
 
          ESKİŞEHİR TİCARET ODASI 

 
ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNİN ALACAKLARININ ÖDENMESİ 

 

Yasanın Diğer alacaklar ve çeşitli hükümler başlıklı 17. maddesinin  11/a  bendi hükmü şöyledir.  

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda 
ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları 
asıllarının tamamını; 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile odaların 
birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların konfederasyona olan katılma payı 
borçlarının asıllarının tamamını; 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre 
avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamını; 
1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile 
odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine 
olan birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; 18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre 
ihracatçıların üyesi oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçları asıllarının tamamını; bu 
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri halinde bu 
alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu 
Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmiş borç 
asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. 
Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden 
silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren altı ay 
süreyle durdurulur.  

b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen kuruluşların dışında kalan ve Kanunla kurulmuş olan meslek 
kuruluşları da, gerek üyelerinin odalara gerekse odaların üst kuruluşlara olan aidat veya üst kuruluş 
payı niteliğindeki alacaklarını bu fıkrada öngörülen şekilde yapılandırabilirler. Bu fıkra hükmünü 
uygulamaya ilgili meslek kuruluşunun üst kuruluşu yetkili olup, bağlı odalarca üst kuruluşun kararı 
uygulanır.” 

Süresinde ödenmeyen taksitler başlıklı 19/3’ncu maddesinde ise “Bu Kanunun 15 inci ve 16 ncı 
maddeleri ile 17 nci maddesinin yedinci fıkrası hariç olmak üzere bu Kanun kapsamına giren 
alacakların birinci fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması halinde, bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla 



borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.” Hükümleri yer 
almaktadır. 

 Yasa hükümlerinden anlaşılacağı gibi;  

 Üyelerin oda ve borsalara,  
 Oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, 

 
 

Olan aidat borçları asıllarının tamamının 6 ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. 

 

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre; 

 Esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara aidat borçları ile  
 Odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara,  
 Birlik ve federasyonların konfederasyona olan  
 Katılma payı borçlarının asıllarının tamamının, 

Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan başlamak üzere altı ay içinde ödemeleri 
halinde bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, 
alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş 
olması halinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi 
fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Borçlular ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun 
hükümlerinden faydalanacaktır. 

Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak, şöyle denilebilecektir. 

Ticaret odası üyesinin odaya 8.000,00.TL birikmiş ve gecikme zammı hariç prim borcu 
vardır. Yasada belirtilen süre içerisinde (6 ay içerisinde) 5.000,00.TL ödemiştir. Bu üye 
hakkında şöyle işlem yapılacaktır. 

 Ödediği 5.000,00.TL birikmiş prim borcunun aslına sayılacaktır ve bir daha bu borç 
için gecikme zammı ödenmeyecektir. 

 Kalan 3.000,00.TL borcu için gecikme zammı uygulanmasına devam edilecektir. 
 Üye borcun tamamını ödememiş olmasına rağmen, ödediği 5.000,00.TL için yasa 

hükümlerinden faydalanacaktır. 

 


