
DUYURU 
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI 

KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun No: 7256                                                                     Kabul Tarihi:11/11/2020 

Diğer hükümler. 

MADDE 4- 

(10) Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait 

taşınmazların kiralanması işlemlerinden kaynaklanan ve 31/8/2020 tarihi itibarıyla 
vadesi geldiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan kira 
bedelleri asıllarının, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ay sonuna kadar 
başvuruda bulunulması ve bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üç ay içinde 
haklarında açılan dava ve icra takiplerine ilişkin yargılama masrafları ile birlikte 
tamamen ödenmesi şartıyla, bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer'i 
alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra kapsamına giren alacakların taksitle 
ödenmek istenmesi hâlinde en fazla on iki ay içinde ve eşit taksitler hâlinde kanuni 
faizi ile birlikte ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilir. Bu takdirde dava ve icra 
takiplerine ilişkin yargılama masrafları ilk taksit tutarı ile birlikte tahsil edilir. Bu fıkra 
hükümlerinden yararlanılabilmesi için dava açılmaması ve açılmış davalardan 
vazgeçilmesi şarttır. Bu kiracılardan, tahliye hakkı doğmuş ancak tahliye kararı 
kesinleşmemiş olanlar ile yeniden sözleşme yapılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne, 
mazbut vakıflar ile temsilen yönetilen vakıflara ait taşınmazlar üzerinde bu Kanunun 
yayımlandığı tarihte işgalci durumda olanlar ile işgalleri bu tarihten önce 
sonlandırılanlardan ecrimisil borcu bulunanların talep etmeleri hâlinde birikmiş 
borçları bu fıkrada belirtilen şartlarla tahsil edilir. Hâlen işgali devam edenlerin 
müracaat etmeleri hâlinde, taşınmazın mevcut durumu dikkate alınarak taşınmazın 
bağlı olduğu bölge müdürlüğünce belirlenecek bedel üzerinden bu taşınmazlar 
kiralanabilir. Bu fıkra kapsamında yapılandırılan tutarların fıkra kapsamında ödemeleri 
devam ettiği sürece bu borçlar nedeniyle 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı 
Vakıflar Kanununa eklenen geçici 14 üncü madde hükmü uygulanmaz. Bu fıkra 
kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen 
veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, 
gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre 
tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Vakıflar 
Genel Müdürlüğü yetkilidir. 
 

 
Açıklama: 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren, 7256 Sayılı Kanunun 4. maddesi 10. Fıkrası gereği, Vakıflar İdaresine karşı 
31.08.2020 tarihinden önceki döneme ait kira borcu bulunan, kira borcundan dolayı 
yargıya intikal etmiş  ve kiracılık ilişiği kalmayan ancak idareye borcu olanların,   
Ecrimisil borcu olan ve işgalci durumda bulunanların   17/01/2021 tarihi mesai 
bitimine kadar,  kanundan faydalanmak üzere , İncilipınar Mahallesi, Prof Muammer 
Aksoy Buvları, Vakfılar Güven İş Merkezi No:8 Kat:4-5-6 Şehitkamil/GAZİANTEP 
adresindeki Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne  yazılı olarak yapacakları 
müracaatları değerlendirilecektir. 
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