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_. İlglOe kayıttı yazımızda aidat borçlannı yapılandıran üyeterin aidat borcu kriterinden dolayı
üYeliğinin askıya alınmaması gerektiğine dair Bakanlığımız görüşü bitdirilmişü. Bu kez ilgide kayıİlı
Yaanv ile oda ve borsalaıa olan aidat borçlannı kanuni di.izenleme ile yapılandıran üyelerin askıdan
indirilip indirilmeyeceği hususunda Bakanlığımız göri§ü talep ediimektedir.

Kanuni diizenlemelere istinaden borçlınn yapılaııdınimasında ilgili kişinin başvuru yapması
halinde kanun kapsarıındaki borçların yapıiandınlması gerekmektedir. eiaat borçlan bu- şİkilae
YaPılandınlmıŞ oda ve borsa üyelerinin aidat borçlan, muaccel, olmakan çıkarak müeccel hale
gelmektedir.

Bu itibarla;
- Aidat borcu nedeniyle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listeterinden silinmiş olan

oda üyelerinin kanuna istinaden aidat borçları]ıın tamarnını yapılanduıp ilk taksitini ödemesi halinde
askıdan indirilmesi ve seçmen listelerine tekrar dihil edilmesi,

- Diğer nedenlerle üyeliği askıda olan ve dolayısıyla seçmen listesinden silinmiş olan oda ve
borsa üYelerinden mevaıatta öngörülen şartların yerine getirilmiş olması suretiyle aslodan indirilmiş
olanlann kanuna istinaden aidat borçlannın tamarrıını yapıland,ınp ilk taksitini ödemesi halinde
seçrnen listelerine tekrff dahil edilmesi

gereknıektedir.
Oda ve bona üyelerinden kanuna istinaden aidat borçlarını yapılandıranlann askıdan indirilme

ve seÇmen listesine düil edilme işleminin bu çerçevede yıirüülmesi, üyelerin durumdan haberdar
olması ve bu suretle seçmen iradesinin seçimlere tam olarak yansıması amacıyla askıdan indirildiğ ve
seçmen listesihe dahil edildiğinin üyelere yazılı olaıak bildirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini
rica ederiın.
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