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Ticaret Bakanlığının (Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü)
16/06/2021 tarih ve E- 96884937-421.06-00064752541 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığından Konfederasyonumuza intikal eden; “esnaf ve sanatkârların sicil
işlemleri sırasında (tescil, tadil, terkin ve tasdikname verilmesi), Birlikler tarafından 5362 sayılı
Kanun ve ilgili mevzuatta düzenlenmiş ücretler dışında yasal dayanağı bulunmayan ek ücretler
tahsil edildiği hususunu konu alan ve bu durumun Konfederasyonumuzca yayımlanacak bir
Genelge ile Birliklerimize duyurulması istenen” ilgide kayıtlı yazının bir örneği ekte
gönderilmektedir.
Bilgilerinizi ve sicil işlemleri sırasında tahsil edilen ücretlerle ilgili olarak, Bakanlığın
söz konusu yazısında yer alan açıklamaların dikkate alınarak bu doğrultuda işlem tesis
edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederiz.
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BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
REZERVASYON:

Sayı : E-96884937-421.06-00064752541
Konu : Haksız Ücret Tahsilatının Engellenmesine
Yönelik Genelge Hk

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Bakanlık Makamının 09.07.2020 tarihli ve 55611773 sayılı Onayları uyarınca, Ticaret
Başmüfettişi tarafından denetim sonucunda düzenlenen 23.02.2021 tarihli ve 261-C/02-1 sayılı İnceleme
Raporu'nda;
Esnaf ve sanatkârların sicil işlemleri sırasında mevzuatla izin verilen ve ESBİS sistemi vasıtasıyla
tahsil edilen ücretlerin dışında ayrıca yönetim kurulu kararlarına istinaden Birlik gelir makbuzları
vasıtasıyla yasal dayanaktan yoksun bir biçimde tahsilat yapıldığı, söz konusu Birliğin bu şekilde haksız
kazanç elde ettiği ve sicilde işlem yapan esnaf ve sanatkarın mağduriyetine neden olduğu, ayrıca Birlik
tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi uyarınca Bakanlığa yapılan sicil
işlemlerine ait gelir-gider bildiriminin sadece ESBİS vasıtasıyla elde edilen tahsilatları kapsadığı ve sicil
işlemleri sırasında ilgili mevzuatın izin verdiği dışında ek ücret alınması uygulamasının muhtelif
Birliklerde de mevcut olduğuna ilişkin iddialar öne sürüldüğü tespit edilmiştir.
Bilindiği üzere 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Kayıt ve tescil
harcı” başlıklı 69 uncu maddesi uyarınca; esnaf ve sanatkârların sicile kayıt ve tescil harçlarının tutarı
492 sayılı Harçlar Kanununun Ticaret Sicili Harçları hükümlerine göre hesap edilecek harcın yarısı olup;
Konfederasyonunuzun 29.12.2020 tarih ve 204 sayılı genelgesi ile 2021 yılı için belirlenen sicil harç
tarifesi Birliklere duyurulmuştur.
Yine Kanunun "Kayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri" başlıklı
61 inci maddesinde;
“Üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona
ödeyeceği kayıt ücreti, yıllık aidat ve katılma payları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının
düzenledikleri belge ve yaptıkları hizmet karşılığı ücretler şunlardır:
a) Üyenin sicile ilk kayıt yapılması sırasında ödeyeceği kayıt ücreti, asgari ücretin onda birinden
az, yarısından fazla olamaz. Kayıt ücreti, esnaf ve sanatkârların sicil kaydı esnasında sicil müdürlüğü
tarafından tahsil edilir; kayıt ücretinin yarısı sicil ihtiyacında kullanılmak üzere birlik adına açılacak
banka hesabına, diğer yarısı ise ilgili odanın banka hesabına aktarılır.
b) Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az, yarısından fazla olamaz.
Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz.
…
e) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının düzenledikleri ve onayladıkları belgeler ile
yaptıkları hizmet karşılığında alacakları ücretlerin miktar ve oranı; maktu olanlarda bu fıkranın (a) ve
(b) bentleri uyarınca belirlenecek miktarın onda birinden, nispi olanlarda ise belgede geçen değerin
binde onundan fazla olamaz.”
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hükmü yer almakta olup; Konfederasyonunuzun 31.12.2020 tarih ve 212 sayılı Genelgesi ile 2021
yılı için esnaf ve sanatkarlardan tahsil edilecek kayıt ücreti, yıllık ücret, hizmet karşılıkları ve belge
ücretleri Birlik ve Federasyonlara duyurulmuştur.
Bu kapsamda; esnaf ve sanatkarların sicilde yaptırdıkları tescil, tadil, terkin ve tasdikname
işlemlerinden tahsil edilecek ücretler yukarıda belirtilen Kanun hükümleri ile Konfederasyonunuz
Genelgelerinde açıkça belirtilmiş olup; söz konusu ücretlerin tahsilatı Bakanlık e-esnaf ve sanatkarlar
veri tabanı(ESBİS) üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu tahsilat kalemleri içerisinde işlem türüne göre
değişmekle beraber kayıt ücreti, tescil-tadil-terkin-tasdikname harcı, gazete ilan bedeli, belge ücreti yer
almaktadır. Esnaf ve sanatkârlardan yaptırdıkları sicil işlemleri için ESBİS vasıtasıyla tahsil edilen
ücretlerin dışında verilmeyen bir hizmet ya da hali hazırda ücretini ödemiş olduğu bir hizmet için ayrıca
bir ücret tahsil edilmesi 5362 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata açıkça aykırıdır. Nitekim Sicil Müdürlüğü
tarafından yasal ücretleri karşılığında sicilde yerine getirilen hizmetler dolayısıyla ayrıca bir de Birlik
tarafından hizmet karşılığı ya da farklı adlar altında ücret tahsil edilmesi mükerrerliğe sebep olacaktır.
Sicil işlemleri esnasında şahıslara sicil işlemi dışında Birlik tarafından ayrıca bir hizmet verilmiyor ise
bunun karşılığında makbuz vasıtası ile olsa dahi herhangi bir ücret tahsil edilmesi uygun olmayacaktır.
Şayet sicil işlemleri esnasında Birlik gelir makbuzları vasıtasıyla yasal dayanaktan yoksun bir biçimde
tahsilat yapılması sonucunda edinilen haksız bir kazanç olacağı gibi bu durum sicilde işlem yapan esnaf
ve sanatkarın mağduriyetine de yol açacak ve nihayetinde bu şekilde usulsüz tahsilatların yapılması
Birliklerin kuruluş amaçları ile bağdaşmayacak ve Birlik yönetim kurullarının sorumlulukları doğacaktır.
Diğer yandan 5362 sayılı Kanun ile açıkça Sicil Müdürlüklerinin mahiyetinde bulunan sicil
işlemlerini gerçekleştirme ve karşılığında ücretini tahsil etme görev ve yetkisine Birlik tarafından
müdahale edilmesi ve açıkça Birlik tarafından verilmeyen sicil hizmetine ilişkin Birlik makbuzu
kesilmesi hususu da açıkça Kanuna aykırılık teşkil etmektedir.
Bu itibarla sicil işlemleri sırasında(tescil, tadil, terkin ve tasdikname verilmesi), ilgili mevzuatta
öngörülen ve ESBİS vasıtasıyla tahsil edilen dışında, işlem yapan esnaf ve sanatkara ek bir külfet
getirecek ve mevzuatın izin vermediği her türlü tahsilatın engellenmesi gerektiği, hali hazırda ücreti tahsil
edilen sicil işlemlerinden dolayı ayrıca Birlik makbuzu ile esnaf ve sanatkarlardan ücret tahsil
edilemeyeceği, aksi takdirde Birlik yönetim kurulu başkan ve üyelerinin hukuki ve cezai sorumluluğunun
doğabileceği hususunun bilgisinin alınması ve Konfederasyonunuzca yayımlanacak bir Genelge ile
Birliklere duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Necmettin ERKAN
Bakan a.
Genel Müdür
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