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23.07.2016 tarih ve 667 say11I, 27.07.2016 tarih 668 Sav!l1 Kanun Hilkmtinde 
Kararnameler ile Kocaeli iii geneiinde FETO/PDY teror orglittine ait okul, yurt, dershane, 
kurs, gazete vb. kurumlara el konularak btittin ta~m1r, ta~mmaz, hak ve aiacaklan Hazineye 
intikal ettirilmi~tir. 

An!lan Kanun Htikmtinde Kararnameler ile el konulan kurumlann gayri resmi olarak 
alacaklanni (bon;lu!armdan) tahsil etme yoluna ba~vurduk!anna ili~kin ihbar/duyumlar 
almmaktad1r. 

Bilindigi tizere 667 say1!I Kanun Htikmiinde Kararname'nin 2 maddesi 2. F1krasmda 
"Kapattlan vak1tlarm her tiirlii ta$mtr ve ta$mmazlan ile her tiirlii mal varhg1, alacak ve haklan, 
beige ve evrak1 Vak1tlar Gen el Miidiirliigiine bedelsiz olarak devredilmi$ say1hr. Kapatilan vaktf 

· yiiksekogretim kurumlarmm saghk uygulama ve ara$tlrma merkezleri ve kapatilan diger kurum 
ve kurulu$lara ait olan ta$m•rlar ile her tiirlii mal varhg1, alacak ve haklar, beige ve evrak 
Hazineye bedelsiz olarak devredilmi$ say1hr, bun Iara ait ta$mmazlar tapuda resen Hazine adrna, 
her tiirlii k1s1tlama ve ta$mmaz yiikiinden ari olarak tescil edi!ir. Birinci f1krada sayllanlarm her 
tiirlii bon;lanndan dolay1 hii;bir $ekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz.·· hilkmli 
bulunmaktad1r. 

Buna gore; el konularak bilttin alacaklan Hazineye ge9en kurumlann bor9lulan 
tarafmdan borc;larm1 odemek istemeleri halinde Kocaeli Defterdarhg1 Muhasebe MiidtirlUgti 
veznelerine odemelerini yapmalan gerekmektedir. Defterdarl1k Muhasebe Miidilrlilgil 
d1~mda yapdan hi9bir odemenin ge9erliligi olmayacak, odemede bulunan bon;:Julan da 
borc;larmdan kurtarmayacakt1r. Aynca el koyma tarihinden itibaren biltiin alacaklar kamuya 
ait oldugundan Devlet tarafmdan tahsili yoluna gidiiecektir. . 

Bu nedenle biltiln hak ve alacaklan Hazineye intikal eden klirumlara borcu bulunan 
vatanda~lann magduriyetinin onlenmesi amac1yla biltiln ~amu kurumlan tarafmdan 
hassasiyetle davrandarak gerek duyulan hallerde vatanda~larm bilgilendirilmesi (basm 
duyurusu, personel bilgi!endirmesi, web site ve gazete ilani v.b.) ve bunun d1~mda tilm 

. tedbirlerin almmas1 hususunda geregini rica ederim. ''" 

Hasan Basri GOZELOGLU 
Kocaeli Yalisi 

*Bu beige eleh.ironik imzahd1r. imza!i suretinin aslm1 gormek ic;inhttps:llwww.e-icisleri.gov.tr!EvrakDogrulama adresine 
girerek ( 5mP50j-WflCTo-h5no08-pdl 7BA-iRsQij 89) kodunuyaz1mz. 
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