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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

7/6/2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlan Kanununda Değişiklik

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.
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GENEL GEREKÇE

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi verilerine dayanılarak Türkiye Esnaf ve

Sanatkârlan Konfederasyonunun (TESK) resmi web sitesinde yayınlanan istatistik verilerine göre

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlan Kanunu kapsamında 31 Mart 2022 tarihi

itibariyle 81 ilde 2997 esnaf ve sanatkârlar meslek odası faaliyet yürütmekte ve 2 milyon 60 bin 147

esnaf ve sanatkârlar, 2 milyon 241 bin 520 esnaf ve sanatkârlar işyerinde ticari faaliyetlerini

yürütmektedir. Söz konusu kanun gereğince 81 ilde odalann üst kuruluşu olarak 82 Birlik

kurulmuştur. (İstanbul'da 2 Birlik bulunmaktadır.)
Esnaf ve sanatkârların meslek kuruluşlanna kayıt işlemlerinde 5362 sayılı Kanunun 6'ncı

maddesi gereğince sicile kayıt bir ön şart olmakla birlikte, 8'inci maddesi kapsamında üyeliğin son

bulması halinde oda yönetim kuruluna kaydın silinmesine ilişkin karar alma yetkisi verilmiştir.

Öte yandan Kanunun ll'inci maddesi (e) bendinde "Oda üyelerinin sicillerini tutmak ve bu
bilgileri Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an

hazır halde bulundurmak, üyeler tarafından talep edilen belgeleri bilgisayar ortamında düzenlemek,

ayrıca üyelerinin çalışma konulan hakkında resmî makamlarca istenilecek bilgileri vermek." Oda

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasında sayılmış olduğu halde, Kanunun 22'nci maddesi (m)

bendinde "Esnafın işyeri açması, kapatması veya meslek değiştirmesi ile ilgili işlemlerin Bakanlık e-

esnaf ve sanatkâr veri tabamndan takibini yaparak sicil işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak."

Birlik Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasında düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler gereğince, il merkezinde mesleki faaliyetini yürütmeyen esnaf ve sanatkâr

pek çok ilde söz konusu işlemlerini gerçekleştirmek üzere kilometrelerce yol kat edip il merkezine
gelmek durumunda kalmaktadır.

İletişimin gelişmesi, online sistemlerin kurulması bu kapsamda 5362 sayılı Kanun gereğince
kurulan esnaf ve sanatkârlar veri tabam ESBÎS sisteminin de aktif olarak kullanılması imkanı

bulunduğu dikkate alınarak, esnaf ve sanatkârlann doğrudan üyesi olduğu ilgili meslek kuruluşu olan

oda ile iletişimin sağlanması, ilgili odadan daha etkin ve verimli hizmet alabilmesini teminen 5362

sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlan Kanununun 1 l'inci maddesi (e) bendine eklenen ibare
ile odaların üyelerin işyeri açması, kapatması, meslek değiştirmesi gibi tescil, tadil ve terkini
gerektiren hususlar ile ilgili başvurularım bağlı olunan birlik tarafından sicil işlemleri yerine
getirilmesini sağlamak üzere kabul etmek ve bu başvurulan bağlı olunan birliğe iletmek de oda
yönetim kurullarmın görev ve yetkileri arasında düzenlenmekte ve 22'nci maddesi fa) bendine
eklenen ibare ile birliğe bağlı odalar aracılığıyla tescil, tadil ve terkin işlemlerinf/görç^oşmı
birlik yönetim kurullanmn görev ve yetkileri arasında düzenlenmektedir. / \%
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 - 7/6/2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları
Kanununun 11 'inci maddesi (e) bendine eklenen ibare ile odalann üyelerin işyeri açması, kapatması,
meslek değiştirmesi gibi tescil, tadil ve terkini gerektiren hususlar ile ilgili başvurularmı bağlı olunan
birlik tarafından sicil işlemleri yerine getirilmesini sağlamak üzere kabul etmek ve bu başvurulan
bağlı olunan birliğe iletmek de oda yönetim kurullannın görev ve yetkileri arasında
düzenlenmektedir.

MADDE 2 -5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlan Kanununun 22'nci maddesi

(m) bendine eklenen ibare ile birliğe bağlı odalar aracılığıyla tescil, tadil ve terkin işlemlerini
gerçekleştirmek birlik yönetim kurullanmn görev ve yetkileri arasında düzenlenmektedir.

MADDE 3 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 4 - Yürütme maddesidir.
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5362 SAYILI ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 7/6/2005 tarih ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları

Kanununun irinci maddesi (e) bendinde geçen "halde bulundurmak," ibaresinden sonra gelmek

üzere "üyelerin işyeri açması, kapatması, meslek değiştirmesi gibi tescil, tadil ve terkini gerektiren

hususlar ile ilgili başvurularını bağlı olunan birlik tarafından sicil işlemleri yerine getirilmesini
sağlamak üzere kabul etmek ve bu başvuruları bağlı olunan birliğe iletmek, " ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 22'nci maddesi

(m) bendinde geçen "takibini yaparak" ibaresinden sonra gelmek üzere ",bu amaçla ilgili oda

yoluyla gelen başvurular doğrultusunda " ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
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