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Bilindiği üzere, esnaf ve sanatkar meslek kolları listesinde yer alan ve Esnaf ve Sanatkar

Bilgi Sistemine (ESBiS) kayıtlı olan, gıda_ tarım sektörü içerisinde yer alan "yaş sebze ve meyve

ticareti" alanında faaliyet yürüten esnaf ve sanatk6rla rım ızın, mevzuatları gereği ticari

faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan kayıt ve izin belgeleri (Hal Kayıt Sistemi,

Müteahhitlik Belgesi, hurda ve atıkların geri kazanılması için alınacak izinler, lisanslar, kapasite

raporları vb.) başvurularında, Esnaf ve Sanatk6r Sicil Müdürlüğü ile ilgili Esnaf SanatkAr

Odalarından alınan belgelerin kabul görmemekte ve ilgili belgelerin Ticaret Odası, Ticaret Sicili

veTicaret Sicil Gazetesi şeklinde istenmekte, bununla birlikte bazı diğer meslek kollarında sistem

başvuruları esnasında MERSİS numarası istenmekte veya sistemden kişinin sicil numarası

sorgu land ığ ında, sadece MERSİS tarandığından, ESBİS'e kayıtlı kişiler görü ntülenememekted ir,

yaşanan bu sorun, Konfederasyon tarafından konunun incelenmesi ve gerekirse ilgili

kurum ve kuruluşlar nezdinde müzakere edilerek çözüme kavuşturulması talebiyle Esnal

Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile paylaşılmış; Genel Müdürlük tarafından da İÇ

Ticaret Genel Müdürlüğüne değerlend irilmek üzere intikal ettirilmlştir.

Ardından, iç Ticaret Genel Müdürlüğü, Hal Kayıt Sistemine ilişkin olarak, Hukuk Hizmetleri

Genel Müdürlüğünün 15,12.2021 tarihli ve E-2]2996B3-045.02(HYS3B3166)-00070019s72

sayıtı yazısında yer alan "Hal Kayıt Sistemine'komisyoncu'sıfatı ile kayıt baŞvurularında, 5362

sayılı Lsnaf ve İanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi odalardan alınan ve ilgili meslek

odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgelerin kabul edilmesinin uygun olacağı" yönündeki

mütaIaasından hareketle, "ESBiS'e kayıtlı kişilerin bilgilerinin manuel olarak girilmesi yoluyla Hal

kayıt sistemlne kayıtIarının yapılabilmesinin mümkün olduğu" yönünde görüş bildirmiş ve bu

goiış rsnaf, Sanitkarlar ve KooperatifçiIik Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonla

paylaşılmıştır,
Bu bağlamda, Hal kayıt sistemine komisyoncu sıfatı iIe kayıt başvurusu yapacak esnaf ve

sanatkarlarım ızın Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü ve ilgili esnaf odasından alacağı belgelerin

kabul edilmesi, bu esnaf ve sanatkarın Ticaret Sicili belgesi istenmek suretiyle ticaret odalarına

kayda zorlanmaması, iş ve işlemlerin Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

görüşü doğrultusunda yapılması gerekmektedir
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Konu : TESK Yazısı-İlgili Meslek Odası

ESNAF, SANATKARLAR \aE KooPERATİFÇniK GENEL MÜDÜRLÜĞıİNE

ilgi a) 19.10.2021 tarihli ve E-89238226-622.01 -000683046'73 sayrh yazınız.
b) 15.I2.202I tarilıLi ve E-27299683-045.02[HYS3 82166]-00070019972 sayılı yazı

iıgi 1al'aa kayİ|ı yazınz ekinde Genel Müdiirlüğiımiıze iletilen Tiirkiye Esnaf ve Sanatkaılan
Konfederasyonunun yaasında; 5362 sayilı Esnaf ve Sanatkirlar Meslek Kuruluşlan Kanrınuna tabi
odalardan alınan belgelerin, Hal Kayıt Sistemine komisyoncu sıfatı ile kayıt sırasmda aıanan ilgili meslek
odasuıa kayıtlı olunduğunu gösterir belge olarak kabul edilmediği ve ESBİS'e kayıtlı kişilerin bilgilerinin
Hal Kayıt Sisteminde otomatik olarak göriinhilenemeüği hususlan ifade edilerek konunun
Bakanlığmzca değerlendirilmesi talep edilmiştir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdiirlüğiinden konuya ilişkin alnan ilgi (b)'de kayıtlı yazıda ise;

" 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkirlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Sicile kayn mecburiyeti ve

sicil işlemleri" başlıklı 68 inci maddesinin dördüncü fıltrasında "Esnaf ve sanatkar siciline kaytlı iken,

daha sonraki yıllarda yıllık alış veya sat ş tutarları ya da gayri safi iş hasılatı, esnaf ve sanatkdr sayılma

hadlerini aşanlar kendileri istemedikçe ticaret siciline ve dolayısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
bünyesindeki odalara kayda zorlanamazlar. Ancak, yıllık alış veya satış tularları ya da gayri safi iŞ

hasılaa, esnaf ve sanatkdr sayılma hadlerinin alh katını aşanlann kayıtları, sicil marlfetiYle ticaret

siciline aharılır " hükmü,
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Dennliğ Bulunan Diğer Malların

Ticaretinin Düİenlenmesi Hak]anda Kanunun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrasında,
"Bu Kanunun aygulanmasında; (...)

fl Komisyoncu: Mallann toptan satışı amacıyla kendi adına ve başkası hesabına komisYon esası

üzeinden çalışan meslek mensuplannı,
(...)
ı) İuIeslek nensubu: Mallann ıicaretiyle iştigal eden ilgili meslek odalarına kayıth kiŞileri,

dade eder. " hülonü,-6098 
sayıüı Türk Borçlar Kanununun "A. Alım yeya satım komisyonculuğu" baŞlığı alanda

dijzenlenen "LTanımı" başIıklı 532 nci maddesinde, "Alım veya Şaüm komisyonculuğu, komisyoncunun

ücret karşılığında, kendi adına ve vekilet verenin hesabına laymetli evrak ve taŞınırların alım veYa

s atımını üs tl endi ğ s özleş me dir.
Bu böIümdeki hükümler saklı kalmak üzere, komisyon sözleşmeleine vekdlet hükiimleri

ııygulanır. " hülğnü,
"5. Komisyoncunun garantisi" başlıklı 537 nci ınaddesinde, "Yetkist olmal<sızın veresiYe mal

satması dışında, komisyoncu işlemd,e bulunduğu borçluların ödememelerinden ve diğer borÇlarını ifa

etmemelerİnden soru-ıu oımİ". Ancak, komiİyoncu açıkça garanti vermişse veya bulunduğu yerdeh

ticari tearnül gerektiriyorsa sorumlu olur.
Garaiti veren komisyoncunun bundan dolayı ayrıca ücret isteme hakkı vardır. " hülçınü,

Bu bclge güvenli elcktronik imza ile irızalannışhı

Kodu: 9AA38B{5-BD'1 1,4E48-BI43,368l4c84E6? 4 https ://www.tuİkiye. gov tlltioaİet-bakaaligıeby§
Beıge DoğrulaDa
Adıes: Du.rrılupınaı Bulvan No:l51 B Blok 068o0 ÇankayrANKARA elt ntılı b;ıgi içln: g
Tolefoı No: (0312) 449 48 25 Fak No: (03l2) 449 48 86

e-Posta: abdullah. gulsen@ticalet. gov.tİ

intemet AdIe§i: www.ticaİet.gov.h
KEP AdIesi:

A3DULLAİI GÜLŞEN
Ticalet Uanalu

Telefon No: (0312) 449 48 25



uı:nWi:ri#w:i;;i;r,,,-!ı;iişli,r#iiili:i':il'iliiiııııııııııııııııııı
Yukanda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; komisyoncu, kendi adına ve

başkası hesabına komisyon esası üzeinden çalışan meslek mensubudur. İstisnalar hariç olmak üzere
işIemde bulunduğu borçluların borçlarını ödememelerinden ve diğer borçlarını ifa etınemelerinden
sorumlu değldir. Başka bir ifade ile; komisyon sözleşmelerine vekalet hülcijmleri uygulanmahadır. Bu
nedenle de tesis edilen komisyon işleminin sonucu vekalet veren kişi iizerinde oluşmahadır.

Öte yandan; esnaf ve sanatkir siciline kayıılı iken tacir niteliğ kazananla4 kendileri istemedilcçe
ticaret siciline l«ıyda zorlanamamahadır. Ancak, yıllık alış vqıa satış tutarları ya da gayri safi iş hasılatı,
esnaf ve sanatkir sayılma hadleinin altı katını aşanların kayıtları, sicil maifetiyle ticaret siciline
aktanlmaktadır. Dolayısıyla, tacir niteliğini haiz bazı kişiler de esnaf odasına kayıtlı olabilmehedir.

Diğer tarafian, 5957 sayılı Kanun Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklaa Bilgi ve Teknoloji
Komisyonuna havale edildiğnde; Tasannın geneli üzerindeki göiqınelerin ardından verilen önerge
doğııltusunda bir Alt Komisyon kurulmasına karar veilmiş ve Alt Komisyonda Tasarı üzerinde yapılan
görğmeler sırasında; "Esnaflann üyesi oldukları odalarla bağnı güçlendirmek, oda kayıtlarının tutarh
olmasını sağlamak ve Ülkemizin bir numaralı sorunu olan kayıt dışıfaaliyette bulunmayı önleyebilmek
için 'Meslek meıısubu', 'Pazarcı', 'Perakendeci' tanıınlarına 'ilgili meslek odalarına kayıth' ibaresinin
eklenmesi gereloiğ" ifade edilmiş ve görğmelerin tamamlanmasını müteakip, Thsarının; 2 nci
maddesinin biinci filcosının ( ...) meslek mensuplarının ilğli odalara kayıtlı kişilerden oluşmasını
teminen, (ı) bendindeki meslek mensubu tanımına "ilgili meslek odalarına kayllı" ibaresi eklenmesi; (fl
bendindeki "komisyonca"'ft) bendindeki "pazarcı", Q) bendindeki "perakendeci" ve (n) bendindeki
"tüccar" tanımlanna "meslek mensuplarını" ibaresi eklenmesi; (...) suretiyle, (...) kabul edilniştir.

Esas Komisyonca, Alt Komisyon ıarafindan yürütüIen çalışmalar sonucunda hazırlanan Alt
Komisyon raporu ve metni görüşülmğ ve Tasannın; 2 nci ııaddesinin birinci fılwasının (ı) bendinde yer
alan "meslek mensubu" tanımı ile (j bendinde yer alan "komisyoncu" tanımı Alt Komisyon raporl,ındaki

ğbi kabul edilmiş akabinde de söz konusu tanımlar TBMM Genel Kurulunda aynen kıbul edilmiştir.
Görüldüğü üzere; 5957 sayılı Kanunun 2 nci ınaddesinin biinci fılcasının (ı) bendinde yer alan

"Meslek mensubu" tanımındaki "ilgili meslek odalarına kayıtlı" ibaresi, esnafların üyesi oldukları
odalarla bağnı güçlendirmek, oda kayıtlannın tutarlı olmasını sağIamak ve kıyü dışı faaliyette
bulunmayı önleyebilmek amacıyla eklenmiş ve şöz konusu "ilgili meslek odalarına kayülı" ibaresine
"komisyonca" tanımında da yer veilmiştir.

Yukanda belirtilen maddi ve huhıki tespitler çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda; HaI
Kayıt Sistemine "komisyoncu" sıfah ile kayü başvurularında, 5362 sayılı Esnaf ve SanatkErlar Meslek
Kuruluşları Kanununa tabi odalardan alınan ve ilğli meslek odasına kayıtlı olunduğınu gösterir
belgelein kabul edilmesinin uygun olacağ mütalaa edilmehedir."

yöntinde görüş belinilmiştir.
Bu bağlamda, Hı:lcuk Hizınetleri Genel Müdiiılüğiiniin konuya ilişkin gönişüne Genel

Müdi.irlüğiimiizce de iştirak edilneke olup, ESBİS'e kayıtlı kişilerin bilgilerinin maııuel olarak girilmesi
yoluyla Hal Kayıt Sistemine kayıtlannın yapılabilmesi mümkiin durumdadır.

Bilgilerinize arz ederim.
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