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DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza Sicil Müdiirlijkleri tarafından intikal eden bila tarihli yazılı ve sözlü
başwrularda; esnaf ve sanatkdr odalanna ve siciline kaytlı olup "optik ürünlerin imalatı ve
ticareti" meslek dahnda faaliyet gösteren bazr esnaflann ilgili odalara kayıtlannın silinmesi
için başwrduklan, Tük Optisyen- Gözliikçüler Birliği adı altında bir meslek kuruluşunun
kurulmasından dolayı kayıtlarını bu Birliğe bağh olarak kurulan "optisyen-gözliikçüler
odalanna" yaptrrmak istedikleri, 29.11 .2019 tarihine kadar anılan odalara kayıtlarının zorunlu
olduğunun kendilerine bildirildiği; ancak iki farkh kuruluşa aidat ödemek istemediklerinden
esnaf ve sanatkArlar sicili ile oda kayıtlannın silinmesini talep ettikleri hususlanna yer
venlmiş olup; Tiirk Optisyen-Gözlıikçüler Birliği Yönetrneliği kapsamında kurulan bu meslek
kuruluşuna kayıt olan esnaf ve sanatkarlarla ilgili olarak sicil müdürliüleri tarafindan
yapılacak işlemler hakkııda nasıl bir yo1 izlemesi gerektiği hususunda Bakanlığımız görüşü
talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Anayasanın "Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları" başlıklı
1 35 inci maddesinde;

" Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlan ve üst kuruluşları; belli bir mesleğe
mensup olanların müşterek ihtiyaçlannı karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaşnrmak,
mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek nıensııplarının
birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğii ve güveni hahm hlmak üzere meslek
disiplini ve ahlahnı korumak maksadı ile kanunla kuı,ulan ve organları kendi üyeleri
tarafından knnunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi alnnda, gizli oyla seçilen kamu
tüzelkişilikleidir. (...)"

hiikmü yer alrnaktadr. Görüleceği i-izere esnafve sanatkallal odalan, Anayasanın 135

inci maddesi uyannca tiZel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlan olrıp;

esnaf ve sanatkArlar odalannın amaçlan, görevleri ve yetkileri 5362 sayılı Esnaf ve
Sanatkdrlar Meslek Kııruluşlan Kanununda düzenlenmiştir.

5362 sayı,lı Kanunun "Sicile kayX mecburiyeti ve sicil işlemleri " başlıklı 68 inci
maddesinin üçiincü fıkrasında, esnaf ve sanatkirlann mesleki faaliyette bulunabilmeleri için
sicile kayıt olmalannın şart olduğu ve sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkArlann bilgilerinin
de sicil marifetiyle oda kaydı için gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

Yine 5362 sayılr Kanunun "Odaya kayx" başlıkh 6 ncr maddesi ile Esnaf ve
SanatkArlar Sicili Yönetmeliğnln 'İlgili odanın tespiti" başl*lı 27 nci maddesinde; esnaf ve
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§anatkallann işyeılerinin bulundugu (iş yeri seyyar olanlann ikametgdhlarırıın bulunduğu)
yerdeki meslek ve sanatlan ile ilgili ihtisas odasına, bulunmaması halinde karma odaya,
karma odanrn da bulunmaması halinde meslek ve sanat]arı ile ilgili en yalan odaya kayıt
olacaklan hiikme bağlarımışür.

Dolayısıyla, yürijrliikteki meva]at açrsından, esnaf ve sanatkirlann mesleklerini icra
edebilmeleri içiı esnaf ve sanatkAr]ar siciline ve odalarrna kayıt olmalan kanuni bir
zorunluluktur.

Öte yandan 5362 sayılı Kaıunun ''Tanımlar'' başlıklı 3 üncü maddesinin birinci
fikasınrn (a) bendinde esnafve sanatkar;

" İster gezici ister sabit bir mekdnda bulunsun, Esnaf ve Sanatkdr ile Tacir ve
SanaYiciYi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkdr meslek kollarına
dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi i]e birlihe bedent çalışmasına d,ayandıran ve
kazancı tacir veya sanayici niteliğni kazandırmayacak miharda olan, basit usulde
vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf
bulunan meslek ve sanat sahibi bimseleri, " olarak taumlanmıştır.

Bunuı]a birllkte "Esnaf ve Sanatkir ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon
Kunılu" başlııHı 63 iincü maddesinde;

"Esnaf ve sanatkar meslek kollarını belirlemek ve yıllık gayri saf gelirleıi ve
bölgelerin özelliklerine göre esnaf ve sanatk1rlar ile tacir ve sanayicinin ayrımını yapmak,
6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ]463 üncü maddesinde Bakanlar Kurulunca çıkarılması
öngörülen l,"arar taslağını hazırlayarak Bakanlığa sunmak iizere; Bakantık Müsteşarı veya
ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığnda, Bakanlık, Maliye, Millt Eğitim, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ilgili genel müdürleri ile Devlet Planlama Teşkilan
Müsteşarlığının bir temstlcisi ile Türbiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen katılan bir
temsilci ve konfederasyonu temsilen kahlan bir temsilciden oluşan Esnaf ve sanatkdr ile
Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu kurulmuş'tur. Kurulun sekretarya
hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür."

hükmü yer almakta olup esnaf ve sanatkAr meslek kol]annı bejirlemek görevi, Esnaf
ve SaıatkAr ile Taciı ve Saıayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu'na verilmiştir. 13102120|9
tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazete'de yayrmlanmış olan Esnaf ve SanatkAr ile Tacir ve
Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 3 No'lu Karannda, l l sektör ve l84 esnaf ve
sanatkaı mesiek kolu belirlenmiş olup; söz konusu kararda "Optik iiri,inlerin imalatl ve
ticareti" bu mesleki faaliyet alanlanndan biri olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun geçici 4 iiıcü maddesinin
dördiiıcü ve alhncı fikalannda;

" 25/1/]956 tarihli ve 664j sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun mali ve idari
hühiimleri ile disipline ilişkin hükiimleri hyasen uygulanır. (...) Oda kurulan illerde ve
bölgelerde faaliyette bulunmaha olan meslek mensupları, odaların laıruluşundan itibareıı üç
ay içinde odaya kayl olmak zorundadır. Odalar Birlik Merkez Yönetim Kurulunun yapacağı
tebligattan itibaren bir ay içinde genel kurullarını toplayarak yönetim karulıı, disiplin laırulıı
ve denetim kurulu üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda kendilerini temsil edecek olaıı
mümes si l le ri ni s eç erler- " hiıkm.'i,

Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmellğinn "Odalar ve odaya kayü
mecburiyeti" başlıklı 5 inci maddesinde;
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- (l) Mesleğini serbest olarak icra eden veya özel kuruluşlarda meslek ite ilgiti
hiznıetlerde çalışacak olan meslek mensupları, işlerine başlamadan önce buluııdukları ildİ bu
Yönetmelihe belirtilen usul ve esaslara göre kurulmuş bulunan odaya veya bulundukları ilin
ı6bi oldugu odaya kaydolmakla ve üyelik mükellefiyetlerinin gereklenni yerine getirmekle
yükiimlüdür.

(2) Meslek kanununun geçici 2 nci maddesine göre meslek icrası için kazanılnış hak
sahibi olup aynz mekinda eczacılık ile optisyenlik veya gözlükçülügü ya da saatçilik ile
optisyenliği veya gözlültçülüğ) birlihe yapanlar da biinci fıkra hütrınüne tdbidir.

(3) OdaYa kaYıtlı meslek mensuplarının meslelclerini icra edebilmeleri bahmınd.aıı
diğer kanunlara göre kurulmuş meslek odalarına kaydolmalan şartı aranmal.

(4) Odalara ihtiyart olarak kaydolma hususunda 25/1/1956 tarihli ve 664j sayıIı Türk
Eczacıları Birliği kanununun ] inci maddesinin üçüncü fılırası hükınü hyasen uygıılanır.''

diizenlemes i yer alınaktadrr.

yukandaki hükiimlerden de anlaşılacağ izere 5362 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde;
odaya kayıt içiı sicile kayıt yaphrmış olmanın zorunlu oldugu, sicilin esnafa ait bilgileri
elektronik ortamda odaya kayıt için göndereceğinin hii]ııim altına alındığı ve .rna} ,.
sanatkann durumuna göre birden fazla esnaf ve sanatkar odasına kayıt yapt[ması mümkün
iken ticaret ve sanayi odalanna kaylt yaptıramayacağ belirtilmek tedi. 5362 sayıh kanunun
13 iincü maddesinde ise; resmi ve özel lıırruluşlarca taciı ve sanayiciden mesleki faaliyetleri
ile ilgili olarak istenilen belgelerin esnaf ve sanatkarlar için mensup olduklan oda tarafindan
düenleneceği ve oda kaydı istenmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir.

5193 sayılı Kanunun geçici 4 iincü maddesinin dördiincü fikasmda ise; 6643 sayılı
Kanuna atıf yapılarak bu Kanunun mali ve idari hijkiimleri ile disiplin hüktimlerinin
uygulanacağ ve altıncı fikrasında üç ay içinde odaya kayt yaptınlmasının zoıunlu olduğu
belirtilmektedir. 5193 sayılı Kanun ile 6643 sayı]iı Kanun hükiimlerine ahf yapılmış olmakla
birlikte; 6643 sayılı kanunda yer alan eczacı oda|uına kayıtlı eczacılann diğer kanunlarla
kurulmuş meslek odalanna kayıt yapüımalannrn zorunlu olmadığı hükmünün, optisyen
velveya gözliikçüler için de geçerli bir idari hiil«im olarak değerlendirilmesi hususu hukuken
taItışmah bir konu niteliğindedir. Keza; bu nedenle Tük Optisyen-Gözliikçüler Birliği
Yönetrneliğinin 5 inci maddesinde diizenlenen; odaya kayıth meslek mensuplanrun
mesleklerini icra edebilmeleri için diğer kanunlara göre kurulmuş meslek odalanna
kaydolmalan şarhnın aranmamasr hususıuıun 5193 sayılı Kanunda dayanağı olup olmadığı da
bir başka hukuki tartlşma konusu ortaya çıiarabilrnektedir.

Diğer taraftan konu ile ilgili Sağl* Bakaıhğı tarafindan Bakanlığımıza gönderilen
cevabi yazılannda; 7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunuı 7 nci
maddesi ile 5193 saylı Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddenin beşinci fikrası uyannca
optisyenlik mesleğini icra eden meslek mensuplanıın odalann kuruluşuıdan itibaren üç ay
içinde odaya kayıt olına zorunluluklannrn bulunduğu, 5362 saylı Kanunun 6 ncı maddesi
uyannca da; ilgili odaya kayıt zorunluluğu bulunduğu değerlendirildiğinde, optisyenlik
müessesesi sahipliğinin gerçek kişi olnası dufumunda, bu kişilerin işyerlerinin bulunduklan
yerdeki meslek ve sanatlan ile ilgili ihtisas odasına kaydolmakla yiikiimlü olduğu,
müessesede optisyenlik mesleğini icra eden (fenni gözlükçü-optisyen) meslek mensuplannın
ise söz konusu husustan bağımsz olarak aynca Optisyen-Gözliikçüler Odalaıuıa kayıtlı
olrnasınrn uygun olacağ belirtilrniştir.

Öte yandan esnaf ve sanatkarlann esnaf ve sanatkar odalarrna kaydolma zorunluluğu
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5362 sayılı Kanuna dayanııken; optisyen-gözliikçüler odalanna kalıt zorunluluğu 5193 sayılı
Kaıuna dayanmakla birlikte; optisyen-gözliikçüler odalanna kayıtlı meslek mensuplannın
mesleklerini icra edebilmeleri için diğer kanunlara göıe kurulmuş meslek odalaüna
kaydolmalan şartnın aranmamasr hususunun dayanağrnın Tük Optisyen-Gözliikçüler Birliği
Yönetmeliğnin ilgili hüktimleri olduğu ve 5193 sayılı Kanunda anılan hiikmün açıkça bir
dayanağı bulunmaüğı değerlendirilmektedir. Dolayısıyla optisyen-gözlükçüler odalarına
kayıtlı meslek mensuplannrn diğer kanunlara göre kurulmuş meslek odalanna kaydolmalan
şartmn aranmamasına ilişkin hiikijm Yönetmelik ile belirlendiğinden bu konuda yetki
Çaüşmasmm Tük Optisyen-Gözliikçüler Birliği Yönetııeliği lehine ortadan kaldırılamayacağı
değerlendirilınektedir.

Bu itibarla yukandaki mevzuat hiikümlerinden de anlaşllacağl iizere; "Optik üriinlerin
imalatı ve ticareti" mesleğini icra eden kişilerin kaydolacaklan oda.lara ilişkiı mevzuat
hüktimlerinin çakıştığ ve de söz konusu meslek erbabının 5362 sayh Kanuna göre kurulmuş
meslek odalanna kayıtlan yapılırken faıklı bir Kanunla kurulan farklı meslek odalanna kayit
için zorlandıklan tespit edikniştir.

Sonuç olank mer'i mevzuata göre optik üriinleri imalatı ve ticaıet meslek dalrnda
faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlann, esnaf siciline ve esnaf ve sanatkarlar odalanna kayıt
olmalan zorunlu olup; söz konusu zorunluluğun ortadan kaldınlmasmın ancak 5193 sayılı
Optisyenlik Hakkında Kanunda değişiklik yapılması suretiyle müııkiin olabileceği; mevcut
mevzuat hüktinleri dogrultusunda "Optik iiriinierin imalatı ve ticareti" mesleğni icra
edenlerin esnaf ve sanatkar niteliğini haiz olması durumrrnda siciie ve odaya kayt edilmeleri
geıektiği ve söz.konusu meslekte hali hazirda devam eden sicil ve kaptlann silinemeyeceği
değerlendirilınektedir.

Diğer taraftan, Esnaf ve Saıatkarlar Sicil Yönetııeliğnn "İtiraz" başl:klı 40 ıncı
maddesinde;

"İlgililer; tescil istemleri ile ilgili olarak mü,dürlülqe verilecek kararlara karşı, tebliğ
tarihinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerdeh ticaret davalarıııa bakan yetkili
asliye hukuk malıkemesine dilekçe ile itiraz edebilir. Mahkeme dosya iizerinde yapacağı
inceleme sonucunda tescilin gerekli bulunduğu sonucuna varırsa tescilin yapılmasını
müdürlüğe emreder, altsi takdirde tescil istemini reddeder."

hiikmü yer almalia olup; yazınuda bahsi geçen hususlarla ilgili Bakaılığımızın
1ukanda yer verilen görüşiine uygun olarak, Sicil Müdürlıikleıi tarafindan veıilecek kaarlara
karşı yukarıda yer verilen hiikiim çerçevesinde itiraz edilebileceği değerlendiriJrnektedir.

Konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve sicil müdürlükleri ile bağlı odalannıza duyırulması
hususrında;
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