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llgi: Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 1g/O3/2o2O
tarih ve E-00053333022 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün Aidat
Tahsilatı hakkındaki ilgi yazısı ekte sunulmuştur,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz,
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Esnaf, §anatkarlar ve Kooperatifçilik Genet Müdürlüğii

Say, : 96884937-421.06

Konu : Aidat Tüsilaf Hakkında

DAĞITINI YERLERiNE

Esnaf ve sanatkar odalannn aidat tahsilatına iiişkin iş ve işlemlerinde uyulrnası
gereken hususlann yer alüğ l7 .03.2020 tarih ve 53262573 saylı yazımrz ilişikte
gönderilmekte olup; konu ile ilgili bilgi edinilmesi ve bağ,lı odalannıza duyurulııası
hususıında;

Bilgilerinizi ve gereğni rica ederim.

e-imzalıdır
Neomettin ERKAN

Bakan a.
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Sayı

lonu

: 96884937-421.a6

: Aidat Tahsilatı Hakkında

DAĞITIM }TRLERiI{E

Bilindiği ;jzere 5362 sayılr Esnaf ve Sanatkarlaı Meslek Kuruluşları Kanunun "Kayıt
icreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve lrizmet ücıetleri" başlıklı 61 inci
ııaddesinde;

"Üyelerin odalara, odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonlorın
Konfederasyona ödeyeceği kayü ücreti, yıllık aidat ve katılma payları ile esnafve sıınatkdrlar
neslek kuruluşlarının dıjzenlediHeri belge ve yaptıkları hizmet karşılığı ücretler şunlardır:

a) Üyenin sicile ilk kayn yapılması sırasında Edeyeceği kayıt ücreti, asgarİ ücretin
onda birinden az, yarısından fazla olamaz. Kayi ücreti, esnaf ve sanatkdrların sicil kaydı
esnasında Sicil müdürlüğij tarafından tahsil edilir; l@yıt ücretinin yarısı sicil ihtiyacında
kıllanılmak üzere birlik adına açılacak banka hesabzna, diğer yarısı ise ilgili odanın bqnka
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.

c) Odaların birlik ve üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların
Konfederasyona ödeyecelcleri kayıt ücreti, asgari ücretin yarısından az, tamamından fazla
olamaz.

d) Odaların birlik ve üyesi olduHarı federasyonlara, birlik ve federasyonlartn
Konfederasyona, her yıl ödeyecekleri kanlma payı, ödemeyi yapacak esnaf ve sanatkdrlar
meslek kuruluşunun bir önceki yıl gayri safi gelirlerinin % 3'ldlr. Katılma payı
hesaplamasında; bu Kanuna göre üst kuruluşlardan şatın alınan evrahn maliyet bedeli ile bu

Kanun dışındaki diğer kanuni düzenlemeler nedeniyle elde edilen gelirlerin maliyet bedelleri
ve bunlar için yapılan giderler gayri safi gelirden mahsup edilir.

e) Esnaf ve sanatkirlar meslek kuruluşlarının diizenledikleri ve onayladıHarı belgeler
ile yaptıkları hizmet karşılığında alacakları ücretlerin mi]üar ve oranı; mahu olanlarda bu

fılvanın (a) ve (b) bentleri uyarınca belirlenecek miktarın onda birinden, nispi olanlarda ise

belgede geçen değerin binde onundan fazla olamaz.

Esnaf ve sanatkafJar meslek kuruluşları tarafından tahsil edilen her türlı gelir,

tahsilatı yapan itğti meslek kuruluşunun banka hesabına yatırılır.
Esnaf ve sanatkirlar meslek kuruluşları ve sicil müdürlüğü hesabına intikal eden

paraların meslek kuruluşlarına aldarılacak miharları, elektronik ortamda tahsil edildikleri
anda itgili meslek kuruluşunun banka hesabına intikal ettirilir-

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte

ödenir. ada kaydını sildiren üyelerin aidan iiye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Süresi
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iÇinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılnıa paylarz için esnafve sanatkirlar ıneslek kurulıışIarı
Yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hllanlnde olup icra daiı,elerince yerine getiriliı,.
Gecikme zaınmı, yıllzk aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

yıllılr aidatlarını ödeıııeyen ;iiyelere, ödeme yoprirrroyo kadar odaca yapılacak
hiznıetler ile düzenlenecek ve onanacak belge/er verilnıİz.''

hiikmri ile Esnaf ve Saıatkarlaıın Ödeyecekleıi Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında
Yönetmeliğin "Yıliık aidat" başl*1ı 6 ncı maddesinin son fıJ«asında;

"kllık aidat ile bunlara ait kesinleşen gecilone zamlarının tahsil zaman aşımı süresi
beş yıidır- Beş yıl içinde tahsil edilmeyen yıltık iidat ve gecilcrne zamları terkin ertiiıı. ''

hiikmtl yer almaktadır.
Yukaııdaki iılevzuat hiikümleriıin incelenmesinden aıilaşılacağı üzere esnaf ve

sanatkarlaidai1 tüsil edilecek aidat borçları beş yıliık zaınanaşlmlna tabi olup; beş yıldan
önceki dönemlere ait aidat borçlaıının terkin ediimesi gerekmektedir.

Bununla bir]ikte esnaf ve sanatkar odalarırun üyelerinden alacağı aidatların tahsilatırun
Bakanl* e-esnafve sanatkar veri tabanı(ESBİS) iizerinden yapılması ve söz konusu aidatların
oda hesaplanıa geçirilerek müasebeleştirilmesi geıekmektedir.

DolaYısıYla esnafve sanatkar odalarınca talısil edilecek aidat]ann hesaplanmasında ve
taıısilatrnda yüanda yer verilen me\]^]at hükijmleri doğrultusunda işlem tesis edi]mesi
gerekmekte olup; aksi takdiıde oda yönetim kurulunuı sorumlulugu doğacaktır.

Son olarak 5362 sayılı Kanunıın "Amaç dışı faa]iyet yasağı" başlıklı 52 nci maddesi;
" Esnaf ve sanatkörlaı" meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında herhangi bir

Jaaliyette bulunomazlar, kuruluş amaçları dışında faaliyet !österen veya bu l{aıuacta
betirtilen asli görevierini Eakanlığın uyarısrna, rağmzn yerine getiııneyen esnaf ve
Sanatkarhr meslek kuruluşlarınzn sorumlu organlarının görevlerine son İerilmesiİe ve
yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanlığın ıeya bu kuruluşların bulundukları yer
cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar
ıerilir, yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır ıe en geç iki ay içinde sonuçlandırzlır.

Görev]erine son verilen organların yerine, bu kanundaki usul ve esaslara göre, en 8eçbir aY iÇinde yapzlacak genel kurul ile yenileri seçilir. Yeni seçilenler eslcilİln süresini
tamamlar. Görevlerine son verilen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Bu
organların yukarıdaki hıhimler gereğince gErevlerine son verilmesine neden olan ve
mahkeme kar arında b elirtil en tasarrufları hüJaimsiizdür.

hükmiinü amiıdir.
Bu itibarla; esnaf ve sanatkaı odalanrun aidat tahsilaüıa ilişkin iş ve işleınlerinin

yüarıda belirtilen mevzlat hiikiimlerine uygıın yüütiilınesi konusunda 
-g.r"kli 

ör"n ,.
hassasiyetin gösterilrnesi aksi takdirde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin hukuki ve cezai
sorumJuluğıınun doğabileceğinin biiinmesi, talimatımıza aykırı hareket eden odalarırı yönetim
kurullan hakkın da 5362 §ay ı Kaniınun "Amaç dışı faa.liyet yasağı" başlıklı 52 nci maddesi
çerçvesinde işlem tesis edileceği hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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Dağıtinı

Gereği:

]004 Esnaf ve Sanatkar Odasına
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