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GENEL GEREKÇE 

18.5.2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanununun 24., 25. ve 50. maddelerine dayanılarak hazırlanan Kayıt Ücreti 

ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin 9. 

maddesinde, “Münfesih üyelerden, münfesih duruma girdiği yıl hariç yıllık ve munzam 

aidat tahsil edilmez.” denilmesine rağmen,  bazı oda ve borsalar, mahkemeler 

tarafından hakkında iflas kararı verilen üyelerinden, kayıtları ticaret sicilinden 

silininceye kadar aidat istemeye devam etmektedirler. İflas kararı nedeniyle herhangi 

bir ticari veya sınai faaliyette bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler, bu uygulama 

nedeniyle oda ve borsalara borçlu konuma düşmektedirler. Oda ve borsalar 

arasındaki farklı uygulamalara son verilmesi ve Yönetmelik hükmünün yasal 

dayanağa kavuşturulması amacıyla yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.  

Ayrıca, oda ve borsalar varsa birikmiş aidat, munzam aidat ve diğer 

alacaklarının tahsili için de iflas masalarına başvurmaktadır.  Ancak oda ve borsa 

alacakları, iflas masasında diğer kamu alacakları gibi değerlendirilmediği için son 

sıralarda yer almakta ve çoğunlukla da tahsil edilememektedir. 

Bu nedenlerle, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu’nda yapılmasını teklif ettiğimiz değişiklikle, iflasına karar verilen Oda 

ve Borsa üyelerinden aidat alınmamasının yasal güvenceye bağlanarak hukuksal 

karmaşaya son verilmesi ve iflası kesinleşen üyelerin odalara olan birikmiş aidat ve 

munzam aidat ve benzeri borçları ile bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezalarının 

tahsilatından vazgeçilmesi öngörülmektedir. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- İflasına karar verilen Oda üyelerinden yıllık aidat alınmaması 

öngörülmektedir. 

MADDE 2- İflasına karar verilen Borsa üyelerinden yıllık aidat alınmaması 

öngörülmektedir. 

MADDE 3- İflasına  karar verilen Oda ve Borsa üyelerinin Oda ve Borsalara 

iflas tarihinden sonra olan birikmiş borçları ile bunlara ait gecikme zammı ve 

cezaların tahsilatından vaz geçilmesi öngörülmektedir. 

MADDE 4- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 5- Yürütme maddesidir. 
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5174 SAYILI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE  

ODALAR VE BORSALAR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 

KANUN TEKLİFİ 

 

MADDE 1- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu’nun 24. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Mahkemeler tarafından iflasına karar verilen üyelere, iflas kararının 

alınmasından itibaren yıllık aidat tahakkuk ettirilemez. 

 

MADDE 2- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu’nun 50. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“Mahkemeler tarafından iflasına karar verilen üyelere, iflas kararının 

alınmasından itibaren yıllık aidat tahakkuk ettirilemez. 

 

MADDE 3- 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve 

Borsalar Kanunu’na aşağıdaki geçici 17. madde eklenmiştir. 

  “Geçici Madde 17- Hakkında iflas kararı verilen oda ve borsa üyelerinin, oda 

ve borsalara olan iflas tarihinden sonraki birikmiş tüm borçları ile bu borçlara ait 

gecikme zammı ve cezalarının tahsilatından vazgeçilir.” 

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 


