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KARARIN ÖZÜ Üyelik aidatları ve katılım payları 

 

Birlik Meclisimiz 5355 sayılı kanunun 11. maddesi ve Birlik tüzüğünün 11. maddesi gereği 

mayıs ayı olağan toplantısı Meclis Başkanı Salih BANKOĞLU Başkanlığı altında 25.05.2011 

çarşamba günü saat 14.00 de yukarıda isimleri bulunan üyelerin iştiraki ile gündeminde bulunan 

konuları görüşmek üzere toplandı. 

Meclis üyelerinden 3 kişi toplantıya katılmadı. 

 

 Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi.  

 

Üye aidatlarının ve katılım paylarının görüşülmesi sonucunda; Birlik Başkanı Salih 

Bankoğlu, 2010 yılı içindeki uygulamada aidat ve katılım paylarına ait meclis kararının Aydın 

İdari mahkemesi tarafından iptal edildiğini, bu kararların temyiz edilerek Danıştay’a 

gönderildiğini, sürecin halen devam ettiğini, 2011 yılı hizmetten yararlananlara ait meclis kararının 

ise yine Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından yürütmesinin durdurulduğunu bu sebeple işlem 

yapılamadığını, 2011 yılına ait 29.11.2010 tarih ve 2010 /13 sayılı hizmetten yararlanan Bankalar 

ve 2010 /14 sayılı hizmetten yararlanan Süper marketlere ait meclis kararları Aydın İdare 

Mahkemesi kararıyla yürütmeleri durdurulduğundan, 2010/15 sayılı hizmetten yararlananlardan 

diğer her türlü işletme, tesis, kurum ve kuruluş, serbest meslek gruplarının meclis kararlarının ise 

aynı gerekçeyle, Mahkemeye gidildiğinde yürütmesinin durdurulmasının söz konusu olduğundan 

ve bu kararlara karşı daha fazla dava ikame edilmesi halinde mahkeme masraflarının Birliğe çok 

ağır bir maddi yük getireceğinden; 

2011 yılına ait Hizmetten yararlara ilişkin katkı paylarını belirleyen 29.11.2010 tarih ve 

2010/13, 29.11.2010 tarih ve 2010/14 ve 29.11.2010 tarih ve 2010/15 sayılı meclis kararlarının ve 

bu meclis kararlarına dayanılarak ilgililere çıkarılan tahakkukların yürürlülüğünün, mevzuatta bir 

değişiklik yapılıncaya kadar yürürlüklerinin askıya alınmasını, bu kuruluşlardan gönüllülük 

esasına göre hibe veya bağış yapmak isteyenlerin hibelerinin kabul edilmesini ve 2011 yılı 

kararnamesinin 9.maddelerinde yer alan Mahalli İdarelerin haricindekilerden alınacak katılım 

payları ve aidatlarının Temmuz ve Eylül aylarında iki taksitle alınmasını teklif etti ve yapılan 

oylama sonucunda; 

2011 yılına ait Hizmetten yararlara ilişkin katkı paylarını belirleyen 29.11.2010 tarihli 2010 

/13, 2010 /14 ve 2010/15 sayılı Meclis kararlarının yürürlüğü ile bu meclis kararlarına dayanılarak 

ilgililere çıkarılan tahakkukların yürürlülüğünün mevzuatta bir değişiklik yapılıncaya kadar askıya 

alınmasına, bu kuruluşlardan gönüllülük esasına göre hibe veya bağış yapmak isteyenlerin 

hibelerinin kabul edilmesine, Mahalli İdareler dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan katılım payı 

ve üye aidatlarının temmuz ve eylül aylarında iki taksit şeklinde alınmasına oy birliğiyle karar 

verildi. 

  

 

Salih BANKOĞLU                   Bedri ALTINTAŞ               Avni AKGÜN 

Birlik ve Meclis Başkanı       Kâtip Üye                           Kâtip Üye 


