7143 SAYILI AF YASASI BİLGİLENDİRME
18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun” 10. Maddesinin 9. Fıkrası Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre Odamız üyelerinin
ödemek zorunda oldukları aidatları kapsamaktadır.
Kanunun ilgili maddesine göre; 31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla
ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan Oda
aidatların asıllarını bu kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31
Temmuz 2018) başvuruda bulunmak ve aidat borcunun tamamının peşin veya azami 6
taksit ile ödenmesi durumunda gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
Ayrıca vergi mükellefiyeti sona erdiği halde Oda kayıtları devam eden
üyelerimizin vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de
yukarıdaki hükümler uygulanacak olup vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten
sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının tamamı kanunda belirtilen süreler içinde
başvuruda bulunup kanundan yararlanılması halinde tahsilinden vazgeçilecektir.
Ödemeler nakit veya kredi kartı ile yapılabilecek olup kredi kartı ile anlaşmalı
banka kartlarına azami 6 takside kadar bölünebilecektir.
Bilgilerinize sunulur.
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Kanun Tam Metni
(9) 31/3/2018 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun
yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve
borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile
oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asılları ile
3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü
fıkrası ile 27 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç
asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip
eden ikinci ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit
taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı
gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için
bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime
başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen
süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları
ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat
hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların
fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış
davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı
tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve
kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu
fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya
icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile
vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihi
itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine, sigorta eksperlerinin ve sigorta acentelerinin Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve
ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden
vazgeçilir. Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde oda/borsa kayıtları devam eden
üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için bu
fıkra hükümleri uygulanır. Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk
etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçlarının tamamının tahsilinden
vazgeçilir.

