ÜNİVERSİTE ÖDEMELERİ
MÜRACAAT HAKKINDA BİLGİLENDİRME

7104 sayılı Kanunun MADDE 22- “GEÇİCİ MADDE 75’e göre, 2017 yılı sonu itibarıyla
ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelerine ilişkin borçları Maliye Bakanlığından aktarılacak
kaynakla ödenmesine karar verilmiştir.
Gerçek veya tüzel kişi alacaklıların bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içerisinde;
1. a) Kapsama dâhil alacak tutarı yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç, tıbbi malzeme
türleri itibarıyla) göre Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması
sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini kabul ettiğine ve iskonto oranına tekabül eden
tutardan feragat ettiğine,
2. b) Kapsama giren alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat
ettiğine,
3. c) Kapsama dâhil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve
alacakların
hiçbir
şekilde
ihtilaf
konusu
yapılmayacağına,
dair yazılı olarak ilgili işletmeye başvurması gerekmektedir. Alacaklılar ilgili işletmedeki
kapsama dâhil tüm alacakları için başvuruda bulunmak zorundadır. Başvuru sırasında
alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat beyanını mahkemelere veya icra
müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de ibraz etmek zorundadır.
BİLGİLENDİRME
1- İskontodan sonra alacakları tutarı bilmeleri için, hastanelerden fatura dökümü
isteyebilir.
(Nasıl isteyebileceği): Şirketlerin alacak iddiasında bulunması için zaten ticari defterlerinin
kanuna uygun olarak tutulması gerekir. Bu durumda her kuruma ilişkin 2017 yılı sonu itibari
ile 06.0.42018 tarihine kadar ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları cari
hesap ekstresinde belirli olması gerekir. İskonto sonucu ödenecek kısım ise zaten “ Bakanlar
Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın
ödenmesini” hükmü gereği kurumlar tarafından belirlenecek. Alacak miktarlarını bilmiyor
iseler ödenmeyen alacaklarını kurumdan öğrenerek faturalarını başvuru dilekçesine
eklemeleri gerekir.
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2- Feragat yazısı (kime hitaben yazılacağı ve feragat yazı örneği).
(Feragat yazısı ilgili mahkeme veya İcra Müdürlüğü’ne hitaben yazılır. Feragat nedeni ile
feragat harcının da feragat eden tarafından ödenmesi gerekir. Feragat harcı dava veya icra
takibine göre ve alacağın miktarına göre değişmektedir. Ayrıca davalarda Kurum vekil ile
temsil edilmiş ise Geçici 75. Madde gereği mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin de
başvuruda bulunacak şirket veya kişi tarafından ödenmesi gerekecektir. Tevsik edici belge ya
verilen dilekçenin suretine dilekçenin işleme alındığına ilişkin alındı yapılması kaşe – imza –
mühür veya Mahkeme veya İcra Müdürlüğü’nce feragat dilekçesinin alındığına ilişkin bir yazı
düzenlenerek alacaklıya verilerek belgelenebilir.)
NOT: Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 307. Maddesi
Davadan feragat
MADDE 307- (1) Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen
vazgeçmesidir. (Aşağıdaki gibi bir feragat dilekçesi verecek kişi veya kurumların bu maddeyi
bilmesin de yarar var diye düşünüyorum.)
DİLEKÇE (ÖRNEKTİR)
İSTANBUL 12. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Dosya No :2015/46 E.
Borçlu …… Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Nörolojik
Bilimler Enstitüsü’nden olan alacaklarımızın tahsili için 2547 sayılı Kanunun 06.04.2018
tarihinde yayımlanan Geçici 75. Maddesi kapsamında başvuruda bulunulacak olup Kanunun “
b) Kapsama giren alacakları için açmış oldukları davalar ile icra takiplerinden feragat ettiğine,
c) Kapsama dâhil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve alacakların
hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağına, dair yazılı olarak ilgili işletmeye başvurması
gerekmektedir. …. Başvuru sırasında alacaklılar, bu fıkranın (b) bendi kapsamındaki feragat
beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici belgeleri de
ibraz etmek zorundadır.” hükmü gereği, icra takibinden feragat ediyoruz. İcra takibinden
feragat ettiğimize ilişkin tevsik edici belgenin tarafımıza verilmesini arz ve talep ederiz.
(Tarih)
Alacaklı …. Yetkilisi
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3- Başvuru dilekçesi :
Her şirketin-kişinin girdiği ihale no’su, alacakların miktarı, faturalar, alacağın hangi
malzemelerin satışından kaynaklandığı, kanun gereği ödemesi yapılacak malzemelere ilişkin
faturalar olup olmadığı vs. farklı olduğundan her şirket veya kişinin yapacakları başvuruda
girdiği ihale no’su, alacakların miktarı, faturalar, faturadaki malzemelerin ilaç veya tıbbi
malzeme olup olmadığı, kanun gereği ödemesi yapılacak malzemelere ilişkin olup olmadığı
vs. incelemeleri yaparak kendi özel durumuna göre başvuruyu yapması gerekir.
Kanun gereği başvuru yapılan kurumdaki kanun kapsamındaki tüm alacaklarının birlikte
istenmesi zorunludur. Aşağıda sadece kısa- örnek bir başvuru dilekçesi bulunmaktadır.
DİLEKÇE (ÖRNEKTİR)
……. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NE
(Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, Başıbüyük
Sağlık Kampüsü, (34840) Maltepe – İstanbul)
(Üniversitelerin tüzel kişiliğini Rektörlük temsil eder. Hastanelerin tüzel kişiliği yoktur. Bu
nedenle başvurunun Rektörlüğe hitaben yapılması gerekir. Fatura düzenlenen işletmenin
isminin ise adres kısmına yazılması ve başvurunun bu işletmeye yapılması gerekir.)
2547 SY. KANUN’UN GEÇİCİ
75. MADDESİ KAPSAMINDA
BAŞVURUDA BULUNAN : AA Ltd. Şti. …. Kadıköy – İstanbul
KONUSU
: Üniversitenizin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Nörolojik
Bilimler Enstitüsü’nden olan …. TL. alacağının 2547 sayılı Kanunun 06.04.2018 tarihinde
yayımlanan Geçici 75. Maddesi uygulanarak ödenmesi talebidir.
İZAHI

:

1-) Bu bölümde şirketlerin alacaklarının kanun kapsamındaki alacaklarının dayanaklarını –
faturalara bilgilerini, alacak miktarlarını vs. ayrıntıları ile yazması gerekir. 7104 sayılı
Kanunun 22. Maddesinde yapılan düzenleme ile 2547 sayılı Kanunun Geçici 75. Maddesi
gereği yasal süresi içinde başvurarak şirketimizin Kurumunuzdan olan …. TL.nin kanun
gereği yapılması gereken ıskontodan sonra kalan miktarın şirketimizin …. İban no’lu
hesabına yatırılmasını talep ediyoruz.
2-) 2547 sayılı Kanunun Geçici 75. Maddesi gereği a) Kapsama dâhil olan …. TL. alacak
tutarımız yerine, vade tarihi ve alacağın türüne (ilaç, tıbbi malzeme türleri itibarıyla) göre
Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak
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tutarın ödenmesini kabul ettiğimizi ve iskonto oranına tekabül eden tutardan feragat
ettiğimizi,
b) Kapsama giren alacakları için açmış olduğumuz davalar ile icra takiplerinden feragat
ettiğimizi, feragate ilişkin belgelerin dilekçemiz ekinde olduğunu, (veya eğer icra takibi veya
dava yok ise aleyhinize şirketimizce açılmış bir dava veya icra takibi bulunmadığını)
c) Kapsama dâhil alacaklardan bu madde uyarınca ödeme yapılanlarla ilgili hak ve
alacakların hiçbir şekilde ihtilaf konusu yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
SONUÇ VE İSTEM
: Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenle ile yasal süresi içinde
müracaat ederek şirketimizin; Üniversitenizin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Nörolojik
Bilimler Enstitüsü’nden olan …. TL. alacağının 2547 sayılı Kanunun 06.04.2018 tarihinde
yayımlanan Geçici 75. Maddesi uygulanarak belirlenecek miktarının kanunda belirlenen
sürelerde … Bankası … Şubesi …. İban no’lu hesabına ödenmesini arz ve talep ederiz.
(Tarih)
Saygılarımızla

SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR.

