz edilmesine,

.......................... Esnaf Odası; T.C. Resmi ve hususi daireleri, ilgili 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Başbakanlık, Yargıtay, Danıştay, Sayış-
tay başkanlıkları, bilumum Bakanlıklar, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Valilikler, Kaymakamlıklar, Meslek odaları, SGK, PTT, Trafik Tescil 
Şube ve Denetleme Büro Amirlikleri, Bankalar, Tapu Müdürlükleri, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Maliye, Defterdarlıklar, Vergi 
daireleri, Belediyeler, sair makam ve mevkiler ile hakiki ve hükmü 
şahıslar nezdinde TEMSİL ve İLZAMA, taşınmaz mal (bina, arazi 
ve arsa) almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye gerektiğin-
de gayrimenkuller üzerine irtifak, itifa, şufa, intifa, ve iştira hakları-
nın tesisine, taşıtlar almağa, satmağa, kiraya vermeğe, kiralamağa, 
bankalara para yatırmağa, çekmeğe, odayı borç ve taahhüt altın-
da bulundurmaya, sözleşmeleri imzalaya, odayı sulh ve ibraya, oda 
işlerinin yürütülebilmesi için personel almağa ve azline, iş akitleri 
imzaya, feshe, işlerin yürütülebilmesi için, gerek istihdam olunan 
personellere gerekse harici hakiki ve hükmi şahıslara lüzumu halin-
de vekaletname vermeye, başkalarını tevkil, teşrik ve azle, her tür-
lü tasarrufi muamelelerde bulunmaya, yönetim kurulu kararı doğ-
rultusunda icra etmeye, tahmini gelir ve gider bütçesi kapsamında 
yapılacak tahsilat ve giderleri imza etmeye, 5362 sayılı Esnaf ve 
Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 54’ üncü maddesine göre 
yönetim kurulu başkanı ................... veya başkan vekili ................... ile 
genel sekreter ..................’nın imzası olmak üzere iki imza ile TEMSİL 
ve İLZAM edilmesine, idari ve tasarrufi muamelelerde tam yetkili 
kılınmasına, bu hususta noterden imza sirküleri çıkartılmasının,

uygunluğuna,
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5- Yönetim Kurulu başkanı tarafından, genel kurulun bilgi, onay ve 
ibrasına sunulan ve genel kurulda (Ek 6, Ek 7, Ek 8, Ek 9, Ek 10 ve 
Ek 11)’de yer aldığı şekilde kabul edilen ve yönetim kuruluna veri-
len görev ve yetkiler tek tek okundu. 

Yapılan görüşme ve değerlendirmeler sonucunda; 

a-) Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak idari ve mali işlemler;

Personelin işe alınmaları, ücretlerin belirlenmesi, atanma, terfi, ce-
zalandırma görevden uzaklaştırma, işten çıkarma işlemleri 

Her takvim yılı Ocak ayı itibariyle yapılacak gelir ve gider bütçe 
artışları,

Fasıl ve harcamalar arası yapılacak aktarmalar,

Yatırımlar,

• Borçlanma ve borçlanma giderleri          

• Personel tazminatları (kıdem ve ihbar),

• Personel ikramiyeleri,       

• Ayrılan fonlar,

• Üst kuruluşlara ödenecek katkı payları,  

• Yardım ve burs giderleri,

• Projeler, sosyal kültürel ve sportif faaliyetler,

• Mesleki eğitim fon payı,

• Bütçeye yeni ilave edilecek fasıl ve harcama kalemleri,

• Hesap dönemi sonu, bilanço ile gelir ve gider hesapları,

• Günlük harcamalarda kullanılmak üzere kasada 
bulundurulacak nakit para miktarı,

• ...........................

• ...........................

b-) Yönetim Kurulu kararı alınmaksızın (olmaksızın) başkanlığa 
yetki devri yapılan idari ve mali işlemler;

• Başkan ücreti,

• Başkan vekili ücreti, 
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• Denetim kurulu ücretleri, 

• Yönetim kurulu huzur hakları,       

• Personele her ay sonu (mutat) olarak ödenecek aylık 
ücretleri,

• Yurt içi, yurt dışı görev ve seyahatlerine ilişkin yol, 
konaklama ve gündelik ücretleri,

• Vergiler,

• SGK hissesi,

• İşsizlik sigorta fonu hissesi,

• Yayın organı ve doküman giderleri       

• Basın yayın ve halkla ilişkiler,

• Hizmet içi eğitim ve seminer giderleri,

• Fuarlar, sergiler ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
belirlenecek faaliyetler,

• Toplantı giderleri,

• Eğitim ve diğer konularda yaptırılacak araştırma ve 
düzenlenecek rapor giderleri,

• Basılı (matbu) evrak alımları,

• Basılı kâğıt alımı,  

• Plaka alımı,

• Temsil giderleri,

• Kiralar,

• Hizmet otoların, akaryakıt tamir ve bakım giderleri,

• Kırtasiye, haberleşme ve nakliye giderleri,

• Oda yayın organı basım ve posta giderleri,       

• Isıtma, aydınlatma, su ve temizlik giderleri

• Bakım, onarım ve tefriş giderleri

• Müteferrik giderler,

• ......................

• ......................
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c-) (a) ve (b) bendinde yer almayan rutin ve acil durumlarda yapı-
lacak harcamaların bulunması halinde başkanlığın yetkili kılınması 
ve bilahare yönetim kurulunun bilgi ve onayına sunulması,

d-) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan idari ve mali işlemlere ilişkin 
olarak yapılacak harcamalar da herhangi bir rakam sınırlanmak-
sızın başkan ve/veya başkan vekilinden birisinin imzası ile genel 
sekreterin yetkili kılınmalarının

uygunluğuna,

6- Acil ve normal zamanlarda kullanılmak üzere kasada günlük 
.............TL’sı para bulundurulması, öngörülen sınırı aşması halinde 
bankaya yatırılmasının

uygunluğuna,

7- Üye teklifleri olmadığı görüldü, 

8- Yönetim kurulu toplantısına, saat ......’da son verildi ve oturumun 
kapanışı yapıldı. 

Oy birliği ile karar verilmiştir.

..............
BAŞKAN

.............. 
BAŞKAN VEKİLİ

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE

.............. 
ÜYE



YÖNETİM KURULU YÖNETİM KURULU 
FAALİYET RAPORU FAALİYET RAPORU 
TABLOSU, DENETİM TABLOSU, DENETİM 
KURULU YÖNETİM KURULU YÖNETİM 
VE GENEL KURUL VE GENEL KURUL 
İÇİN RAPOR FORM İÇİN RAPOR FORM 
ÖRNEKLERİÖRNEKLERİ

BÖLÜM VIBÖLÜM VI
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EK - 1Oda Yönetim Kurulu,
Faaliyet Raporu Tablosu Form Örneği:
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EK - 2Yönetim Kuruluna Sunulan
 Denetim Raporu Form Örneği :

 

Denetlenen Dönem :   … Yılı ... Dönemi

Denetim Kurulu Üyeleri
Başkan:

Üye      :

Üye      :

Raporun

                     Düzenleme Tarihi :

                    Yönetim Kuruluna         

                     Teslim Tarihi
:

Meslek 

Kuruluşunun 

Amblemi

……..ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI         
YÖNETİM KURULUNA SUNULAN

DENETİM RAPORU
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BİRİNCİ BÖLÜM
MALİ DURUM

1- Kasa ve Menkul Kıymet Sayımı (Sayımın yapıldığı tarih)

Kasadaki Nakit Tutarı (TL)

Muhasebe Kayıtlarına Göre Olması Gereken Tutar (TL)

Müspet veya Menfi Fark (TL)

Fark Varsa Sebebi

Bankalardaki Toplam Nakit Tutar (TL)

Çek, Senet, Bono, Emtia Senetleri vb. Kıymetli Evrak 
Karşılığı (TL)

Dönen Varlıklar Toplamı

Duran Varlıklar Toplamı

Yabancı Kaynaklar Toplamı

Denetlenen Döneme İlişkin Gelirler Toplamı (TL)
(Denetimi yapılan dönemin son günü itibariyle)

Denetlenen Döneme İlişkin Giderler Toplamı (TL)
(Denetimi yapılan dönemin son günü itibariyle)

Yapılan Sosyal ve Mali Yardımların Toplam Tutarı (TL)
(Denetimi yapılan dönemin son günü itibariyle)
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2) Kayıtlara göre esnaf ve sanatkârlar 
odasında olması gereken basılı (matbu) evrak 
mevcut mudur?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

3) Para ve kıymetli evrak kasada 
saklanmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

4) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Muhasebe Yönetmeliğinin 77 inci maddesi 
uyarınca kasada yönetim kurulu kararı 
gereği olması gereken tutardan fazla para 
bulundurulmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

5) 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi 
gereğince oda tarafından tahsil edilen 
her türlü gelir, odanın banka hesabına 
yatırılmakta mıdır? 

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

6) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Muhasebe Yönetmeliğinin 74 üncü maddesine 
göre; vezneye girecek ve çıkacak paralara ait 
tahsil ve tediye fişleri ile mahsup fişlerinin 
ve makbuzların (genel sekreterin tek başına 
yetkili olduğu hâller hariç) yönetim kurulu 
kararlarına dayanılarak başkan veya başkan 
vekillerinden herhangi birisi ile genel 
sekreterin müşterek imzasıyla tahsil ve 
tediyesi yapılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK İŞLEMLERİ

(Denetlenen Tarih Aralığında)

1) Odaya Kayıt Yaptıran Üye Sayısı

2) Kaydını Kendi İsteğiyle Sildiren Üye Sayısı

3) Kaydı Oda Tarafından Re’sen Silinen Üye 
Sayısı

4) Toplam Üye Sayısı

5) 5362 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, 
sicile kayıt olan ve sicil tarafından elektronik 
ortamda odaya kayıt için gönderilen esnaf ve 
sanatkârlar hakkında yönetim kurulu tarafından 
ilk toplantıda üyelik kararı alınmış mıdır? 

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

6) Oda üyeleri arasında, vergi mükellefi olmak ya 
da vergiden muaf olmak şartını sağlamayan üye 
var mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

7) Oda üyeleri arasında, Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı 
olmamak şartını sağlamayan üye midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

8) Yeni kayıt olan üyeler, odanın ihtisası alanı ve 
çalışma bölgesi içinde midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

9) Mevcut üyeler açısından 5362 sayılı Kanunun 
8 inci maddesindeki üyeliğin son bulmasını 
gerektiren durumlar var mıdır? Üyelik için 
gerekli nitelikleri kaybedenlerin oda kayıtlarının 
silinmesine yönetim kurulunca karar verilmiş 
midir? 

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

10) Odalarda üye kayıtları, Bakanlık Esnaf ve 
Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) veri tabanında 
eksiksiz, doğru ve yeterli bilgileri haiz şekilde 
tutulmakta mıdır? Söz konusu bilgilerde gerekli 
güncelleme zamanında yapılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÜYE AİDATLARI VE KATILMA PAYLARI

Tahsil edilen Aidat (İlk kayıt 
ücretleri dâhil)

Esnaf ve Sanatkâr Sayısı Toplam Tutar (TL)

 Ödenen Katılma Payları

Birlik Federasyon

Ödenecek Katılma Payları
Birlik Federasyon

Ödenen Eğitim Katkı Payları
Birlik Federasyon

Ödenecek Eğitim Katkı Payları
Birlik Federasyon

Kayıt ücreti ve yıllık aidatlar 
zamanında tahsil edilmekte 
ve kayıt ücreti ile yıllık aidata 
ilişkin 5362 sayılı Kanunda 
öngörülen usul ve esaslara 
riayet edilmekte midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
EVRAK VE ARŞİV HİZMETLERİ

Esnaf ve Sanatkârlar Odasına 
Gelen Evrak Sayısı
(Denetimi yapılan dönemin son 
günü itibariyle)

Esnaf ve Sanatkârlar Odasından 
Giden Evrak Sayısı

(Denetimi yapılan dönemin son 
günü itibariyle)

Esnaf ve sanatkârlar odasının 
evrak ve arşiv hizmetleri; arşive 
hazırlama, imha, saklama, 
saklama süresi, koruma 
gibi hususlara ilişkin olmak 
üzere Esnaf ve Sanatkârlar 
Meslek Kuruluşları Muamelat 
Yönetmeliğinin 34 ila 41 inci 
maddeleri arasında düzenlenen 
usul ve esaslara uygun olarak 
yürütülmekte midir? 

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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BEŞİNCİ BÖLÜM
PERSONEL İŞLEMLERİ

İşe Alınan Personel Sayısı
(Denetimi yapılan dönemin son günü 
itibariyle)

İşten Çıkartılan Personel Sayısı
(Denetimi yapılan dönemin son günü 
itibariyle)

Toplam Personel Sayısı
(Denetimi yapılan dönemin son günü 
itibariyle)

1) Esnaf ve Sanatkârlar Odası personeline 
ait bilgiler, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr 
veri tabanında güncel olarak tutulmakta 
mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

2) İstihdam edilen personelin işe giriş 
bildirgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna 
zamanında bildirilmiş midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

3) Özlük dosyalarında personele ilişkin 
görev istek formu, sabıka belgesi, atama, 
yükselme, izin, disiplin cezası ve fazla 
mesai gibi hususlara ilişkin belgeler 
bulunmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

4) Mevcut genel sekreter ve genel 
sekreter yardımcıları veya bu kadrolara 
yeni atananlar, 5362 sayılı Kanunun 57 
nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz 
midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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ALTINCI BÖLÜM
ORGANLAR

Yönetim Kurulunun Toplantı Tarihleri

Denetim Kurulunun Toplantı Tarihleri

Yönetim Kurulu Üyeleri İçin:

1) Toplantılar en az ayda bir yapılmış 
mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

2) Toplantı çağrısı üyelere yazılı olarak 
yapılmış mıdır? 

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

3) Yönetim Kurulu toplantılarında 
toplantı ve karar nisaplarına uyulmuş 
mudur?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

4) Mazeretsiz olarak üst üste üç 
toplantıya iştirak etmeyen üyeler 
hakkında gerekli işlemler yapılmış 
mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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YEDİNCİ BÖLÜM
İŞLEYİŞ

1) Giderler, başkan veya vekili ile genel 
sekreterin ortak imzasıyla yapılmakta mıdır? 

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

2) Esnaf ve sanatkârlar odası adına 
gönderilen yazılar başkan veya vekili ile 
genel sekreterin ortak imzasıyla yapılmakta 
mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

3) Çalışılmakta olan banka şubeleriyle 
aylık ekstreler alınmak suretiyle hesap 
mutabakatı her ay sonunda düzenli olarak 
yapılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

4) Tahsil ve tediye fişleri günlük 
düzenlenerek, bu fişler muntazam bir 
şekilde kasa defterine işlenmekte midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

5) Tanzim edilen ilgili evrak kayıtlarının 
süresi içinde ilgili deftere intikali 
sağlanmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

6) İhtiyaca göre alınan demirbaş 
malzemeler, demirbaş defterine gününde ve 
düzenli bir şekilde işlenmekte midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

7) Mevcut demirbaşlar, demirbaş 
defterindeki sıra numarasına göre 
numaralandırılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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Tarih: …/…/….

İşbu rapor …….. yılı  ……. dönemini kapsamakta olup, gereğini takdirlerinize 
arz ederiz.

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Adı ve Soyadı

İmza

Denetim Kurulu Başkanı Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi

NOT 1: Rapora varsa diğer görüş ve öneriler eklenebilir.

NOT 2: Rapora, denetlenen döneme ilişkin muhasebe birimince 
hazırlanan mizan ve diğer belgeler eklenir.

NOT 3: Üçer aylık dönemlere ilişkin denetimler, denetim kurulu üyeleri 
tarafından birlikte veya konu itibariyle ve işbölümü içerisinde tek 
olarak yapılabilir. Ancak, denetim sonucunda düzenlenen raporlar, 
kurul olarak karara bağlanır ve raporun tüm sayfaları denetim kurulu 
üyeleri tarafından imzalanır. Kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi 
yazmak isteyen üyelerin şerhleri karara yazılır veya yazılı olarak verilen 
muhalefet şerhleri karara eklenir. 

NOT 4: Raporda yer alan soruların karşılığı olarak “Evet” ya da “Hayır” 
kutucuklarından biri “X” şeklinde işaretlenir. Bir sorunun karşılığı olarak 
aynı anda hem “Evet” hem de “Hayır” kutucuğu işaretlenmez. Rapordaki 
tüm sorular cevaplanır. Soruyla ilgili açıklama yapmak gerektiğinde ilgili 
sorunun karşısında yer alan “Görüş ve Değerlendirme” bölümüne gerekli 
not düşülebilir. Notun uzun olması halinde gerekli değerlendirme, 
hangi bölüm ve soruya ilişkin olduğu belirtilmek suretiyle rapora ek de 
yapılabilir.
 
NOT 5:Rapor üzerine gerekli işaretleme ve açıklamalar, mürekkepli veya 
tükenmez/silinmez kalem ile yapılır. İmzalar, ıslak imzalı olarak atılır.
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EK - 3Genel Kurula Sunulacak
Denetim Raporu Form Örneği :

…..ESNAF VE SANATKÂRLAR ODASI         
GENEL KURULUNA SUNULACAK

DENETİM RAPORU

Denetlenen Dönem :   … Yılı ... Dönemi

Denetim Kurulu Üyeleri
Başkan:

Üye     :

Üye     :

Raporun
Düzenlenme Tarihi :

Yönetim Kuruluna         
Teslim Tarihi :
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BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK İŞLEMLERİ

1) Aktif Üye Sayısı 

2)Denetlenen Dönemde Odaya Kayıt 
Yaptıran Üye Sayısı

3)Denetlenen Dönemde Kaydı 
Silinen Üye Sayısı

4) 5362 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesindeki şartları sağlamayan 
üye bulunmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

5) 5362 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrası gereğince 
üyeliklerini yitirenlere yönelik

Yönetim Kurulunca gerekli işlemler 
yapılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

6) Oda üye kayıtları, ESBİS veri 
tabanında eksiksiz ve doğru 
bir şekilde tutulmakta mıdır? 
Güncellemeler zamanında 
yapılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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İKİNCİ BÖLÜM
ORGANLAR

1) Yönetim Kurulu toplantıları en az ayda 
bir kez yapılmış mıdır? 

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

2) Yönetim Kurulu toplantı çağrısı üyelere 
yazılı olarak yapılmış mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

3) Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı 
ve karar nisaplarına uyulmuş mudur?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

4) Mazeretsiz olarak üst üste üç 
toplantıya iştirak etmeyen üyeler 
hakkında gerekli işlemler yapılmış mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEFTER, BELGELER VE İŞLEYİŞ

1) 5362 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi 
uyarınca tutulması zorunlu olan defter, belge, 
beyanname, makbuz ve fişler usule uygun 
tutulmakta ve kullanılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

2) Muhasebe kayıtlarında yer alan tahsilat 
ve ödemeler mevzuat açısından geçerli ve 
kanıtlayıcı bir belgeye dayanmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

3) Giderler, başkan veya başkan vekili ile 
genel sekreterin ortak imzasıyla yapılmakta 
mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

4) Muhasebeye ilişkin tutulmakta olan 
defterlerdeki kayıtlar, ilgili yönetmelikte 
öngörülen süreye, kayıt düzen ve usulüne 
uygun tutulmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

5) Bankalardan aylık ekstre alınmak suretiyle 
hesap mutabakatı her ay sonunda yapılmakta 
mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

6) Oda adına gönderilen yazılar, başkan 
veya başkan vekili ile genel sekreterin ortak 
imzasıyla yapılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HESAPLAR VE MALİ DURUM

1) Kasa ve Menkul Kıymet Sayımı (sayım tarihi itibariyle)

Kasadaki Nakit Tutarı (TL)

Muhasebe Kayıtlarına Göre Olması Gereken 
Tutar (TL)

Müspet veya Menfi Fark (TL)

Fark Varsa Sebebi

Bankalardaki Toplam Nakit Tutar (TL)

Çek, Senet, Bono, Emtia Senetleri vb. Kıymetli 
Evrak Karşılığı (TL)

Dönen Varlıklar Toplamı

Duran Varlıklar Toplamı

Yabancı Kaynaklar Toplamı

Denetlenen Döneme İlişkin Gelirler Toplamı (TL)

Denetlenen Döneme İlişkin Giderler Toplamı (TL)

Denetlenen Dönemde Yapılan Sosyal ve Mali 
Yardım Tutarı (TL)

2) Kayıtlara Göre Meslek Kuruluşunda 
Olması Gereken Basılı (Matbu) Evrak 
mevcut mudur?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

3) Para ve kıymetli evrak kasada 
saklanmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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4) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Muhasebe Yönetmeliğinin 77 nci maddesi 
uyarınca kasada Yönetim Kurulu Kararı 
gereği olması gereken tutardan fazla para 
Bulundurulmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

5) 5362 sayılı Kanunun 61 inci maddesi 
gereğince oda tarafından tahsil edilen 
her türlü gelir, odanın banka hesabına 
yatırılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

6) Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları 
Muhasebe Yönetmeliğinin 74 üncü maddesi 
gereğince vezneye girecek ve çıkacak 
paralara ait tahsil ve tediye fişleri ile 
mahsup fişlerinin ve makbuzların (genel 
sekreterin tek başına yetkili olduğu 
haller hariç) yönetim kurulu kararlarına 
dayanılarak başkan veya başkan 
vekillerinden herhangi birisi ile genel 
sekreterin müşterek imzasıyla tahsil ve 
tediyesi yapılmakta mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

7) Bir önceki genel kurulda görüşülerek 
kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço 
kalemleri uyumlu mudur?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

8) Meslek kuruluşunun alacaklarının hangi 
işlemlerden kaynaklandığı, alacakların 
takibi ve tahsili konusunda yönetim 
kurulunca gerekli gayret ve titizlik 
gösterilmiş midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

9) Üyelerden yapılan tahsilatlar kayıtlara 
eksiksiz intikal ettirilmiş midir, gecikme 
zammı tahakkuk ve tahsilatları yapılmış 
mıdır?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:
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10) Yasal mali yükümlülükler tam ve 
zamanında yerine getirilmiş midir, 
herhangi bir faiz veya gecikme zammı 
ödenmiş ise bunların dökümü ve 
nedenlerine bilançoda açık olarak yer 
verilmiş midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

11) Yıllık aidatların zamanında tahsil 
edilmesine ilişkin 5362 sayılı Kanunda 
öngörülen usul ve esaslara riayet 
edilmekte midir?

EVET HAYIR

GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:

12) Meslek Kuruluşunun maddi durumu hakkında genel değerlendirme:
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Tarih: …/…/….

İşbu rapor ……..….. dönemini kapsamakta olup, gereğini takdirlerinize 
arz ederiz.

Adı ve Soyadı
İmza

Adı ve Soyadı
İmza

Adı ve Soyadı
İmza

Denetim Kurulu 
Başkanı

Denetim Kurulu
Üyesi

Denetim Kurulu
Üyesi

NOT 1: Rapora varsa diğer görüş ve öneriler eklenebilir.

NOT 2: Rapora, denetlenen döneme ilişkin muhasebe birimince hazırlanan 
kesin mizan, bilanço ve gelir-gider tablosu ile yönetim kuruluna sunulan 
raporlar ve diğer belgeler eklenir.

NOT 3: Denetimler, denetim kurulu üyeleri tarafından birlikte veya konu 
itibariyle ve işbölümü içerisinde tek olarak yapılabilir. Ancak, denetim 
sonucunda düzenlenen raporlar, kurul olarak karara bağlanır ve raporun 
tüm sayfaları denetim kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Kararlara 
muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyen üyelerin şerhleri karara 
yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri karara eklenir.








