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  37             14.04.2011           6111 Sayılı Alacakların yeniden yapılandırılmansına dair  

     Kanunun uygulanması. 

Encümenimiz Genel Sekreter Kazım ZAN’ın Başkanlığında,Üyeler Sariye ÖLMEZ,Fadıl 

AKTI,Rahmi BAL,Mehmet ERBEY,Mali Hizmetler Müdürü Burhan KADIRHAN,Yazı İşleri Müdürü 

Bahri BAYAR, Destek Hizmetleri Müdür V. Ahmet TEMEL’in  iştirakleri ile toplandı. 

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün  13.04.2011 tarih ve  3257 sayılı yazıları ile ilgili yapılan 

görüşmeler sonucunda;  

ALINAN KARAR : 

 6111 Sayılı Bazı Alaçakların Yeniden  Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun 17/25-f 

maddesinde” İl Özel İdareleri .Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50.sinden 

fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan  taşınmazlar  hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve 

kiralama işlemlerinde kaynaklanan (kaynak sularının kira bedeli dahil) ve vadesi 31/12/2010 tarih 

itibariyle geldiği halde bu kanunun yayınlandığı tarihi itibariyle ödenmiş olan kullanım bedelleri ve 

hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı faiz gibi fer’ileri yerine bu 

kanunun yayınladığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; 

bu Kanunun yayınladığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 

azami onsekiz eşit taksitte tamamen ödenmesi şartıyla bu alacaklara hesaplanan gecikme zammı faiz 

gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.Bu taktirde mahkeme ve icra  masrafları ile vekalet ücreti 

ilk taksit tutarı ile birlikte tahsis edilir.Bu bent hükümlerinden yararlanılabilmesi için  dava açılması ve 

açılmış davalardan vasgeçilmesi şartır.Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme 

ilgisine göre İl Encümenin,Belediye Encümenin yada bağlı kuruluşun ve şirketin, yönetim organları  

yetkilidir 12.03.2011 tarihli 1 nolu Genel tepliğ gereğince İl Özel İdaresine ait kira alacaklarının tahsili 

yönünde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere İl Encümenince karar alıması 

talebinde bulunulduğu ilgili Kurumun teklif yazılarından anlaşılmıştır. 

6111 Sayılı Bazı Alaçakların Yeniden  Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun 17/25-f 

maddesinde” İl Özel İdareleri .Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50.sinden 

fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan  taşınmazlar  hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve 

kiralama işlemlerinde kaynaklanan (kaynak sularının kira bedeli dahil) ve vadesi 31/12/2010 tarih 

itibariyle geldiği halde bu kanunun yayınlandığı tarihi itibariyle ödenmiş olan kullanım bedelleri ve 

hasılat payları asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı faiz gibi fer’ileri yerine bu 

kanunun yayınladığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yapılandırılması ve 

taksitlendirilmesine katılanların oy birliği ile  karar verildi. 

          

         Kazım ZAN                        Ertuğrul TATAR            LeylaBİRLİK           M.Masum BİLGİÇ 

      Genel Sekreter                    Genel Sekreter Yrd.                 Üye                             Üye                                                                                          
   İl Encümeni Başkanı                           (İzinli)                               (İmza)                            (İmza)                                                                                      

         (İmza)                       (İmza)  

                              

      M.Masum BİLGİÇ           Serdar ÇATAK               Hasan ATAK                   Erşet EDİŞ 

                 Üye                                  Üye                              Üye                                    Üye 
                (İmza)                                 (İmza)                              (İmza)                                     (İmza) 

 

    Burhan KADIRHAN                                   Bahri BAYAR                             Ahmet TEMEL 

  Mali Hizmetler Müdürü                       Yazı İşleri  Müdürü             Destek Hizmetle Müdür V. 

              Üye                                                        Üye                                        Üye 
             (imza)                                                       (İmza)                                           (İmza) 

   ASLI GİBİDİR. 

     14.04.2011 

   Bahri BAYAR 

Yazı İşleri Müdürü 
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