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01.01.2017'den itibaren katkı 
kuralları 

A) Yeni üyelerin giriş aidatları %19 katma değer vergisi dahil 10 EURO'dur. 

B) Üyelik aidatı 
Üyelerin yıllık aidatları feshedilmeyen üyelik süresi boyunca 
ödenmelidir. Bunlar B ve C altındaki aidatlara göre tespit edilir. Düşük ölçü esası tespit edilmediği veya 
ispatlanmadığı sürece önceki yılın aidatı eklenmelidir. 
Birlikte belirlenecek eşlerde ve tescilli sivil ortaklıklarda gelirler birlikte hesaplanır. Aynı şekilde her iki eşin/hayat 
arkadaşın üyeliği şart koşulur, bu durumda sadece bir üyelik aidatı talep edilir. 
Üyelik aidatı, tüm vergi mükellefi ve vergiden muaf gelirlerden oluşan veya sosyal yardımların dışındaki 
gelirlerden oluşan gelirler tanınmamış ise, aidat ölçüm esasına göre derecelendirilir. Bunlar örn. şunlardır: 
1)  yıllık ücret vergi makbuzuna göre yıllık brüt çalışma ücreti veya emekli maaşları  Madde 24 No. 1 a dahil veya 

b hariç Gelir Vergisi Kanunu göre  iş veren tarafından vergiden muaf ödenen ödentiler, masraflar ve seyahat 
masrafları götürüleri, Gelir Vergisi Kanunu Madde 3 No. 12'ye göre masrafların  
- ödenekleri ( Federal sandıktan veya eyalet sandığından vergiden muaf gelirler) dahil diğer tazminatlar  
- Yan/ek işlerden alınan ücretler GVK Madde 3 No. 26 veya 26a'ya göre (örn. Kamu kuruluşunun eğitim 

yöneticisi, Eğitimci, Hizmet veya görevlerde danışmanı durumunda) 
- Gelir Vergisi Kanunu Madde 32 b’ye göre maaş tazminatları 

2) Şuralardan edinilen gelirler: 
- Vergi mükellefi veya vergiden muaf yabancı gelirlerden veya kazançlardan, örn. çalışma ücreti, yurtdışı 

emekli maaşları vs. 
- Vergi mükellefi veya vergiden muaf emeklilik maaşları veya nafakalar, taşınmaz veya taşınır 

gayrimenkullerin kiralama ve kiraya vermenin sabit masraflarından ve  
- Kiralamadan veya kiraya verilmesinden oluşan ortak kazançlardan (bakınız § 21 Fıkra 1 Gelir Vergisi 

Kanunu No 1-3) 
- Sermaye varlıklarından (faizler, kar payları vb.), arazi ve arazi parçalarının 
- şahsi satış işlemleri muahezene vergisinin de elde tutulmasından, 
- Reşit çocukların çocuk parası. 
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Aidat ölçüm esası Toplam aidat 

%19 KDV dahil. 
   Euro’dan  Euro’ya kadar Euro 
1  İla  10.000 39,00 
2 10.001 - 15.000 67,00 
3 15.001 - 20.000 89,00 
4 20.001 - 30.000 107,00 
5 30.001 - 40.000 127,00 
6 40.001 - 50.000 148,00 
7 50.001 - 60.000 172,00 
8 60.001 - 70.000 185,00 
9 70.001 - 80.000 197,00 
10 80.001 - 90.000 231,00 
11 90.001 - 120.000 273,00 
12  üzeri 120.000 330,00 

C) Özel durumlarda aidat kademelerinin uyarlanması 
Belirli faktörler üyelik aidatını yükseltebilir. Aidat maksimum 4 kademe yükselir.  
Şu durumlarda bir kademe artış: 
- Sermaye varlıklarından oluşan gelirler 2.000 €’nun üzerinde olursa, 
- Madde 83 Gelir Vergisi Kanununa göre (Riester emekliliği) emeklilik maaş zammı talep edilirse, 
- Hane halkı ile ilgili hizmetler, Madde 35 a Gelir Vergisi Kanununa göre "bütçe kontrol süreci" sırasında özel 

esnaf hizmetleri veya yardımları mevcutsa 
- Boş ve tarımsal alanların da kiralanması veya kiraya verilmesinden oluşan gelirler veya kazançlar mevcut 

olursa. 
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Şu durumlarda üç kademe artış: 
- Taşınmaz mülkün kiralanması veya kiraya verilmesinden oluşan gelirler veya kazançlar veya 
- yurtdışı gelirler veya kazançlar mevcut olursa (çalışma ücreti, emeklilikler vs.) her defasında üç kademe artar.   

 
D)  Derneğin hizmetleri ancak ilgili yıllık aidatın ödenmesinin ardından tüzüğün § 3 (3) anlamında talep edilebilir. 

E)  Danışma merkezi yöneticileri tarafından makbuz verildiğinde tüzük uyarınca aidatlar ödenir. İlamsız takipte 
aidat talebi son olarak talep edilen aidat kademesine göre ödenir. 

F) Üyeliğe geri dönüş durumunda geçmişte kalan ve üye olunmuş sayılan süre için o süre zarfında geçerli olacak 
tutar alınır. 

 
 
Aidat düzenlemesi ile ilgili 01.01.2017’ten itibaren hesaplama örnekleri 
 
Örnek 1: 
 
Ona çocuk parası akışı olan üye A evli, 6 ve 9 yaşlarında iki çocuğa sahip, 14.500 €’luk çalışma ücretinin yanı sıra 
4.416 €’luk bir çoçuk parası alıyor ve diğer gelirlere sahip değil. 
 
Aidat ölçme esası 2. Aidat kademesinde 14.500 €  miktarındadır. Çocuklar henüz reşit olmadıklarından çocuk 
parası aidatın üzerinde etki etmez. Ödenmesi gereken üyelik aidatı böylece 67 €’dur. 
 

Örnek 2: 
 
Üye B yeni satın alınan ve kısmen konut amaçlı kiralanan bir ailenin oturabileceği evin mülkiyet sahibidir. O, 35.000 
€’luk miktardaki çalışma ücretini ve kiralamadan oluşan  4.800 €’luk miktardaki kiralama gelirlerini almaktadır. 
 
Aidat ölçme esası 5. Aidat kademesinde 39.800 €  miktarındadır. B üyesi kiralık gayrimenkule sahip olduğundan 
185 €’luk bir üyelik aidatının  iptal olduğu aidat, kademe 3’ten üyelik aidatı 8’e yükselir. 
 

Örnek 3: 
 
Üye C 35.000 €'luk çalışma ücretinin yanısıra iş vereninden 1.000 €’luk vergiden muaf ödemeler alır. Diğer miktarlar 
sermaye varlıklarından (faizler) oluşan 2.500 € kendi gelirlerinden elde eder. Aynı şekilde her iki reşit olan 
çocuğunun biri için mesleki eğitim gördüğünden dolayı çocuk parası alır. 
 
5. üyelik kademesinde C için üyelik ölçme esası (35.000 € + 1.000 € + 2.500 € =) 38.500 €  miktarındadır. C üye 
sermaye varlıklarından 2.000 €’nun üzerinde gelire sahip olduğundan ve reşit olan bir çocuk için çocuk parası 
aldığından aidat, aidat kademesi 7’ye iki aidat  kademesi yükselir. Bu sayede 172 €’luk bir üyelik aidatı ortaya 
çıkar.  
 

Örnek 4: 
 
D üyesi 39.400 € yıllık brüt çalışma ücretli çalışandır ve kiralık dairesi için bunun hane halkı ile ilgili hizmetler olarak 
1.800 €’nu çekebildiği onarım maliyetine sahip. 

 
D üyesi için üyelik ölçme esası 5. Üyelik kademesinde 39.400 €  miktarındadır Hane halkı ile ilgili hizmetlerde 
üyelik 6. Üyelik kademesine bir üyelik kademesi yükselir. Bu sayede 148 €’luk bir üyelik aidatı ortaya çıkar. 

 
Örnek 5: 
 
E üyesi 2017 yılında VLH’nin yeni üyesi olarak kabul edilir. Üye 2016 yılı ve 2015 yılı için kendisine v ergi 
beyannamesi düzenletir . 2016 yılında 25.800 €’luk bir çalışma ücretine ve 2015 yılında 19.000 €’luk bir çalışma 
ücretine sahipti, ardından işsiz kaldı ve halen 1.500 €’luk bir işsizlik parası alıyor. 
 
E üyesi için üyelik ölçme esası 2016 yılı üyeliği için 25.800 € miktarındadır ve her 4. Üyelik kademesinde 2017 yılı 
için üyelik (19.000 € + 1.500 € =)  20.500 € miktarındadır. 
 
Bu sayede 10 €’luk tek seferlik kayıt ücretinin yanı sıra 2017 yılı için 107 €’luk bir üyelik aidatı ortaya çıkar. 2016 yılı 
için E üyesi bu dönemden sonra geçerli olan 102 €’yu öder. Böylece toplam üyelik meblağı kayıt ücreti dahil miktar 
(10 € + 107 € + 102 € =) 219 € miktarındadır. 
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