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Bilindiği üzere, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları
Kanununun “Olağanüstü genel kurul toplantıları” başlıklı 44 üncü maddesinde;
“ Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurulları;
a) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim kurulu
tarafından,
b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile
düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine,
alınacak kararla yönetim kurulu tarafından,
c) Denetim kurulu tarafından,
d) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlık tarafından,
Olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Toplantı, çağrısında belirlenen
gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme
yapılamaz. Bakanlık çağrısı hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı
hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu
görevi yerine getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul toplantısı
hazırlık çalışmalarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık
tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı (Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel
Müdürlüğü) tarafından Konfederasyonumuza intikal eden ilgide kayıtlı yazıda;
Bakanlıkça olağanüstü genel kurul ile ilgili iş ve işlemleri yürütmekle
görevlendirilen üst meslek kuruluşu tarafından hazırlık çalışmalarını yerine getirmek
üzere atanan heyet üyelerinin, 5362 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesi kapsamında
aylık ücret ve huzur haklarından yararlanamayacağı, söz konusu heyette yer alan
üyelerin yalnızca asli görevleri dolayısıyla aylık ücret, huzur hakkı ya da maaş
alabileceği, bu ücrete ek olarak yürüttükleri olağanüstü genel kurul çalışmaları
dolayısıyla ayrıca bir ücret almalarının mümkün olmadığının değerlendirildiği,

figen@tesk.org.tr

f6615b199e0f48e68641b3a131556e29

Bu itibarla Bakanlık tarafından bir meslek kuruluşunun olağanüstü genel
kurul hazırlık çalışmalarını yürütmekle görevlendirilen bir üst kuruluşun
görevlendireceği heyete 5362 sayılı Kanunun 56 ıncı maddesi kapsamında ücret
veya huzur hakkının ödenemeyeceği,
belirtilmektedir.
Bilgilerinizi ve genelgenin süratle bağlı odalarınıza iletilmesini ve
uygulamanın Bakanlık görüşüne uygun bir şekilde yürütülmesini önemle rica ederiz.
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