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MÜRACAATI HAKKINDA BİLGİ NOTU 

 

 

Üniversite Hastanelerinin sektörümüze olan borçlarının Maliye Bakanlığı tarafından ödenmesine dair 

kanun 6 Nisan 2018 tarihinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmişti, Kanunda bahsedilen iskonto oranları 

hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’da Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 

 

Alacaklıların her bir işletme itibarıyla kapsama dahil tüm alacakları için 7/5/2018 tarihi mesai 

saati bitimine kadar ilgili işletmeye başvuruda bulunmaları gerekmektedir.  

 

 Gerçe k v eya tüzel kişi al acaklıların bu maddenin yürürlü ğe girdiği tarihten itibaren bir ay  

 içerisin de;  

 

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. 

  

1- İskonto oranlarının belirleneceği tarih; 

 “2018/11611 sayılı Kararnameye göre, kararname ekinde yer alan cetvelde yer alan 

vadenin tekabül ettiği ayın belirlenmesinde; alıma ilişkin sözleşmelerde yer alan vade 

tarihi, vade tarihi olmayan alımlarda ise muhasebe kayıtlarına alınma tarihi esas alınır.” 

Denilmektedir. Bu nedenle sözleşmeler iskontonun olmadığı dönemde imzalanmış bile 

olsa, vade süresinin dolduğu tarih esas alınacaktır. 

 

2- İskontodan sonra alacakları tutarı bilmeleri için, hastanelerden fatura dökümü 

isteyebilir. 

 Her kuruma ilişkin 2017 yılı sonu itibari ile 06.04.2018 tarihine kadar ödenmemiş ilaç ve 

tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları cari hesap ekstresinde mevcuttur.  

 İskonto sonucu ödenecek kısım ise zaten “Bakanlar Kurulunca belirlenecek olan iskonto 

oranlarının uygulanması sonucu hesaplanacak tutarın ödenmesini” hükmü gereği 

kurumlar tarafından belirlenecek.  

 Tahakkuk tarihlerini bilmeyen firmalar, hastanelerden bu bilgileri alabileceklerdir. 
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 Alacak miktarlarını bilmeyenler ise ödenmeyen alacaklarını kurumdan öğrenerek 

faturalarını başvuru dilekçesine eklemeleri gerekir. 

3- Feragat yazısı     

 Feragat yazısı örneği  

(https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-

genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339)  

 Feragat beyanını mahkemelere veya icra müdürlüklerine sunduklarına ilişkin tevsik edici 

belgeleri de feragatname ekinde işletmelere ibraz edeceklerdir. 

  

4- Hangi hastanelerin kapsamda olduğuna dair; 

 Devlete ait tüm üniversite hastaneleri bu kapsamdadır. Alacağınızın olduğu hastaneler 

arasında kısmi başvuru yapabilecekken, ödemelerinizde kısmi uygulama olmayacaktır. (yani 

3 aylık fatura ödensin, geri kalan 2 aya ait olan ödenmesin şeklinde bir Uygulama 

gerçekleşmeyecektir.) 

5- Hangi faturaların ödeneceğine dair; 

 31.12.2017 tarihinin bu tarihe kadar kesilen faturalar değil,bu tarihe kadar Tahakkuk etmiş, 

Muhasebeye intikal etmiş faturalar yararlanma kapsamının içindedir. Mesela Kasım 2017 

tarihli bir fatura, 31.12.2017 tarihine kadar muhasebeye gelmemiş ve tahakkuk etmemişse, 

yararlanma kapsamı dışındadır. 

 “Doğrudan Temin” de bir ihale yöntemi olduğundan, bu tip alımlar da kapsama dahildir.  

6- Başvuru dilekçesi : 

 https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-

iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339  

7- Ödeme süreci; 

 İşletmeler, başvuru süresinin sona ermesini müteakip bu madde kapsamında başvuruda 

bulunan gerçek ve tüzel kişi alacaklılara ve tutarlara ilişkin bilgilerin yer aldığı listeyi on beş 

gün içinde Maliye Bakanlığına bildirir.  

 Maliye Bakanlığı, listelerde yer alan tutarları esas alarak, döner sermaye işletmesi itibarıyla 

gerekli kaynağı işletmeye bir ay içerisinde aktarır.  

 İşletme tarafından hak sahibi gerçek ve tüzel kişilere, yasal olarak yapılması gereken tüm 

kesintiler düşüldükten sonra kalan tutar, aktarım tarihini takip eden beş işgünü içinde 

ödenir.  

 Ödenecek borçlar ile ilgili olarak ayrıca temerrüt faizi, vade farkı benzeri herhangi bir ödeme 

yapılmaz. 

 Ödemeler için AYRI bir banka hesabı açılması gerekmektedir. 

 Yapılan ödemeler sonrasında, Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık 

uygulama ve araştırma merkezi birimlerinin ve rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan 

enstitülerin döner sermaye işletmeleri öncelikle 1/1/2018 tarihinden sonraki mal ve hizmet 

alımları ile ilgili ödemelerini yaparlar.  

 Üçer aylık dönemler itibarıyla nakit akışlarının uygun olması halinde 31/12/2017 öncesi 

dönemlere ait vadesi geçmiş borçlar, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. 

 Mahkemelerce, feragat nedeniyle vekâlet ücreti ve yargılama giderlerinin tarafların üzerinde 

https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339
https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339
https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339
https://dmis.muhasebat.gov.tr/duyuru/2547-sayili-kanunun-gecici-75-maddesine-iliskin-genel-yazi-ekleri-ve--uygulama-ornekleri/186339
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bırakılmasına karar verilir. 

 

 

8- Temlik edilmiş alacaklar; 

 Artık başvuru yapacak kişi temliği alan olacaktır. Alacağını temlik eden firma bu hususta 

herhangi bir başvuru yapamaz. 

 

 

SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


