
KAMU ZARARLARININ TAHSKAMU ZARARLARININ TAHS ĐĐLL ĐĐNE NE ĐĐLL ĐŞĐŞKK ĐĐN USUL VE N USUL VE 
ESASLAR HAKKINDA  YESASLAR HAKKINDA  Y ÖÖNETMELNETMEL ĐĐKK

Genel yGenel yGenel yGenel yGenel yGenel yGenel yGenel yöööööööönetim kapsamnetim kapsamnetim kapsamnetim kapsamnetim kapsamnetim kapsamnetim kapsamnetim kapsamıııııııına giren kamu idarelerinde na giren kamu idarelerinde na giren kamu idarelerinde na giren kamu idarelerinde na giren kamu idarelerinde na giren kamu idarelerinde na giren kamu idarelerinde na giren kamu idarelerinde 
tespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlarıııııııınnnnnnnnıııııııın tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilişşşşşşşşkin usul kin usul kin usul kin usul kin usul kin usul kin usul kin usul 
ve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarıııııııı kapsayan  ykapsayan  ykapsayan  ykapsayan  ykapsayan  ykapsayan  ykapsayan  ykapsayan  yöööööööönetmelik ile;netmelik ile;netmelik ile;netmelik ile;netmelik ile;netmelik ile;netmelik ile;netmelik ile;
kontrol, denetim, inceleme, kesin hkontrol, denetim, inceleme, kesin hkontrol, denetim, inceleme, kesin hkontrol, denetim, inceleme, kesin hkontrol, denetim, inceleme, kesin hkontrol, denetim, inceleme, kesin hkontrol, denetim, inceleme, kesin hkontrol, denetim, inceleme, kesin hüüüüüüüükme bakme bakme bakme bakme bakme bakme bakme bağğğğğğğğlama lama lama lama lama lama lama lama 
veya yargveya yargveya yargveya yargveya yargveya yargveya yargveya yargıııııııılama sonucunda tespit edilen kamu lama sonucunda tespit edilen kamu lama sonucunda tespit edilen kamu lama sonucunda tespit edilen kamu lama sonucunda tespit edilen kamu lama sonucunda tespit edilen kamu lama sonucunda tespit edilen kamu lama sonucunda tespit edilen kamu 
zararlarzararlarzararlarzararlarzararlarzararlarzararlarzararlarıııııııınnnnnnnnıııııııın tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilin tahsiline ilişşşşşşşşkin usul ve esaslarkin usul ve esaslarkin usul ve esaslarkin usul ve esaslarkin usul ve esaslarkin usul ve esaslarkin usul ve esaslarkin usul ve esaslarıııııııı
belirlemek amabelirlemek amabelirlemek amabelirlemek amabelirlemek amabelirlemek amabelirlemek amabelirlemek amaççççççççlanmlanmlanmlanmlanmlanmlanmlanmışışışışışışışışttttttttıııııııır. r. r. r. r. r. r. r. 



TanTanTanTanTanTanTanTanıııııııımlar;mlar;mlar;mlar;mlar;mlar;mlar;mlar;
�� İİİİİİİİlgili: lgili: lgili: lgili: lgili: lgili: lgili: lgili: Kendisine yersiz veya fazla Kendisine yersiz veya fazla Kendisine yersiz veya fazla Kendisine yersiz veya fazla Kendisine yersiz veya fazla Kendisine yersiz veya fazla Kendisine yersiz veya fazla Kendisine yersiz veya fazla öööööööödeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapıııııııılan gerlan gerlan gerlan gerlan gerlan gerlan gerlan gerççççççççek ve/veya ek ve/veya ek ve/veya ek ve/veya ek ve/veya ek ve/veya ek ve/veya ek ve/veya 

ttttttttüüüüüüüüzel kizel kizel kizel kizel kizel kizel kizel kişşşşşşşşi ya da kii ya da kii ya da kii ya da kii ya da kii ya da kii ya da kii ya da kişşşşşşşşileri, ileri, ileri, ileri, ileri, ileri, ileri, ileri, 

�� Kamu kaynaKamu kaynaKamu kaynaKamu kaynaKamu kaynaKamu kaynaKamu kaynaKamu kaynağığığığığığığığı: : : : : : : : BorBorBorBorBorBorBorBorççççççççlanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil lanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil lanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil lanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil lanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil lanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil lanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil lanma suretiyle elde edilen imkanlar dahil 
kamuya ait gelirler, takamuya ait gelirler, takamuya ait gelirler, takamuya ait gelirler, takamuya ait gelirler, takamuya ait gelirler, takamuya ait gelirler, takamuya ait gelirler, taşışışışışışışışınnnnnnnnıııııııır ve tar ve tar ve tar ve tar ve tar ve tar ve tar ve taşışışışışışışışınmazlar, hesaplarda bulunan para, nmazlar, hesaplarda bulunan para, nmazlar, hesaplarda bulunan para, nmazlar, hesaplarda bulunan para, nmazlar, hesaplarda bulunan para, nmazlar, hesaplarda bulunan para, nmazlar, hesaplarda bulunan para, nmazlar, hesaplarda bulunan para, 
alacak ve haklar ile her talacak ve haklar ile her talacak ve haklar ile her talacak ve haklar ile her talacak ve haklar ile her talacak ve haklar ile her talacak ve haklar ile her talacak ve haklar ile her tüüüüüüüürlrlrlrlrlrlrlrlüüüüüüüü dedededededededeğğğğğğğğerleri,erleri,erleri,erleri,erleri,erleri,erleri,erleri,

�� Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıııııııı: : : : : : : : Mevzuata aykMevzuata aykMevzuata aykMevzuata aykMevzuata aykMevzuata aykMevzuata aykMevzuata aykıııııııırrrrrrrrıııııııı karar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, işşşşşşşşlem, eylem veya ihmal lem, eylem veya ihmal lem, eylem veya ihmal lem, eylem veya ihmal lem, eylem veya ihmal lem, eylem veya ihmal lem, eylem veya ihmal lem, eylem veya ihmal 
sonucunda kamu kaynasonucunda kamu kaynasonucunda kamu kaynasonucunda kamu kaynasonucunda kamu kaynasonucunda kamu kaynasonucunda kamu kaynasonucunda kamu kaynağığığığığığığığında artnda artnda artnda artnda artnda artnda artnda artışışışışışışışışa engel veya eksilmeye neden a engel veya eksilmeye neden a engel veya eksilmeye neden a engel veya eksilmeye neden a engel veya eksilmeye neden a engel veya eksilmeye neden a engel veya eksilmeye neden a engel veya eksilmeye neden 
olunmasolunmasolunmasolunmasolunmasolunmasolunmasolunmasııııııııyla doyla doyla doyla doyla doyla doyla doyla doğğğğğğğğan zararan zararan zararan zararan zararan zararan zararan zararıııııııı,,,,,,,,

�� Kanun: Kanun: Kanun: Kanun: Kanun: Kanun: Kanun: Kanun: 5018 say5018 say5018 say5018 say5018 say5018 say5018 say5018 sayııııııııllllllllıııııııı Kamu MalKamu MalKamu MalKamu MalKamu MalKamu MalKamu MalKamu Malîîîîîîîî YYYYYYYYöööööööönetimi ve Kontrol Kanununu,netimi ve Kontrol Kanununu,netimi ve Kontrol Kanununu,netimi ve Kontrol Kanununu,netimi ve Kontrol Kanununu,netimi ve Kontrol Kanununu,netimi ve Kontrol Kanununu,netimi ve Kontrol Kanununu,

�� MalvarlMalvarlMalvarlMalvarlMalvarlMalvarlMalvarlMalvarlığıığıığıığıığıığıığıığı: : : : : : : : Bir kiBir kiBir kiBir kiBir kiBir kiBir kiBir kişşşşşşşşinin hukuki binin hukuki binin hukuki binin hukuki binin hukuki binin hukuki binin hukuki binin hukuki büüüüüüüüttttttttüüüüüüüünlnlnlnlnlnlnlnlüüüüüüüük tek tek tek tek tek tek tek teşşşşşşşşkil etmek kil etmek kil etmek kil etmek kil etmek kil etmek kil etmek kil etmek üüüüüüüüzere sahip ve zere sahip ve zere sahip ve zere sahip ve zere sahip ve zere sahip ve zere sahip ve zere sahip ve 
yyyyyyyyüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlmlmlmlmlmlmlmlüüüüüüüü olabileceolabileceolabileceolabileceolabileceolabileceolabileceolabileceğğğğğğğği para ile i para ile i para ile i para ile i para ile i para ile i para ile i para ile ööööööööllllllllçüçüçüçüçüçüçüçülebilen mal, hak ve borlebilen mal, hak ve borlebilen mal, hak ve borlebilen mal, hak ve borlebilen mal, hak ve borlebilen mal, hak ve borlebilen mal, hak ve borlebilen mal, hak ve borççççççççlarlarlarlarlarlarlarlarıııııııınnnnnnnnıııııııın n n n n n n n 
tamamtamamtamamtamamtamamtamamtamamtamamıııııııınnnnnnnnıııııııı, , , , , , , , 

�� Sorumlu: Sorumlu: Sorumlu: Sorumlu: Sorumlu: Sorumlu: Sorumlu: Sorumlu: Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıııııııınnnnnnnnıııııııın olun olun olun olun olun olun olun oluşşşşşşşşmasmasmasmasmasmasmasmasıııııııına sebep olan kamu gna sebep olan kamu gna sebep olan kamu gna sebep olan kamu gna sebep olan kamu gna sebep olan kamu gna sebep olan kamu gna sebep olan kamu göööööööörevlisini,revlisini,revlisini,revlisini,revlisini,revlisini,revlisini,revlisini,



SorumlulukSorumlulukSorumlulukSorumlulukSorumlulukSorumlulukSorumlulukSorumluluk

�� (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) Kanunun ilgili maddeleri gereKanunun ilgili maddeleri gereKanunun ilgili maddeleri gereKanunun ilgili maddeleri gereKanunun ilgili maddeleri gereKanunun ilgili maddeleri gereKanunun ilgili maddeleri gereKanunun ilgili maddeleri gereğğğğğğğğince, kamu gince, kamu gince, kamu gince, kamu gince, kamu gince, kamu gince, kamu gince, kamu göööööööörevlileri; kamu revlileri; kamu revlileri; kamu revlileri; kamu revlileri; kamu revlileri; kamu revlileri; kamu revlileri; kamu 
kaynaklarkaynaklarkaynaklarkaynaklarkaynaklarkaynaklarkaynaklarkaynaklarıııııııınnnnnnnnıııııııın etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde n etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde 
edilmesinden, yedilmesinden, yedilmesinden, yedilmesinden, yedilmesinden, yedilmesinden, yedilmesinden, yedilmesinden, yöööööööönetilmesinden, kullannetilmesinden, kullannetilmesinden, kullannetilmesinden, kullannetilmesinden, kullannetilmesinden, kullannetilmesinden, kullannetilmesinden, kullanıııııııılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıııııııından, korunmasndan, korunmasndan, korunmasndan, korunmasndan, korunmasndan, korunmasndan, korunmasndan, korunmasıııııııından, ndan, ndan, ndan, ndan, ndan, ndan, ndan, 
kkkkkkkkööööööööttttttttüüüüüüüüye kullanye kullanye kullanye kullanye kullanye kullanye kullanye kullanıııııııılmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamasıııııııı ve her an hizmete hazve her an hizmete hazve her an hizmete hazve her an hizmete hazve her an hizmete hazve her an hizmete hazve her an hizmete hazve her an hizmete hazıııııııır bulundurulmasr bulundurulmasr bulundurulmasr bulundurulmasr bulundurulmasr bulundurulmasr bulundurulmasr bulundurulmasıııııııı iiiiiiiiççççççççin in in in in in in in 
gerekli gerekli gerekli gerekli gerekli gerekli gerekli gerekli öööööööönlemlerin alnlemlerin alnlemlerin alnlemlerin alnlemlerin alnlemlerin alnlemlerin alnlemlerin alıııııııınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıııııııından sorumludurlar.ndan sorumludurlar.ndan sorumludurlar.ndan sorumludurlar.ndan sorumludurlar.ndan sorumludurlar.ndan sorumludurlar.ndan sorumludurlar.

�� (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hKontrol, denetim, inceleme, kesin hKontrol, denetim, inceleme, kesin hKontrol, denetim, inceleme, kesin hKontrol, denetim, inceleme, kesin hKontrol, denetim, inceleme, kesin hKontrol, denetim, inceleme, kesin hKontrol, denetim, inceleme, kesin hüüüüüüüükme bakme bakme bakme bakme bakme bakme bakme bağğğğğğğğlama veya lama veya lama veya lama veya lama veya lama veya lama veya lama veya 
yargyargyargyargyargyargyargyargıııııııılama sonucunda tespit edilen kamu zararlama sonucunda tespit edilen kamu zararlama sonucunda tespit edilen kamu zararlama sonucunda tespit edilen kamu zararlama sonucunda tespit edilen kamu zararlama sonucunda tespit edilen kamu zararlama sonucunda tespit edilen kamu zararlama sonucunda tespit edilen kamu zararıııııııınnnnnnnnıııııııın geri n geri n geri n geri n geri n geri n geri n geri öööööööödenmesi denmesi denmesi denmesi denmesi denmesi denmesi denmesi 
ssssssssüüüüüüüürecine, kamu grecine, kamu grecine, kamu grecine, kamu grecine, kamu grecine, kamu grecine, kamu grecine, kamu göööööööörevlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.revlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.revlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.revlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.revlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.revlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.revlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.revlileri ile birlikte ilgililer de dahil edilir.



KAMU ZARARININ BELKAMU ZARARININ BEL ĐĐRLENMESRLENMES ĐĐ

Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıınnnnnnnnıın belirlenmesinde;n belirlenmesinde;n belirlenmesinde;n belirlenmesinde;n belirlenmesinde;n belirlenmesinde;n belirlenmesinde;n belirlenmesinde;

�� a) Yapa) Yapa) Yapa) Yapa) Yapa) Yapa) Yapa) Yapıılan ilan ilan ilan ilan ilan ilan ilan işş, al, al, al, al, al, al, al, alıınan mal veya hizmet karnan mal veya hizmet karnan mal veya hizmet karnan mal veya hizmet karnan mal veya hizmet karnan mal veya hizmet karnan mal veya hizmet karnan mal veya hizmet karşışıllllllllığıığı olarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatıında nda nda nda nda nda nda nda 
belirtilen ya da mevzuatbelirtilen ya da mevzuatbelirtilen ya da mevzuatbelirtilen ya da mevzuatbelirtilen ya da mevzuatbelirtilen ya da mevzuatbelirtilen ya da mevzuatbelirtilen ya da mevzuatıında nda nda nda nda nda nda nda ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülen karar, onay, slen karar, onay, slen karar, onay, slen karar, onay, slen karar, onay, slen karar, onay, slen karar, onay, slen karar, onay, söööööööözlezlezlezlezlezlezlezleşşme ve benzeri me ve benzeri me ve benzeri me ve benzeri me ve benzeri me ve benzeri me ve benzeri me ve benzeri 
belgelerde belirlenen tutardan fazla belgelerde belirlenen tutardan fazla belgelerde belirlenen tutardan fazla belgelerde belirlenen tutardan fazla belgelerde belirlenen tutardan fazla belgelerde belirlenen tutardan fazla belgelerde belirlenen tutardan fazla belgelerde belirlenen tutardan fazla öööööööödeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı,,,,,,,,

�� bb) ) ) ) ) ) ) ) ĐĐlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatıında nda nda nda nda nda nda nda ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülen haller dlen haller dlen haller dlen haller dlen haller dlen haller dlen haller dlen haller dışıışında, inda, inda, inda, inda, inda, inda, inda, işş yaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptıırrrrrrrrıılmadan, mal veya lmadan, mal veya lmadan, mal veya lmadan, mal veya lmadan, mal veya lmadan, mal veya lmadan, mal veya lmadan, mal veya 
hizmet alhizmet alhizmet alhizmet alhizmet alhizmet alhizmet alhizmet alıınmadan nmadan nmadan nmadan nmadan nmadan nmadan nmadan öööööööönce nce nce nce nce nce nce nce öööööööödeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı,,,,,,,,

�� c) Transfer nitelic) Transfer nitelic) Transfer nitelic) Transfer nitelic) Transfer nitelic) Transfer nitelic) Transfer nitelic) Transfer niteliğğindeki giderlerde, fazla veya yersiz indeki giderlerde, fazla veya yersiz indeki giderlerde, fazla veya yersiz indeki giderlerde, fazla veya yersiz indeki giderlerde, fazla veya yersiz indeki giderlerde, fazla veya yersiz indeki giderlerde, fazla veya yersiz indeki giderlerde, fazla veya yersiz öööööööödemede demede demede demede demede demede demede demede 
bulunulmasbulunulmasbulunulmasbulunulmasbulunulmasbulunulmasbulunulmasbulunulmasıı,,,,,,,,

�� çççççççç) ) ) ) ) ) ) ) ĐĐlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatlgili mevzuatıı geregeregeregeregeregeregeregereğğince gince gince gince gince gince gince gince göööööööörevlendirilen komisyon veya kirevlendirilen komisyon veya kirevlendirilen komisyon veya kirevlendirilen komisyon veya kirevlendirilen komisyon veya kirevlendirilen komisyon veya kirevlendirilen komisyon veya kirevlendirilen komisyon veya kişşilerce rayiilerce rayiilerce rayiilerce rayiilerce rayiilerce rayiilerce rayiilerce rayiçççççççç
bedelinden daha ybedelinden daha ybedelinden daha ybedelinden daha ybedelinden daha ybedelinden daha ybedelinden daha ybedelinden daha yüüüüüüüüksek fiyatla iksek fiyatla iksek fiyatla iksek fiyatla iksek fiyatla iksek fiyatla iksek fiyatla iksek fiyatla işş yaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptıırrrrrrrrıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı, mal veya hizmet al, mal veya hizmet al, mal veya hizmet al, mal veya hizmet al, mal veya hizmet al, mal veya hizmet al, mal veya hizmet al, mal veya hizmet alıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı, , , , , , , , 



�� d) Kamu idarelerine ait mallard) Kamu idarelerine ait mallard) Kamu idarelerine ait mallard) Kamu idarelerine ait mallard) Kamu idarelerine ait mallard) Kamu idarelerine ait mallard) Kamu idarelerine ait mallard) Kamu idarelerine ait mallarıın kiraya verilmesi, tahsisi, yn kiraya verilmesi, tahsisi, yn kiraya verilmesi, tahsisi, yn kiraya verilmesi, tahsisi, yn kiraya verilmesi, tahsisi, yn kiraya verilmesi, tahsisi, yn kiraya verilmesi, tahsisi, yn kiraya verilmesi, tahsisi, yöööööööönetimi, netimi, netimi, netimi, netimi, netimi, netimi, netimi, 
kullankullankullankullankullankullankullankullanıımmmmmmmmıı ve elden ve elden ve elden ve elden ve elden ve elden ve elden ve elden ççççççççııkarkarkarkarkarkarkarkarıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı iiiiiiiişşlemlerinin mevzuata uygun bir lemlerinin mevzuata uygun bir lemlerinin mevzuata uygun bir lemlerinin mevzuata uygun bir lemlerinin mevzuata uygun bir lemlerinin mevzuata uygun bir lemlerinin mevzuata uygun bir lemlerinin mevzuata uygun bir 
şşekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapıılmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamasıı,,,,,,,,

�� e) Ge) Ge) Ge) Ge) Ge) Ge) Ge) Göööööööörevlilere teslim edilen tarevlilere teslim edilen tarevlilere teslim edilen tarevlilere teslim edilen tarevlilere teslim edilen tarevlilere teslim edilen tarevlilere teslim edilen tarevlilere teslim edilen taşışınnnnnnnnıırlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarıın zarara un zarara un zarara un zarara un zarara un zarara un zarara un zarara uğğramasramasramasramasramasramasramasramasıı,,,,,,,,

�� f) f) f) f) f) f) f) f) ĐĐdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işşlemlerinin  mevzuata lemlerinin  mevzuata lemlerinin  mevzuata lemlerinin  mevzuata lemlerinin  mevzuata lemlerinin  mevzuata lemlerinin  mevzuata lemlerinin  mevzuata 
uygun bir uygun bir uygun bir uygun bir uygun bir uygun bir uygun bir uygun bir şşekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapıılmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamasıı,,,,,,,,

�� g) Kamu idaresinin yg) Kamu idaresinin yg) Kamu idaresinin yg) Kamu idaresinin yg) Kamu idaresinin yg) Kamu idaresinin yg) Kamu idaresinin yg) Kamu idaresinin yüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlmlmlmlmlmlmlmlüüüüüüüüllllllllüüüüüüüüklerinin mevzuatklerinin mevzuatklerinin mevzuatklerinin mevzuatklerinin mevzuatklerinin mevzuatklerinin mevzuatklerinin mevzuatıına uygun bir na uygun bir na uygun bir na uygun bir na uygun bir na uygun bir na uygun bir na uygun bir şşekilde ekilde ekilde ekilde ekilde ekilde ekilde ekilde 
yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, yerine getirilmemesi nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, 
gecikme zammgecikme zammgecikme zammgecikme zammgecikme zammgecikme zammgecikme zammgecikme zammıı, para cezas, para cezas, para cezas, para cezas, para cezas, para cezas, para cezas, para cezasıı gibi ek malgibi ek malgibi ek malgibi ek malgibi ek malgibi ek malgibi ek malgibi ek malîîîîîîîî kkkkkkkküüüüüüüülfet getirilmesi, lfet getirilmesi, lfet getirilmesi, lfet getirilmesi, lfet getirilmesi, lfet getirilmesi, lfet getirilmesi, lfet getirilmesi, 

�� ğğ) Mevzuat) Mevzuat) Mevzuat) Mevzuat) Mevzuat) Mevzuat) Mevzuat) Mevzuatıında nda nda nda nda nda nda nda ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülmedilmedilmedilmedilmedilmedilmedilmediğği halde i halde i halde i halde i halde i halde i halde i halde öööööööödeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapdeme yapıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı,,,,,,,,
esas alesas alesas alesas alesas alesas alesas alesas alıınnnnnnnnıır.r.r.r.r.r.r.r.



Kamu zararKamu zarar ıınn ıın tespiti ve bildirilmesin tespiti ve bildirilmesi

Kamu zararlarKamu zararlarıı; ; 

�� a) Kontrol, denetim veya inceleme,a) Kontrol, denetim veya inceleme,

�� b) Sayb) Sayışıştaytay’’ca kesin hca kesin hüükme bakme bağğlama,lama,

�� c) Adlc) Adlîî, idar, idarîî veya askerveya askerîî yargyargıılama,lama,

sonucunda tespit edilir.sonucunda tespit edilir.



--Tespit edilen kamu zararTespit edilen kamu zararTespit edilen kamu zararTespit edilen kamu zararTespit edilen kamu zararTespit edilen kamu zararTespit edilen kamu zararTespit edilen kamu zararıına ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilişşkin yazkin yazkin yazkin yazkin yazkin yazkin yazkin yazıı, tutanak, rapor, ilâm ve , tutanak, rapor, ilâm ve , tutanak, rapor, ilâm ve , tutanak, rapor, ilâm ve , tutanak, rapor, ilâm ve , tutanak, rapor, ilâm ve , tutanak, rapor, ilâm ve , tutanak, rapor, ilâm ve 

benzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gbenzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gbenzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gbenzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gbenzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gbenzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gbenzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gbenzeri belgeler ilgili kamu idarelerine göööööööönderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.

Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu 

idarelerine bildirilen kamu zararlaridarelerine bildirilen kamu zararlaridarelerine bildirilen kamu zararlaridarelerine bildirilen kamu zararlaridarelerine bildirilen kamu zararlaridarelerine bildirilen kamu zararlaridarelerine bildirilen kamu zararlaridarelerine bildirilen kamu zararlarıına ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilişşkin belgelerde yer alan kin belgelerde yer alan kin belgelerde yer alan kin belgelerde yer alan kin belgelerde yer alan kin belgelerde yer alan kin belgelerde yer alan kin belgelerde yer alan 

hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de ghususlar, ilgili harcama yetkilisinin de ghususlar, ilgili harcama yetkilisinin de ghususlar, ilgili harcama yetkilisinin de ghususlar, ilgili harcama yetkilisinin de ghususlar, ilgili harcama yetkilisinin de ghususlar, ilgili harcama yetkilisinin de ghususlar, ilgili harcama yetkilisinin de göööööööörrrrrrrrüüüüüüüüşşleri alleri alleri alleri alleri alleri alleri alleri alıınmak suretiyle nmak suretiyle nmak suretiyle nmak suretiyle nmak suretiyle nmak suretiyle nmak suretiyle nmak suretiyle 

merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yöööööööönetici, tanetici, tanetici, tanetici, tanetici, tanetici, tanetici, tanetici, taşşrada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticisi neticisi neticisi neticisi neticisi neticisi neticisi neticisi 

taraftaraftaraftaraftaraftaraftaraftarafıından dendan dendan dendan dendan dendan dendan dendan değğerlendirilir. Taerlendirilir. Taerlendirilir. Taerlendirilir. Taerlendirilir. Taerlendirilir. Taerlendirilir. Taerlendirilir. Taşşrada idarenin en rada idarenin en rada idarenin en rada idarenin en rada idarenin en rada idarenin en rada idarenin en rada idarenin en üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticisi ile neticisi ile neticisi ile neticisi ile neticisi ile neticisi ile neticisi ile neticisi ile 

harcama yetkilisi gharcama yetkilisi gharcama yetkilisi gharcama yetkilisi gharcama yetkilisi gharcama yetkilisi gharcama yetkilisi gharcama yetkilisi göööööööörevinin aynrevinin aynrevinin aynrevinin aynrevinin aynrevinin aynrevinin aynrevinin aynıı kikikikikikikikişşide birleide birleide birleide birleide birleide birleide birleide birleşşmesi halinde mesi halinde mesi halinde mesi halinde mesi halinde mesi halinde mesi halinde mesi halinde 

dedededededededeğğerlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yöööööööönetici tarafnetici tarafnetici tarafnetici tarafnetici tarafnetici tarafnetici tarafnetici tarafıından yapndan yapndan yapndan yapndan yapndan yapndan yapndan yapııllllllllıır. Yapr. Yapr. Yapr. Yapr. Yapr. Yapr. Yapr. Yapıılan delan delan delan delan delan delan delan değğerlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme erlendirme 

sonusonusonusonusonusonusonusonuççççççççlarlarlarlarlarlarlarlarıı dosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasıınananananananana konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.



--------Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu 

zararzararzararzararzararzararzararzararıına ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilişşkin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil skin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil skin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil skin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil skin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil skin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil skin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil skin belgelerde, sorumlularla birlikte tahsil süüüüüüüürecine dahil recine dahil recine dahil recine dahil recine dahil recine dahil recine dahil recine dahil 

edilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapedilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapedilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapedilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapedilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapedilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapedilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapedilecek ilgililer de belirtilir. Bu belirlemenin yapıılmadlmadlmadlmadlmadlmadlmadlmadığıığı durumlarda, durumlarda, durumlarda, durumlarda, durumlarda, durumlarda, durumlarda, durumlarda, 

zararzararzararzararzararzararzararzararıın tahsil sn tahsil sn tahsil sn tahsil sn tahsil sn tahsil sn tahsil sn tahsil süüüüüüüürecine dahil edilecek ilgililer merkezde recine dahil edilecek ilgililer merkezde recine dahil edilecek ilgililer merkezde recine dahil edilecek ilgililer merkezde recine dahil edilecek ilgililer merkezde recine dahil edilecek ilgililer merkezde recine dahil edilecek ilgililer merkezde recine dahil edilecek ilgililer merkezde üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yöööööööönetici, netici, netici, netici, netici, netici, netici, netici, 

tatatatatatatataşşrada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticisi tarafneticisi tarafneticisi tarafneticisi tarafneticisi tarafneticisi tarafneticisi tarafneticisi tarafıından yaptndan yaptndan yaptndan yaptndan yaptndan yaptndan yaptndan yaptıırrrrrrrrıılacak lacak lacak lacak lacak lacak lacak lacak 

inceleme ile belirlenir.inceleme ile belirlenir.inceleme ile belirlenir.inceleme ile belirlenir.inceleme ile belirlenir.inceleme ile belirlenir.inceleme ile belirlenir.inceleme ile belirlenir.

-------- YargYargYargYargYargYargYargYargıı kararlarkararlarkararlarkararlarkararlarkararlarkararlarkararlarıı ve Sayve Sayve Sayve Sayve Sayve Sayve Sayve Sayışıştay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlarııyla tespit edilen kamu zararyla tespit edilen kamu zararyla tespit edilen kamu zararyla tespit edilen kamu zararyla tespit edilen kamu zararyla tespit edilen kamu zararyla tespit edilen kamu zararyla tespit edilen kamu zararıı

alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıı ile deile deile deile deile deile deile deile değğerlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar erlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar erlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar erlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar erlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar erlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar erlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar erlendirme sonucunda takip ve tahsiline karar 

verilen alacaklar, merkezde strateji geliverilen alacaklar, merkezde strateji geliverilen alacaklar, merkezde strateji geliverilen alacaklar, merkezde strateji geliverilen alacaklar, merkezde strateji geliverilen alacaklar, merkezde strateji geliverilen alacaklar, merkezde strateji geliverilen alacaklar, merkezde strateji gelişştirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, taşşrada rada rada rada rada rada rada rada 

ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. ise takibe yetkili idare birimince takip edilir. 



-------- SaySaySaySaySaySaySaySayışıştay denettay denettay denettay denettay denettay denettay denettay denetççççççççileri tarafileri tarafileri tarafileri tarafileri tarafileri tarafileri tarafileri tarafıından inceleme sndan inceleme sndan inceleme sndan inceleme sndan inceleme sndan inceleme sndan inceleme sndan inceleme sıırasrasrasrasrasrasrasrasıında mevzuata uygun nda mevzuata uygun nda mevzuata uygun nda mevzuata uygun nda mevzuata uygun nda mevzuata uygun nda mevzuata uygun nda mevzuata uygun 

bulunmayan veya noksan gbulunmayan veya noksan gbulunmayan veya noksan gbulunmayan veya noksan gbulunmayan veya noksan gbulunmayan veya noksan gbulunmayan veya noksan gbulunmayan veya noksan göööööööörrrrrrrrüüüüüüüülen ilen ilen ilen ilen ilen ilen ilen işşler hakkler hakkler hakkler hakkler hakkler hakkler hakkler hakkıında kendilerine nda kendilerine nda kendilerine nda kendilerine nda kendilerine nda kendilerine nda kendilerine nda kendilerine 

ggggggggöööööööönderilen kamu zararnderilen kamu zararnderilen kamu zararnderilen kamu zararnderilen kamu zararnderilen kamu zararnderilen kamu zararnderilen kamu zararıına ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilişşkin sorgularkin sorgularkin sorgularkin sorgularkin sorgularkin sorgularkin sorgularkin sorgularıın bir n bir n bir n bir n bir n bir n bir n bir öööööööörnernernernernernernerneğği, ilgili kamu i, ilgili kamu i, ilgili kamu i, ilgili kamu i, ilgili kamu i, ilgili kamu i, ilgili kamu i, ilgili kamu 

ggggggggöööööööörevlisince ilgisine grevlisince ilgisine grevlisince ilgisine grevlisince ilgisine grevlisince ilgisine grevlisince ilgisine grevlisince ilgisine grevlisince ilgisine gööööööööre re re re re re re re üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yöööööööönetici veya en netici veya en netici veya en netici veya en netici veya en netici veya en netici veya en netici veya en üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticiye bildirilir. neticiye bildirilir. neticiye bildirilir. neticiye bildirilir. neticiye bildirilir. neticiye bildirilir. neticiye bildirilir. neticiye bildirilir. 

Bu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontroBu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontroBu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontroBu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontroBu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontroBu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontroBu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontroBu sorgular, kamu idaresince ihbar kabul edilerek gerekli kontrol, l, l, l, l, l, l, l, 

denetim ve inceleme badenetim ve inceleme badenetim ve inceleme badenetim ve inceleme badenetim ve inceleme badenetim ve inceleme badenetim ve inceleme badenetim ve inceleme başşlatlatlatlatlatlatlatlatıılabilir.labilir.labilir.labilir.labilir.labilir.labilir.labilir.



ALACAK TAKALACAK TAKALACAK TAKALACAK TAKALACAK TAKALACAK TAKALACAK TAKALACAK TAKĐĐP DOSYASIP DOSYASIP DOSYASIP DOSYASIP DOSYASIP DOSYASIP DOSYASIP DOSYASI

�� (1) Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zarar(1) Tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararıından ndan 
dodoğğan alacaklaran alacaklarıın her biri in her biri iççin merkezde strateji geliin merkezde strateji gelişştirme tirme 
birimlerince tabirimlerince taşşrada ise takibe yetkili birimce alacak takip dosyasrada ise takibe yetkili birimce alacak takip dosyasıı
aaççııllıır. r. 

�� (2) (2) SaySayışıştaycatayca ddüüzenlenen sorgular ihbar kabul edilerek yaptzenlenen sorgular ihbar kabul edilerek yaptıırrıılan lan 
kontrol, denetim veya incelemenin dekontrol, denetim veya incelemenin değğerlendirilmesi sonucunda erlendirilmesi sonucunda 
kamu zararkamu zararıınnıın olun oluşştutuğğuna karar verilmesi durumunda da yukaruna karar verilmesi durumunda da yukarııdaki daki 
ffııkra hkra hüükmkmüüne gne gööre alacak takip dosyasre alacak takip dosyasıı aaççııllıır. r. 

�� (3) Alaca(3) Alacağığın tespit, takip ve tahsiline ilin tespit, takip ve tahsiline ilişşkin bkin büüttüün belgeler alacak n belgeler alacak 
takip dosyastakip dosyasıında muhafaza edilir.nda muhafaza edilir.



Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklarıın muhasebe n muhasebe n muhasebe n muhasebe n muhasebe n muhasebe n muhasebe n muhasebe 
kaykaykaykaykaykaykaykayııtlartlartlartlartlartlartlartlarıına alna alna alna alna alna alna alna alıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı

�� ((1) Say1) Say1) Say1) Say1) Say1) Say1) Say1) Sayışıştay veya mahkeme ilâmlartay veya mahkeme ilâmlartay veya mahkeme ilâmlartay veya mahkeme ilâmlartay veya mahkeme ilâmlartay veya mahkeme ilâmlartay veya mahkeme ilâmlartay veya mahkeme ilâmlarıı ile bildirilen kamu zararile bildirilen kamu zararile bildirilen kamu zararile bildirilen kamu zararile bildirilen kamu zararile bildirilen kamu zararile bildirilen kamu zararile bildirilen kamu zararıından ndan ndan ndan ndan ndan ndan ndan 
dodododododododoğğan alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklarıın, ilâmlarn, ilâmlarn, ilâmlarn, ilâmlarn, ilâmlarn, ilâmlarn, ilâmlarn, ilâmlarıın idarelerine ulan idarelerine ulan idarelerine ulan idarelerine ulan idarelerine ulan idarelerine ulan idarelerine ulan idarelerine ulaşşttttttttığıığı; kontrol, denetim ; kontrol, denetim ; kontrol, denetim ; kontrol, denetim ; kontrol, denetim ; kontrol, denetim ; kontrol, denetim ; kontrol, denetim 
veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararveya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararveya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararveya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararveya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararveya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararveya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararveya inceleme sonucunda tespit edilen kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan an an an an an an an 
alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıın ise  yapn ise  yapn ise  yapn ise  yapn ise  yapn ise  yapn ise  yapn ise  yapıılacak delacak delacak delacak delacak delacak delacak delacak değğerlendirme sonucunun yazerlendirme sonucunun yazerlendirme sonucunun yazerlendirme sonucunun yazerlendirme sonucunun yazerlendirme sonucunun yazerlendirme sonucunun yazerlendirme sonucunun yazııllllllllıı hale hale hale hale hale hale hale hale 
getirildigetirildigetirildigetirildigetirildigetirildigetirildigetirildiğği tarihten itibaren i tarihten itibaren i tarihten itibaren i tarihten itibaren i tarihten itibaren i tarihten itibaren i tarihten itibaren i tarihten itibaren bebebebebebebebeşş iiiiiiiişş ggggggggüüüüüüüünnnnnnnnüüüüüüüü iiiiiiiiççççççççerisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, 

--merkezde strateji gelimerkezde strateji gelimerkezde strateji gelimerkezde strateji gelimerkezde strateji gelimerkezde strateji gelimerkezde strateji gelimerkezde strateji gelişştirme birimlerince, tirme birimlerince, tirme birimlerince, tirme birimlerince, tirme birimlerince, tirme birimlerince, tirme birimlerince, tirme birimlerince, 
--tatatatatatatataşşrada ise takibe yetkili birimce rada ise takibe yetkili birimce rada ise takibe yetkili birimce rada ise takibe yetkili birimce rada ise takibe yetkili birimce rada ise takibe yetkili birimce rada ise takibe yetkili birimce rada ise takibe yetkili birimce 

muhasebelemuhasebelemuhasebelemuhasebelemuhasebelemuhasebelemuhasebelemuhasebeleşştirmeye esas belgelerin birer ntirmeye esas belgelerin birer ntirmeye esas belgelerin birer ntirmeye esas belgelerin birer ntirmeye esas belgelerin birer ntirmeye esas belgelerin birer ntirmeye esas belgelerin birer ntirmeye esas belgelerin birer nüüüüüüüüshasshasshasshasshasshasshasshasıı muhasebe muhasebe muhasebe muhasebe muhasebe muhasebe muhasebe muhasebe 
birimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine göööööööönderilerek, nderilerek, nderilerek, nderilerek, nderilerek, nderilerek, nderilerek, nderilerek, 

sorumlular ve ilgililer adsorumlular ve ilgililer adsorumlular ve ilgililer adsorumlular ve ilgililer adsorumlular ve ilgililer adsorumlular ve ilgililer adsorumlular ve ilgililer adsorumlular ve ilgililer adıına na na na na na na na 

muhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kayııtlartlartlartlartlartlartlartlarıına alna alna alna alna alna alna alna alıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı isteniliristeniliristeniliristeniliristeniliristeniliristeniliristenilir



�� (2) Muhasebe birimi,(2) Muhasebe birimi,(2) Muhasebe birimi,(2) Muhasebe birimi,(2) Muhasebe birimi,(2) Muhasebe birimi,(2) Muhasebe birimi,(2) Muhasebe birimi, SaySaySaySaySaySaySaySayışıştay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmıına istinaden bildirilenleri ilâmda na istinaden bildirilenleri ilâmda na istinaden bildirilenleri ilâmda na istinaden bildirilenleri ilâmda na istinaden bildirilenleri ilâmda na istinaden bildirilenleri ilâmda na istinaden bildirilenleri ilâmda na istinaden bildirilenleri ilâmda 
belirtilen sorumlular adbelirtilen sorumlular adbelirtilen sorumlular adbelirtilen sorumlular adbelirtilen sorumlular adbelirtilen sorumlular adbelirtilen sorumlular adbelirtilen sorumlular adıına; adlna; adlna; adlna; adlna; adlna; adlna; adlna; adlîîîîîîîî, idar, idar, idar, idar, idar, idar, idar, idarîîîîîîîî veya askerveya askerveya askerveya askerveya askerveya askerveya askerveya askerîîîîîîîî mahkeme mahkeme mahkeme mahkeme mahkeme mahkeme mahkeme mahkeme 
kararlarkararlarkararlarkararlarkararlarkararlarkararlarkararlarıına istinaden bildirilenleri kararda tazminle yna istinaden bildirilenleri kararda tazminle yna istinaden bildirilenleri kararda tazminle yna istinaden bildirilenleri kararda tazminle yna istinaden bildirilenleri kararda tazminle yna istinaden bildirilenleri kararda tazminle yna istinaden bildirilenleri kararda tazminle yna istinaden bildirilenleri kararda tazminle yüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlmlmlmlmlmlmlmlüüüüüüüü olduolduolduolduolduolduolduolduğğu u u u u u u u 
belirtilenler adbelirtilenler adbelirtilenler adbelirtilenler adbelirtilenler adbelirtilenler adbelirtilenler adbelirtilenler adıına; bunlarna; bunlarna; bunlarna; bunlarna; bunlarna; bunlarna; bunlarna; bunlarıın dn dn dn dn dn dn dn dışıışındakileri ise sorumlular ve ilgililer ndakileri ise sorumlular ve ilgililer ndakileri ise sorumlular ve ilgililer ndakileri ise sorumlular ve ilgililer ndakileri ise sorumlular ve ilgililer ndakileri ise sorumlular ve ilgililer ndakileri ise sorumlular ve ilgililer ndakileri ise sorumlular ve ilgililer 
adadadadadadadadıına hesaplara kaydeder.na hesaplara kaydeder.na hesaplara kaydeder.na hesaplara kaydeder.na hesaplara kaydeder.na hesaplara kaydeder.na hesaplara kaydeder.na hesaplara kaydeder.

�� (3) Muhasebe kay(3) Muhasebe kay(3) Muhasebe kay(3) Muhasebe kay(3) Muhasebe kay(3) Muhasebe kay(3) Muhasebe kay(3) Muhasebe kayııtlartlartlartlartlartlartlartlarıına alna alna alna alna alna alna alna alıınan her bir alacak inan her bir alacak inan her bir alacak inan her bir alacak inan her bir alacak inan her bir alacak inan her bir alacak inan her bir alacak iççççççççin bir tahsilat izleme in bir tahsilat izleme in bir tahsilat izleme in bir tahsilat izleme in bir tahsilat izleme in bir tahsilat izleme in bir tahsilat izleme in bir tahsilat izleme 
dosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasıı aaaaaaaaççççççççııllllllllıır.  r.  r.  r.  r.  r.  r.  r.  

�� (4) Kamu zarar(4) Kamu zarar(4) Kamu zarar(4) Kamu zarar(4) Kamu zarar(4) Kamu zarar(4) Kamu zarar(4) Kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklarıın muhasebe kayn muhasebe kayn muhasebe kayn muhasebe kayn muhasebe kayn muhasebe kayn muhasebe kayn muhasebe kayııtlartlartlartlartlartlartlartlarıına na na na na na na na 
alalalalalalalalıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı ve izlenmesine ilive izlenmesine ilive izlenmesine ilive izlenmesine ilive izlenmesine ilive izlenmesine ilive izlenmesine ilive izlenmesine ilişşkin dikin dikin dikin dikin dikin dikin dikin diğğer hususlarda, kamu idarelerinin er hususlarda, kamu idarelerinin er hususlarda, kamu idarelerinin er hususlarda, kamu idarelerinin er hususlarda, kamu idarelerinin er hususlarda, kamu idarelerinin er hususlarda, kamu idarelerinin er hususlarda, kamu idarelerinin 
tabi olduklartabi olduklartabi olduklartabi olduklartabi olduklartabi olduklartabi olduklartabi olduklarıı muhasebe ymuhasebe ymuhasebe ymuhasebe ymuhasebe ymuhasebe ymuhasebe ymuhasebe yöööööööönetmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar netmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar netmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar netmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar netmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar netmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar netmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar netmeliklerinde belirlenen usul ve esaslar 
uygulanuygulanuygulanuygulanuygulanuygulanuygulanuygulanıır.r.r.r.r.r.r.r.



Kamu zararKamu zararıından dondan doğğan alacaan alacağığın teblin tebliğği ve takibii ve takibi
�� (1) Kamu zarar(1) Kamu zararıından dondan doğğan alacaklar, merkezde strateji gelian alacaklar, merkezde strateji gelişştirme tirme 

birimlerince, tabirimlerince, taşşrada ise takibe yetkili birimlerce sorumlularrada ise takibe yetkili birimlerce sorumlularıın ve n ve 
ilgililerin bilinen adreslerine imzalarilgililerin bilinen adreslerine imzalarıı alalıınmak suretiyle veya nmak suretiyle veya 
11/2/1959 tarihli ve 7201 say11/2/1959 tarihli ve 7201 sayııllıı Tebligat Kanunu hTebligat Kanunu hüükküümlerine gmlerine gööre re 
teblitebliğğ edilir. edilir. 

�� (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu (2) Kontrol, denetim veya inceleme sonucunda tespit edilen kamu 
zararzararzararzararzararzararzararzararıı alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıınnnnnnnnıın sorumlulara ve ilgililere teblin sorumlulara ve ilgililere teblin sorumlulara ve ilgililere teblin sorumlulara ve ilgililere teblin sorumlulara ve ilgililere teblin sorumlulara ve ilgililere teblin sorumlulara ve ilgililere teblin sorumlulara ve ilgililere tebliğğ iiiiiiiişşlemlerine, lemlerine, lemlerine, lemlerine, lemlerine, lemlerine, lemlerine, lemlerine, 
yapyapyapyapyapyapyapyapıılacak delacak delacak delacak delacak delacak delacak delacak değğerlendirme ierlendirme ierlendirme ierlendirme ierlendirme ierlendirme ierlendirme ierlendirme işşlemlerinin tamamlandlemlerinin tamamlandlemlerinin tamamlandlemlerinin tamamlandlemlerinin tamamlandlemlerinin tamamlandlemlerinin tamamlandlemlerinin tamamlandığıığı tarihten itibaren tarihten itibaren tarihten itibaren tarihten itibaren tarihten itibaren tarihten itibaren tarihten itibaren tarihten itibaren 
bebebebebebebebeşş iiiiiiiişş ggggggggüüüüüüüünnnnnnnnüüüüüüüü iiiiiiiiççççççççerisinde baerisinde baerisinde baerisinde baerisinde baerisinde baerisinde baerisinde başşlanlanlanlanlanlanlanlanıır. r. r. r. r. r. r. r. 

TebliTebliTebliTebliTebliTebliTebliTebliğğde; de; de; de; de; de; de; de; borcun miktarborcun miktarborcun miktarborcun miktarborcun miktarborcun miktarborcun miktarborcun miktarıı, sebebi, do, sebebi, do, sebebi, do, sebebi, do, sebebi, do, sebebi, do, sebebi, do, sebebi, doğğuuuuuuuuşş tarihi, faiz batarihi, faiz batarihi, faiz batarihi, faiz batarihi, faiz batarihi, faiz batarihi, faiz batarihi, faiz başşlanglanglanglanglanglanglanglangııçççççççç tarihi, tarihi, tarihi, tarihi, tarihi, tarihi, tarihi, tarihi, 
öööööööödeme yeri, deme yeri, deme yeri, deme yeri, deme yeri, deme yeri, deme yeri, deme yeri, yedi gyedi gyedi gyedi gyedi gyedi gyedi gyedi güüüüüüüünlnlnlnlnlnlnlnlüüüüüüüük itiraz sk itiraz sk itiraz sk itiraz sk itiraz sk itiraz sk itiraz sk itiraz süüüüüüüüresi,resi,resi,resi,resi,resi,resi,resi, itiraz mercii belirtilerek, sitiraz mercii belirtilerek, sitiraz mercii belirtilerek, sitiraz mercii belirtilerek, sitiraz mercii belirtilerek, sitiraz mercii belirtilerek, sitiraz mercii belirtilerek, sitiraz mercii belirtilerek, sööööööööz z z z z z z z 
konusu tutarkonusu tutarkonusu tutarkonusu tutarkonusu tutarkonusu tutarkonusu tutarkonusu tutarıın n n n n n n n teblitebliteblitebliteblitebliteblitebliğğ tarihinden itibaren tarihinden itibaren tarihinden itibaren tarihinden itibaren tarihinden itibaren tarihinden itibaren tarihinden itibaren tarihinden itibaren bir ay ibir ay ibir ay ibir ay ibir ay ibir ay ibir ay ibir ay iççççççççerisinde erisinde erisinde erisinde erisinde erisinde erisinde erisinde öööööööödenmesidenmesidenmesidenmesidenmesidenmesidenmesidenmesi
istenir.istenir.istenir.istenir.istenir.istenir.istenir.istenir. ĐĐtiraz tiraz tiraz tiraz tiraz tiraz tiraz tiraz merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde strateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelişştirme birimince,tirme birimince,tirme birimince,tirme birimince,tirme birimince,tirme birimince,tirme birimince,tirme birimince, tatatatatatatataşşrada ise rada ise rada ise rada ise rada ise rada ise rada ise rada ise 
takibe yetkili birimin en takibe yetkili birimin en takibe yetkili birimin en takibe yetkili birimin en takibe yetkili birimin en takibe yetkili birimin en takibe yetkili birimin en takibe yetkili birimin en üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticisince neticisince neticisince neticisince neticisince neticisince neticisince neticisince on ion ion ion ion ion ion ion işş ggggggggüüüüüüüünnnnnnnnüüüüüüüü iiiiiiiiççççççççerisinde erisinde erisinde erisinde erisinde erisinde erisinde erisinde 
sonusonusonusonusonusonusonusonuççççççççlandlandlandlandlandlandlandlandıırrrrrrrrııllllllllıır.r.r.r.r.r.r.r.

ĐĐtiraz ve itiraztiraz ve itiraztiraz ve itiraztiraz ve itiraztiraz ve itiraztiraz ve itiraztiraz ve itiraztiraz ve itirazıı dedededededededeğğerlendirme serlendirme serlendirme serlendirme serlendirme serlendirme serlendirme serlendirme süüüüüüüüresi bir aylresi bir aylresi bir aylresi bir aylresi bir aylresi bir aylresi bir aylresi bir aylıık k k k k k k k öööööööödeme sdeme sdeme sdeme sdeme sdeme sdeme sdeme süüüüüüüüresini resini resini resini resini resini resini resini 
etkilemez.etkilemez.etkilemez.etkilemez.etkilemez.etkilemez.etkilemez.etkilemez.



�� (3) Say(3) Say(3) Say(3) Say(3) Say(3) Say(3) Say(3) Sayışıştay denetimi sonucunda dtay denetimi sonucunda dtay denetimi sonucunda dtay denetimi sonucunda dtay denetimi sonucunda dtay denetimi sonucunda dtay denetimi sonucunda dtay denetimi sonucunda düüüüüüüüzenlenen sorgular ihbar kabul zenlenen sorgular ihbar kabul zenlenen sorgular ihbar kabul zenlenen sorgular ihbar kabul zenlenen sorgular ihbar kabul zenlenen sorgular ihbar kabul zenlenen sorgular ihbar kabul zenlenen sorgular ihbar kabul 
edilerek yapedilerek yapedilerek yapedilerek yapedilerek yapedilerek yapedilerek yapedilerek yapıılan delan delan delan delan delan delan delan değğerlendirme sonucuna gerlendirme sonucuna gerlendirme sonucuna gerlendirme sonucuna gerlendirme sonucuna gerlendirme sonucuna gerlendirme sonucuna gerlendirme sonucuna gööööööööre tahsil edilmesi re tahsil edilmesi re tahsil edilmesi re tahsil edilmesi re tahsil edilmesi re tahsil edilmesi re tahsil edilmesi re tahsil edilmesi 
gerektigerektigerektigerektigerektigerektigerektigerektiğği bildirilen kamu zarari bildirilen kamu zarari bildirilen kamu zarari bildirilen kamu zarari bildirilen kamu zarari bildirilen kamu zarari bildirilen kamu zarari bildirilen kamu zararıı alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıınnnnnnnnıın sorumlulara ve ilgililere n sorumlulara ve ilgililere n sorumlulara ve ilgililere n sorumlulara ve ilgililere n sorumlulara ve ilgililere n sorumlulara ve ilgililere n sorumlulara ve ilgililere n sorumlulara ve ilgililere 
teblitebliteblitebliteblitebliteblitebliğğinde de ayninde de ayninde de ayninde de ayninde de ayninde de ayninde de ayninde de aynıı şşekilde iekilde iekilde iekilde iekilde iekilde iekilde iekilde işşlem yaplem yaplem yaplem yaplem yaplem yaplem yaplem yapııllllllllıır r r r r r r r 

�� (4) Kesinle(4) Kesinle(4) Kesinle(4) Kesinle(4) Kesinle(4) Kesinle(4) Kesinle(4) Kesinleşşen Sayen Sayen Sayen Sayen Sayen Sayen Sayen Sayışıştay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlartay ilâmlarıınnnnnnnnıın teblin teblin teblin teblin teblin teblin teblin tebliğğinde 832 sayinde 832 sayinde 832 sayinde 832 sayinde 832 sayinde 832 sayinde 832 sayinde 832 sayııllllllllıı SaySaySaySaySaySaySaySayışıştay tay tay tay tay tay tay tay 
Kanunu hKanunu hKanunu hKanunu hKanunu hKanunu hKanunu hKanunu hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümleri uygulanmleri uygulanmleri uygulanmleri uygulanmleri uygulanmleri uygulanmleri uygulanmleri uygulanıır. r. r. r. r. r. r. r. 

�� (5) Adl(5) Adl(5) Adl(5) Adl(5) Adl(5) Adl(5) Adl(5) Adlîîîîîîîî, idar, idar, idar, idar, idar, idar, idar, idarîîîîîîîî ve askerve askerve askerve askerve askerve askerve askerve askerîîîîîîîî mahkemelerce hmahkemelerce hmahkemelerce hmahkemelerce hmahkemelerce hmahkemelerce hmahkemelerce hmahkemelerce hüüüüüüüükme bakme bakme bakme bakme bakme bakme bakme bağğlanan ve taraflara lanan ve taraflara lanan ve taraflara lanan ve taraflara lanan ve taraflara lanan ve taraflara lanan ve taraflara lanan ve taraflara 
teblitebliteblitebliteblitebliteblitebliğğ edilen kamu zararedilen kamu zararedilen kamu zararedilen kamu zararedilen kamu zararedilen kamu zararedilen kamu zararedilen kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklara ilian alacaklara ilian alacaklara ilian alacaklara ilian alacaklara ilian alacaklara ilian alacaklara ilian alacaklara ilişşkin kararkin kararkin kararkin kararkin kararkin kararkin kararkin kararıın n n n n n n n 
kesinlekesinlekesinlekesinlekesinlekesinlekesinlekesinleşşmesi beklenmeksizin, takip imesi beklenmeksizin, takip imesi beklenmeksizin, takip imesi beklenmeksizin, takip imesi beklenmeksizin, takip imesi beklenmeksizin, takip imesi beklenmeksizin, takip imesi beklenmeksizin, takip işşlemlerine balemlerine balemlerine balemlerine balemlerine balemlerine balemlerine balemlerine başşlanlanlanlanlanlanlanlanıır.r.r.r.r.r.r.r.

�� YargYargYargYargYargYargYargYargıılama sonucunda verilen tazmine ililama sonucunda verilen tazmine ililama sonucunda verilen tazmine ililama sonucunda verilen tazmine ililama sonucunda verilen tazmine ililama sonucunda verilen tazmine ililama sonucunda verilen tazmine ililama sonucunda verilen tazmine ilişşkin kararlardan kamu kin kararlardan kamu kin kararlardan kamu kin kararlardan kamu kin kararlardan kamu kin kararlardan kamu kin kararlardan kamu kin kararlardan kamu 
idaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, taidaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, taidaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, taidaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, taidaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, taidaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, taidaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, taidaresini temsile yetkili hukuk birimince takip edilmeyenler, takip kip kip kip kip kip kip kip 
edilmek edilmek edilmek edilmek edilmek edilmek edilmek edilmek üüüüüüüüzere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.zere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.zere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.zere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.zere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.zere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.zere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.zere temsile yetkili hukuk birimlerine intikal ettirilir.



�� (6) Kamu zarar(6) Kamu zarar(6) Kamu zarar(6) Kamu zarar(6) Kamu zarar(6) Kamu zarar(6) Kamu zarar(6) Kamu zararıı alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıınnnnnnnnıın yapn yapn yapn yapn yapn yapn yapn yapıılan tebligata ralan tebligata ralan tebligata ralan tebligata ralan tebligata ralan tebligata ralan tebligata ralan tebligata rağğmen sorumlular men sorumlular men sorumlular men sorumlular men sorumlular men sorumlular men sorumlular men sorumlular 
ve/veya ilgililerce sve/veya ilgililerce sve/veya ilgililerce sve/veya ilgililerce sve/veya ilgililerce sve/veya ilgililerce sve/veya ilgililerce sve/veya ilgililerce süüüüüüüüresinde resinde resinde resinde resinde resinde resinde resinde rrrrrrrrıızaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaen öööööööödenmemesi halinde ilgili alacak denmemesi halinde ilgili alacak denmemesi halinde ilgili alacak denmemesi halinde ilgili alacak denmemesi halinde ilgili alacak denmemesi halinde ilgili alacak denmemesi halinde ilgili alacak denmemesi halinde ilgili alacak 
takip dosyastakip dosyastakip dosyastakip dosyastakip dosyastakip dosyastakip dosyastakip dosyasıı, s, s, s, s, s, s, s, süüüüüüüürenin bitiminden itibaren berenin bitiminden itibaren berenin bitiminden itibaren berenin bitiminden itibaren berenin bitiminden itibaren berenin bitiminden itibaren berenin bitiminden itibaren berenin bitiminden itibaren beşş iiiiiiiişş ggggggggüüüüüüüünnnnnnnnüüüüüüüü iiiiiiiiççççççççerisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, erisinde, 
alacaalacaalacaalacaalacaalacaalacaalacağığın hn hn hn hn hn hn hn hüüüüüüüükmen tahsili ikmen tahsili ikmen tahsili ikmen tahsili ikmen tahsili ikmen tahsili ikmen tahsili ikmen tahsili iççççççççin, strateji geliin, strateji geliin, strateji geliin, strateji geliin, strateji geliin, strateji geliin, strateji geliin, strateji gelişştirme birimi veya tatirme birimi veya tatirme birimi veya tatirme birimi veya tatirme birimi veya tatirme birimi veya tatirme birimi veya tatirme birimi veya taşşradaki radaki radaki radaki radaki radaki radaki radaki 
ilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk biriilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk biriilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk biriilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk biriilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk biriilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk biriilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk biriilgili takip birimince kamu idaresini temsile yetkili hukuk birimine mine mine mine mine mine mine mine 
ggggggggöööööööönderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.

�� (7) Kamu zarar(7) Kamu zarar(7) Kamu zarar(7) Kamu zarar(7) Kamu zarar(7) Kamu zarar(7) Kamu zarar(7) Kamu zararıına neden olan mevzuata aykna neden olan mevzuata aykna neden olan mevzuata aykna neden olan mevzuata aykna neden olan mevzuata aykna neden olan mevzuata aykna neden olan mevzuata aykna neden olan mevzuata aykıırrrrrrrrıı karar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, ikarar, işşlem, eylem lem, eylem lem, eylem lem, eylem lem, eylem lem, eylem lem, eylem lem, eylem 
veya ihmalin yapveya ihmalin yapveya ihmalin yapveya ihmalin yapveya ihmalin yapveya ihmalin yapveya ihmalin yapveya ihmalin yapııldldldldldldldldığıığı malmalmalmalmalmalmalmalîîîîîîîî yyyyyyyyııla ilila ilila ilila ilila ilila ilila ilila ilişşkin hesap ve ikin hesap ve ikin hesap ve ikin hesap ve ikin hesap ve ikin hesap ve ikin hesap ve ikin hesap ve işşlemlerin Saylemlerin Saylemlerin Saylemlerin Saylemlerin Saylemlerin Saylemlerin Saylemlerin Sayışıştay tay tay tay tay tay tay tay 
taraftaraftaraftaraftaraftaraftaraftarafıından onanmndan onanmndan onanmndan onanmndan onanmndan onanmndan onanmndan onanmışış olmasolmasolmasolmasolmasolmasolmasolmasıı, tespit edilen kamu zarar, tespit edilen kamu zarar, tespit edilen kamu zarar, tespit edilen kamu zarar, tespit edilen kamu zarar, tespit edilen kamu zarar, tespit edilen kamu zarar, tespit edilen kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan an an an an an an an 
alacaalacaalacaalacaalacaalacaalacaalacağığın takip ve tahsiline engel ten takip ve tahsiline engel ten takip ve tahsiline engel ten takip ve tahsiline engel ten takip ve tahsiline engel ten takip ve tahsiline engel ten takip ve tahsiline engel ten takip ve tahsiline engel teşşkil etmezkil etmezkil etmezkil etmezkil etmezkil etmezkil etmezkil etmez



Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaan alacaan alacaan alacaan alacaan alacaan alacaan alacağığın gn gn gn gn gn gn gn güüüüüüüüvence altvence altvence altvence altvence altvence altvence altvence altıına na na na na na na na 
alalalalalalalalıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı

�� (1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 say(1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 say(1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 say(1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 say(1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 say(1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 say(1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 say(1) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayııllllllllıı ĐĐcra ve cra ve cra ve cra ve cra ve cra ve cra ve cra ve ĐĐflas Kanununda ihtiyatflas Kanununda ihtiyatflas Kanununda ihtiyatflas Kanununda ihtiyatflas Kanununda ihtiyatflas Kanununda ihtiyatflas Kanununda ihtiyatflas Kanununda ihtiyatîîîîîîîî
haciz ihaciz ihaciz ihaciz ihaciz ihaciz ihaciz ihaciz iççççççççin in in in in in in in ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülen len len len len len len len şşartlarartlarartlarartlarartlarartlarartlarartlarıın varln varln varln varln varln varln varln varlığıığı ve kamu idaresi ve kamu idaresi ve kamu idaresi ve kamu idaresi ve kamu idaresi ve kamu idaresi ve kamu idaresi ve kamu idaresi üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin 
de gerekli gde gerekli gde gerekli gde gerekli gde gerekli gde gerekli gde gerekli gde gerekli göööööööörmesi halinde, mahkeme kararrmesi halinde, mahkeme kararrmesi halinde, mahkeme kararrmesi halinde, mahkeme kararrmesi halinde, mahkeme kararrmesi halinde, mahkeme kararrmesi halinde, mahkeme kararrmesi halinde, mahkeme kararıı veya veya veya veya veya veya veya veya SaySaySaySaySaySaySaySayışıştay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmıı
teblitebliteblitebliteblitebliteblitebliğğ edilinceye kadar, alacakledilinceye kadar, alacakledilinceye kadar, alacakledilinceye kadar, alacakledilinceye kadar, alacakledilinceye kadar, alacakledilinceye kadar, alacakledilinceye kadar, alacaklıı kamu idaresince kamu alacakamu idaresince kamu alacakamu idaresince kamu alacakamu idaresince kamu alacakamu idaresince kamu alacakamu idaresince kamu alacakamu idaresince kamu alacakamu idaresince kamu alacağığınnnnnnnnıı
ggggggggüüüüüüüüvence altvence altvence altvence altvence altvence altvence altvence altıına almak amacna almak amacna almak amacna almak amacna almak amacna almak amacna almak amacna almak amacııyla yetkili mahkemeden karar alyla yetkili mahkemeden karar alyla yetkili mahkemeden karar alyla yetkili mahkemeden karar alyla yetkili mahkemeden karar alyla yetkili mahkemeden karar alyla yetkili mahkemeden karar alyla yetkili mahkemeden karar alıınarak, narak, narak, narak, narak, narak, narak, narak, 
sorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularıın ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarn ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarn ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarn ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarn ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarn ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarn ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarn ve ilgililerin mal, hak ve alacaklarıı üüüüüüüüzerine ihtiyatzerine ihtiyatzerine ihtiyatzerine ihtiyatzerine ihtiyatzerine ihtiyatzerine ihtiyatzerine ihtiyatîîîîîîîî haciz haciz haciz haciz haciz haciz haciz haciz 
konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.konulur.

�� (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) ĐĐhtiyathtiyathtiyathtiyathtiyathtiyathtiyathtiyatîîîîîîîî haciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararıınnnnnnnnıın verildin verildin verildin verildin verildin verildin verildin verildiğği tarihten itibaren on gi tarihten itibaren on gi tarihten itibaren on gi tarihten itibaren on gi tarihten itibaren on gi tarihten itibaren on gi tarihten itibaren on gi tarihten itibaren on güüüüüüüün in in in in in in in iççççççççinde inde inde inde inde inde inde inde 
icra dairesinden kararicra dairesinden kararicra dairesinden kararicra dairesinden kararicra dairesinden kararicra dairesinden kararicra dairesinden kararicra dairesinden kararıın uygulanmasn uygulanmasn uygulanmasn uygulanmasn uygulanmasn uygulanmasn uygulanmasn uygulanmasıı talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir. Aksi halde ihtiyatAksi halde ihtiyatAksi halde ihtiyatAksi halde ihtiyatAksi halde ihtiyatAksi halde ihtiyatAksi halde ihtiyatAksi halde ihtiyatîîîîîîîî
haciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararıı kendilikendilikendilikendilikendilikendilikendilikendiliğğinden kalkar. inden kalkar. inden kalkar. inden kalkar. inden kalkar. inden kalkar. inden kalkar. inden kalkar. ĐĐhtiyathtiyathtiyathtiyathtiyathtiyathtiyathtiyatîîîîîîîî haciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararhaciz kararıınnnnnnnnıın n n n n n n n 
uygulanmasuygulanmasuygulanmasuygulanmasuygulanmasuygulanmasuygulanmasuygulanmasıında icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklnda icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklnda icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklnda icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklnda icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklnda icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklnda icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklnda icra dairesinin gecikmesi halinde, alacaklıı kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu kamu 
idaresini temsile yetkili hukuk birimince kararidaresini temsile yetkili hukuk birimince kararidaresini temsile yetkili hukuk birimince kararidaresini temsile yetkili hukuk birimince kararidaresini temsile yetkili hukuk birimince kararidaresini temsile yetkili hukuk birimince kararidaresini temsile yetkili hukuk birimince kararidaresini temsile yetkili hukuk birimince kararıı uygulayacak olan icra uygulayacak olan icra uygulayacak olan icra uygulayacak olan icra uygulayacak olan icra uygulayacak olan icra uygulayacak olan icra uygulayacak olan icra 
dairesinin badairesinin badairesinin badairesinin badairesinin badairesinin badairesinin badairesinin bağğllllllllıı olduolduolduolduolduolduolduolduğğu icra mahkemesine bau icra mahkemesine bau icra mahkemesine bau icra mahkemesine bau icra mahkemesine bau icra mahkemesine bau icra mahkemesine bau icra mahkemesine başşvurularak kararvurularak kararvurularak kararvurularak kararvurularak kararvurularak kararvurularak kararvurularak kararıın n n n n n n n 
infazinfazinfazinfazinfazinfazinfazinfazıınnnnnnnnıın san san san san san san san sağğlanmaslanmaslanmaslanmaslanmaslanmaslanmaslanmasıı talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.talep edilir.



Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklarıın tahsil n tahsil n tahsil n tahsil n tahsil n tahsil n tahsil n tahsil şşekilleriekilleriekilleriekilleriekilleriekilleriekilleriekilleri

�� Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklar, sorumlulardan ve/veya an alacaklar, sorumlulardan ve/veya an alacaklar, sorumlulardan ve/veya an alacaklar, sorumlulardan ve/veya an alacaklar, sorumlulardan ve/veya an alacaklar, sorumlulardan ve/veya an alacaklar, sorumlulardan ve/veya an alacaklar, sorumlulardan ve/veya 
ilgililerden, ilgililerden, ilgililerden, ilgililerden, ilgililerden, ilgililerden, ilgililerden, ilgililerden, zararzararzararzararzararzararzararzararıın olun olun olun olun olun olun olun oluşştutututututututuğğu tarihten itibaren ilgili mevzuatu tarihten itibaren ilgili mevzuatu tarihten itibaren ilgili mevzuatu tarihten itibaren ilgili mevzuatu tarihten itibaren ilgili mevzuatu tarihten itibaren ilgili mevzuatu tarihten itibaren ilgili mevzuatu tarihten itibaren ilgili mevzuatıına gna gna gna gna gna gna gna gööööööööre re re re re re re re 
hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir. 

�� Tespit edilen kamu zararlarTespit edilen kamu zararlarTespit edilen kamu zararlarTespit edilen kamu zararlarTespit edilen kamu zararlarTespit edilen kamu zararlarTespit edilen kamu zararlarTespit edilen kamu zararlarıı;;;;;;;;

a) a) a) a) a) a) a) a) RRRRRRRRıızaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaen ve sulh yolu ile ve sulh yolu ile ve sulh yolu ile ve sulh yolu ile ve sulh yolu ile ve sulh yolu ile ve sulh yolu ile ve sulh yolu ile öööööööödenmek,denmek,denmek,denmek,denmek,denmek,denmek,denmek,

b)b)b)b)b)b)b)b) TTTTTTTTakas yapakas yapakas yapakas yapakas yapakas yapakas yapakas yapıılmak,lmak,lmak,lmak,lmak,lmak,lmak,lmak,

c) 2004 sayc) 2004 sayc) 2004 sayc) 2004 sayc) 2004 sayc) 2004 sayc) 2004 sayc) 2004 sayııllllllllıı Kanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümleri uygulanmak,mleri uygulanmak,mleri uygulanmak,mleri uygulanmak,mleri uygulanmak,mleri uygulanmak,mleri uygulanmak,mleri uygulanmak,

suretiyle tahsil edilir.suretiyle tahsil edilir.suretiyle tahsil edilir.suretiyle tahsil edilir.suretiyle tahsil edilir.suretiyle tahsil edilir.suretiyle tahsil edilir.suretiyle tahsil edilir.



RIZAEN VE SULH YOLU RIZAEN VE SULH YOLU RIZAEN VE SULH YOLU RIZAEN VE SULH YOLU RIZAEN VE SULH YOLU RIZAEN VE SULH YOLU RIZAEN VE SULH YOLU RIZAEN VE SULH YOLU ĐĐLE TAHSLE TAHSLE TAHSLE TAHSLE TAHSLE TAHSLE TAHSLE TAHSĐĐLATLATLATLATLATLATLATLAT
�� (1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularıı ve/veya ilgilileri ve/veya ilgilileri ve/veya ilgilileri ve/veya ilgilileri ve/veya ilgilileri ve/veya ilgilileri ve/veya ilgilileri ve/veya ilgilileri 

taraftaraftaraftaraftaraftaraftaraftarafıından ndan ndan ndan ndan ndan ndan ndan rrrrrrrrıızaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaen veya ilgili mevzuat hveya ilgili mevzuat hveya ilgili mevzuat hveya ilgili mevzuat hveya ilgili mevzuat hveya ilgili mevzuat hveya ilgili mevzuat hveya ilgili mevzuat hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümleri mleri mleri mleri mleri mleri mleri mleri ççççççççererererererererççççççççevesinde sulh evesinde sulh evesinde sulh evesinde sulh evesinde sulh evesinde sulh evesinde sulh evesinde sulh 
yoluyla yoluyla yoluyla yoluyla yoluyla yoluyla yoluyla yoluyla öööööööödenebilir. denebilir. denebilir. denebilir. denebilir. denebilir. denebilir. denebilir. 

�� (2) Olu(2) Olu(2) Olu(2) Olu(2) Olu(2) Olu(2) Olu(2) Oluşştutututututututuğğu tarih itibaru tarih itibaru tarih itibaru tarih itibaru tarih itibaru tarih itibaru tarih itibaru tarih itibarııyla yla yla yla yla yla yla yla onaltonaltonaltonaltonaltonaltonaltonaltıı yayayayayayayayaşışından bndan bndan bndan bndan bndan bndan bndan büüüüüüüüyyyyyyyyüüüüüüüükler ikler ikler ikler ikler ikler ikler ikler iççççççççin tespit edilen in tespit edilen in tespit edilen in tespit edilen in tespit edilen in tespit edilen in tespit edilen in tespit edilen 
asgarasgarasgarasgarasgarasgarasgarasgarîîîîîîîî üüüüüüüücretin bir aylcretin bir aylcretin bir aylcretin bir aylcretin bir aylcretin bir aylcretin bir aylcretin bir aylıık brk brk brk brk brk brk brk brüüüüüüüüt tutart tutart tutart tutart tutart tutart tutart tutarıınnnnnnnnıın yarn yarn yarn yarn yarn yarn yarn yarııssssssssıınnnnnnnnıı gegegegegegegegeççççççççmeyen alacaklar, meyen alacaklar, meyen alacaklar, meyen alacaklar, meyen alacaklar, meyen alacaklar, meyen alacaklar, meyen alacaklar, 

�� merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde merkezde üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticinin, taneticinin, taneticinin, taneticinin, taneticinin, taneticinin, taneticinin, taneticinin, taşşrada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin neticisinin 
izni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koizni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koizni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koizni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koizni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koizni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koizni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koizni ve sorumlunun ve/veya ilgilinin kabul etmesi koşşuluyla, uluyla, uluyla, uluyla, uluyla, uluyla, uluyla, uluyla, 

�� teblitebliteblitebliteblitebliteblitebliğğ tarihini izleyen aybatarihini izleyen aybatarihini izleyen aybatarihini izleyen aybatarihini izleyen aybatarihini izleyen aybatarihini izleyen aybatarihini izleyen aybaşışından itibaren aylndan itibaren aylndan itibaren aylndan itibaren aylndan itibaren aylndan itibaren aylndan itibaren aylndan itibaren aylığıığından kesilerek ndan kesilerek ndan kesilerek ndan kesilerek ndan kesilerek ndan kesilerek ndan kesilerek ndan kesilerek rrrrrrrrıızaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaen
tahsil edilir.tahsil edilir.tahsil edilir.tahsil edilir.tahsil edilir.tahsil edilir.tahsil edilir.tahsil edilir.

�� (3) Bu tutarlar(3) Bu tutarlar(3) Bu tutarlar(3) Bu tutarlar(3) Bu tutarlar(3) Bu tutarlar(3) Bu tutarlar(3) Bu tutarlarıı aaaaaaaaşşan alacaan alacaan alacaan alacaan alacaan alacaan alacaan alacağığın n n n n n n n öööööööödenmesinin ilgili mevzuat denmesinin ilgili mevzuat denmesinin ilgili mevzuat denmesinin ilgili mevzuat denmesinin ilgili mevzuat denmesinin ilgili mevzuat denmesinin ilgili mevzuat denmesinin ilgili mevzuat 
ççççççççererererererererççççççççevesinde sulh yolu ile saevesinde sulh yolu ile saevesinde sulh yolu ile saevesinde sulh yolu ile saevesinde sulh yolu ile saevesinde sulh yolu ile saevesinde sulh yolu ile saevesinde sulh yolu ile sağğlanmaslanmaslanmaslanmaslanmaslanmaslanmaslanmasıı halinde, sulh ihalinde, sulh ihalinde, sulh ihalinde, sulh ihalinde, sulh ihalinde, sulh ihalinde, sulh ihalinde, sulh işşleminin leminin leminin leminin leminin leminin leminin leminin 
kesinlekesinlekesinlekesinlekesinlekesinlekesinlekesinleşştitititititititiğği tarihi izleyen aybai tarihi izleyen aybai tarihi izleyen aybai tarihi izleyen aybai tarihi izleyen aybai tarihi izleyen aybai tarihi izleyen aybai tarihi izleyen aybaşışından itibaren sorumlunun ve/veya ndan itibaren sorumlunun ve/veya ndan itibaren sorumlunun ve/veya ndan itibaren sorumlunun ve/veya ndan itibaren sorumlunun ve/veya ndan itibaren sorumlunun ve/veya ndan itibaren sorumlunun ve/veya ndan itibaren sorumlunun ve/veya 
ilgilinin aylilgilinin aylilgilinin aylilgilinin aylilgilinin aylilgilinin aylilgilinin aylilgilinin aylığıığından kesilerek tahsil edilebilir. ndan kesilerek tahsil edilebilir. ndan kesilerek tahsil edilebilir. ndan kesilerek tahsil edilebilir. ndan kesilerek tahsil edilebilir. ndan kesilerek tahsil edilebilir. ndan kesilerek tahsil edilebilir. ndan kesilerek tahsil edilebilir. 

(4) Ayl(4) Ayl(4) Ayl(4) Ayl(4) Ayl(4) Ayl(4) Ayl(4) Aylııklardan yapklardan yapklardan yapklardan yapklardan yapklardan yapklardan yapklardan yapıılacak kesinti tutarlacak kesinti tutarlacak kesinti tutarlacak kesinti tutarlacak kesinti tutarlacak kesinti tutarlacak kesinti tutarlacak kesinti tutarıı, , , , , , , , 
sorumlulara ve/veya ilgililere yapsorumlulara ve/veya ilgililere yapsorumlulara ve/veya ilgililere yapsorumlulara ve/veya ilgililere yapsorumlulara ve/veya ilgililere yapsorumlulara ve/veya ilgililere yapsorumlulara ve/veya ilgililere yapsorumlulara ve/veya ilgililere yapıılan her tlan her tlan her tlan her tlan her tlan her tlan her tlan her tüüüüüüüürlrlrlrlrlrlrlrlüüüüüüüü aylaylaylaylaylaylaylaylıık, k, k, k, k, k, k, k, öööööööödenek, zam, denek, zam, denek, zam, denek, zam, denek, zam, denek, zam, denek, zam, denek, zam, 
tazminat dahil tazminat dahil tazminat dahil tazminat dahil tazminat dahil tazminat dahil tazminat dahil tazminat dahil bir aylbir aylbir aylbir aylbir aylbir aylbir aylbir aylıık net k net k net k net k net k net k net k net öööööööödemelerinindemelerinindemelerinindemelerinindemelerinindemelerinindemelerinindemelerinin

ddddddddöööööööörtte birinden az, rtte birinden az, rtte birinden az, rtte birinden az, rtte birinden az, rtte birinden az, rtte birinden az, rtte birinden az, üçüçüçüçüçüçüçüçte birindente birindente birindente birindente birindente birindente birindente birinden ççççççççok olamaz. ok olamaz. ok olamaz. ok olamaz. ok olamaz. ok olamaz. ok olamaz. ok olamaz. 



Takas suretiyle tahsilaTakas suretiyle tahsilaTakas suretiyle tahsilaTakas suretiyle tahsilaTakas suretiyle tahsilaTakas suretiyle tahsilaTakas suretiyle tahsilaTakas suretiyle tahsilatttttttt

�� (1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zararıı alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıı, sorumlular, sorumlular, sorumlular, sorumlular, sorumlular, sorumlular, sorumlular, sorumlularıın ve ilgililerin kamu idaresiyle n ve ilgililerin kamu idaresiyle n ve ilgililerin kamu idaresiyle n ve ilgililerin kamu idaresiyle n ve ilgililerin kamu idaresiyle n ve ilgililerin kamu idaresiyle n ve ilgililerin kamu idaresiyle n ve ilgililerin kamu idaresiyle 
olan olan olan olan olan olan olan olan öööööööözel hukuk ilizel hukuk ilizel hukuk ilizel hukuk ilizel hukuk ilizel hukuk ilizel hukuk ilizel hukuk ilişşkilerinden dokilerinden dokilerinden dokilerinden dokilerinden dokilerinden dokilerinden dokilerinden doğğan alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklarıından 818 sayndan 818 sayndan 818 sayndan 818 sayndan 818 sayndan 818 sayndan 818 sayndan 818 sayııllllllllıı Kanun Kanun Kanun Kanun Kanun Kanun Kanun Kanun 
hhhhhhhhüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gööööööööre takas suretiyle tahsil edilebilir.re takas suretiyle tahsil edilebilir.re takas suretiyle tahsil edilebilir.re takas suretiyle tahsil edilebilir.re takas suretiyle tahsil edilebilir.re takas suretiyle tahsil edilebilir.re takas suretiyle tahsil edilebilir.re takas suretiyle tahsil edilebilir.

�� (2) Takas suretiyle tahsil i(2) Takas suretiyle tahsil i(2) Takas suretiyle tahsil i(2) Takas suretiyle tahsil i(2) Takas suretiyle tahsil i(2) Takas suretiyle tahsil i(2) Takas suretiyle tahsil i(2) Takas suretiyle tahsil iççççççççin; in; in; in; in; in; in; in; 

a) Alacakla) Alacakla) Alacakla) Alacakla) Alacakla) Alacakla) Alacakla) Alacaklıı kamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karkamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karkamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karkamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karkamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karkamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karkamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karkamu idaresi ile sorumlu ve/veya ilgilinin karşışıllllllllııklklklklklklklklıı olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak olarak 
alacaklalacaklalacaklalacaklalacaklalacaklalacaklalacaklıı ve borve borve borve borve borve borve borve borççççççççlu durumunda olmalarlu durumunda olmalarlu durumunda olmalarlu durumunda olmalarlu durumunda olmalarlu durumunda olmalarlu durumunda olmalarlu durumunda olmalarıı,,,,,,,,

b) Takas edilecek borb) Takas edilecek borb) Takas edilecek borb) Takas edilecek borb) Takas edilecek borb) Takas edilecek borb) Takas edilecek borb) Takas edilecek borçççççççç ve alacave alacave alacave alacave alacave alacave alacave alacağığın nakit olmasn nakit olmasn nakit olmasn nakit olmasn nakit olmasn nakit olmasn nakit olmasn nakit olmasıı,,,,,,,,

c) Takas edilecek borc) Takas edilecek borc) Takas edilecek borc) Takas edilecek borc) Takas edilecek borc) Takas edilecek borc) Takas edilecek borc) Takas edilecek borçççççççç ve alacave alacave alacave alacave alacave alacave alacave alacağığın her ikisinin de vadesinin gelmin her ikisinin de vadesinin gelmin her ikisinin de vadesinin gelmin her ikisinin de vadesinin gelmin her ikisinin de vadesinin gelmin her ikisinin de vadesinin gelmin her ikisinin de vadesinin gelmin her ikisinin de vadesinin gelmişş
olmasolmasolmasolmasolmasolmasolmasolmasıı,,,,,,,,

çççççççç) Takas yap) Takas yap) Takas yap) Takas yap) Takas yap) Takas yap) Takas yap) Takas yapıılmadan lmadan lmadan lmadan lmadan lmadan lmadan lmadan öööööööönce sorumluya ve/veya ilgiliye alacance sorumluya ve/veya ilgiliye alacance sorumluya ve/veya ilgiliye alacance sorumluya ve/veya ilgiliye alacance sorumluya ve/veya ilgiliye alacance sorumluya ve/veya ilgiliye alacance sorumluya ve/veya ilgiliye alacance sorumluya ve/veya ilgiliye alacağığınnnnnnnnıın n n n n n n n 
borcuna takas suretiyle mahsup edileceborcuna takas suretiyle mahsup edileceborcuna takas suretiyle mahsup edileceborcuna takas suretiyle mahsup edileceborcuna takas suretiyle mahsup edileceborcuna takas suretiyle mahsup edileceborcuna takas suretiyle mahsup edileceborcuna takas suretiyle mahsup edileceğğinin bir yazinin bir yazinin bir yazinin bir yazinin bir yazinin bir yazinin bir yazinin bir yazıı ile bildirilmesi ile bildirilmesi ile bildirilmesi ile bildirilmesi ile bildirilmesi ile bildirilmesi ile bildirilmesi ile bildirilmesi 
veya alacaveya alacaveya alacaveya alacaveya alacaveya alacaveya alacaveya alacağığınnnnnnnnıı talep ettitalep ettitalep ettitalep ettitalep ettitalep ettitalep ettitalep ettiğği zaman borcu ile takas edilecei zaman borcu ile takas edilecei zaman borcu ile takas edilecei zaman borcu ile takas edilecei zaman borcu ile takas edilecei zaman borcu ile takas edilecei zaman borcu ile takas edilecei zaman borcu ile takas edileceğğinin beyan inin beyan inin beyan inin beyan inin beyan inin beyan inin beyan inin beyan 
edilmesi, edilmesi, edilmesi, edilmesi, edilmesi, edilmesi, edilmesi, edilmesi, 
gerekir.gerekir.gerekir.gerekir.gerekir.gerekir.gerekir.gerekir.

�� (3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Borçççççççç ve alacaktan birisi ve alacaktan birisi ve alacaktan birisi ve alacaktan birisi ve alacaktan birisi ve alacaktan birisi ve alacaktan birisi ve alacaktan birisi şşarta baarta baarta baarta baarta baarta baarta baarta bağğllllllllıı bulunuyorsa veya henbulunuyorsa veya henbulunuyorsa veya henbulunuyorsa veya henbulunuyorsa veya henbulunuyorsa veya henbulunuyorsa veya henbulunuyorsa veya henüüüüüüüüz z z z z z z z 
vadesi gelmemivadesi gelmemivadesi gelmemivadesi gelmemivadesi gelmemivadesi gelmemivadesi gelmemivadesi gelmemişş ise takas yapise takas yapise takas yapise takas yapise takas yapise takas yapise takas yapise takas yapıılamaz.lamaz.lamaz.lamaz.lamaz.lamaz.lamaz.lamaz.



ĐĐcra yoluyla tahsilatcra yoluyla tahsilatcra yoluyla tahsilatcra yoluyla tahsilatcra yoluyla tahsilatcra yoluyla tahsilatcra yoluyla tahsilatcra yoluyla tahsilat

�� (1) Say(1) Say(1) Say(1) Say(1) Say(1) Say(1) Say(1) Sayışıştay ve mahkeme ilâmlartay ve mahkeme ilâmlartay ve mahkeme ilâmlartay ve mahkeme ilâmlartay ve mahkeme ilâmlartay ve mahkeme ilâmlartay ve mahkeme ilâmlartay ve mahkeme ilâmlarıı ile hile hile hile hile hile hile hile hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüüm altm altm altm altm altm altm altm altıına alna alna alna alna alna alna alna alıındndndndndndndndığıığı halde halde halde halde halde halde halde halde 
sorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularıı ve/veya ilgilileri tarafve/veya ilgilileri tarafve/veya ilgilileri tarafve/veya ilgilileri tarafve/veya ilgilileri tarafve/veya ilgilileri tarafve/veya ilgilileri tarafve/veya ilgilileri tarafıından ndan ndan ndan ndan ndan ndan ndan rrrrrrrrıızaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaen öööööööödenmeyen kamu denmeyen kamu denmeyen kamu denmeyen kamu denmeyen kamu denmeyen kamu denmeyen kamu denmeyen kamu 
zararzararzararzararzararzararzararzararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklar,an alacaklar,an alacaklar,an alacaklar,an alacaklar,an alacaklar,an alacaklar,an alacaklar,
2004 say2004 say2004 say2004 say2004 say2004 say2004 say2004 sayııllllllllıı Kanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gööööööööre tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.

�� ((2) Kamu idarelerinin strateji geli2) Kamu idarelerinin strateji geli2) Kamu idarelerinin strateji geli2) Kamu idarelerinin strateji geli2) Kamu idarelerinin strateji geli2) Kamu idarelerinin strateji geli2) Kamu idarelerinin strateji geli2) Kamu idarelerinin strateji gelişştirme birimleri ile tatirme birimleri ile tatirme birimleri ile tatirme birimleri ile tatirme birimleri ile tatirme birimleri ile tatirme birimleri ile tatirme birimleri ile taşşradaki takibe radaki takibe radaki takibe radaki takibe radaki takibe radaki takibe radaki takibe radaki takibe 
yetkili birimleri tarafyetkili birimleri tarafyetkili birimleri tarafyetkili birimleri tarafyetkili birimleri tarafyetkili birimleri tarafyetkili birimleri tarafyetkili birimleri tarafıından ndan ndan ndan ndan ndan ndan ndan ööööööööncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik ncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik ncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik ncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik ncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik ncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik ncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik ncelikle tapu, banka, vergi dairesi, trafik 
şşubesi ve sosyal gubesi ve sosyal gubesi ve sosyal gubesi ve sosyal gubesi ve sosyal gubesi ve sosyal gubesi ve sosyal gubesi ve sosyal güüüüüüüüvenlik kurumlarvenlik kurumlarvenlik kurumlarvenlik kurumlarvenlik kurumlarvenlik kurumlarvenlik kurumlarvenlik kurumlarıı olmak olmak olmak olmak olmak olmak olmak olmak üüüüüüüüzere ilgili yerlerden zere ilgili yerlerden zere ilgili yerlerden zere ilgili yerlerden zere ilgili yerlerden zere ilgili yerlerden zere ilgili yerlerden zere ilgili yerlerden 
sorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularıın ve ilgililerin malvarln ve ilgililerin malvarln ve ilgililerin malvarln ve ilgililerin malvarln ve ilgililerin malvarln ve ilgililerin malvarln ve ilgililerin malvarln ve ilgililerin malvarlığıığı araaraaraaraaraaraaraaraşşttttttttıırmasrmasrmasrmasrmasrmasrmasrmasıı yapyapyapyapyapyapyapyapıılarak veya larak veya larak veya larak veya larak veya larak veya larak veya larak veya 
yaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptıırrrrrrrrıılarak alacak takip dosyaslarak alacak takip dosyaslarak alacak takip dosyaslarak alacak takip dosyaslarak alacak takip dosyaslarak alacak takip dosyaslarak alacak takip dosyaslarak alacak takip dosyasıı tamamlantamamlantamamlantamamlantamamlantamamlantamamlantamamlanıır ve icra takibatr ve icra takibatr ve icra takibatr ve icra takibatr ve icra takibatr ve icra takibatr ve icra takibatr ve icra takibatıı
yapyapyapyapyapyapyapyapıılmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten lmak veya gereken hallerde yetkili mercilerden takipten 
vazgevazgevazgevazgevazgevazgevazgevazgeççççççççme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayıı alalalalalalalalıınmak nmak nmak nmak nmak nmak nmak nmak üüüüüüüüzere kamu idaresini temsile yetkili hukuk zere kamu idaresini temsile yetkili hukuk zere kamu idaresini temsile yetkili hukuk zere kamu idaresini temsile yetkili hukuk zere kamu idaresini temsile yetkili hukuk zere kamu idaresini temsile yetkili hukuk zere kamu idaresini temsile yetkili hukuk zere kamu idaresini temsile yetkili hukuk 
birimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine gbirimine göööööööönderilirnderilirnderilirnderilirnderilirnderilirnderilirnderilir



Takipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeççççççççme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayıı,,,,,,,,

�� GGGGGGGGenel benel benel benel benel benel benel benel büüüüüüüüttttttttççççççççe kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsamıındaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve ndaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve ndaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve ndaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve ndaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve ndaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve ndaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve ndaki kamu idarelerinde 8/1/1943 tarihli ve 
4353 say4353 say4353 say4353 say4353 say4353 say4353 say4353 sayııllllllllıı Kanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gööööööööre, re, re, re, re, re, re, re, 

�� KKKKKKKKapsamdaki diapsamdaki diapsamdaki diapsamdaki diapsamdaki diapsamdaki diapsamdaki diapsamdaki diğğer kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise öööööööözel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarıındaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki 
hhhhhhhhüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlere gmlere gmlere gmlere gmlere gmlere gmlere gmlere gööööööööre alre alre alre alre alre alre alre alıınnnnnnnnıır.r.r.r.r.r.r.r.



KAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOĞĞAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSĐĐTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDĐĐRME(1)RME(1)RME(1)RME(1)RME(1)RME(1)RME(1)RME(1)

�� (1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularan alacaklar, sorumlularıın ve/veya ilgililerin n ve/veya ilgililerin n ve/veya ilgililerin n ve/veya ilgililerin n ve/veya ilgililerin n ve/veya ilgililerin n ve/veya ilgililerin n ve/veya ilgililerin 
talebi talebi talebi talebi talebi talebi talebi talebi üüüüüüüüzerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.zerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.zerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.zerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.zerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.zerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.zerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.zerine kamu idaresince taksitlendirilebilir.

�� (2) Taksitlendirme s(2) Taksitlendirme s(2) Taksitlendirme s(2) Taksitlendirme s(2) Taksitlendirme s(2) Taksitlendirme s(2) Taksitlendirme s(2) Taksitlendirme süüüüüüüüresi azami beresi azami beresi azami beresi azami beresi azami beresi azami beresi azami beresi azami beşş yyyyyyyyııldldldldldldldldıır.r.r.r.r.r.r.r.

�� (3) Genel b(3) Genel b(3) Genel b(3) Genel b(3) Genel b(3) Genel b(3) Genel b(3) Genel büüüüüüüüttttttttççççççççe kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsamıındaki kamu idarelerinde taksitlendirme ndaki kamu idarelerinde taksitlendirme ndaki kamu idarelerinde taksitlendirme ndaki kamu idarelerinde taksitlendirme ndaki kamu idarelerinde taksitlendirme ndaki kamu idarelerinde taksitlendirme ndaki kamu idarelerinde taksitlendirme ndaki kamu idarelerinde taksitlendirme 
iiiiiiiişşlemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 saylemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 saylemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 saylemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 saylemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 saylemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 saylemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 saylemleri, 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayııllllllllıı Kanunun ihtilaflarKanunun ihtilaflarKanunun ihtilaflarKanunun ihtilaflarKanunun ihtilaflarKanunun ihtilaflarKanunun ihtilaflarKanunun ihtilaflarıın sulh n sulh n sulh n sulh n sulh n sulh n sulh n sulh 
yoluyla halline iliyoluyla halline iliyoluyla halline iliyoluyla halline iliyoluyla halline iliyoluyla halline iliyoluyla halline iliyoluyla halline ilişşkin hkin hkin hkin hkin hkin hkin hkin hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümleri mleri mleri mleri mleri mleri mleri mleri ççççççççererererererererççççççççevesinde gerevesinde gerevesinde gerevesinde gerevesinde gerevesinde gerevesinde gerevesinde gerççççççççekleekleekleekleekleekleekleekleşştirilir.tirilir.tirilir.tirilir.tirilir.tirilir.tirilir.tirilir.

�� (4) Kapsamdaki di(4) Kapsamdaki di(4) Kapsamdaki di(4) Kapsamdaki di(4) Kapsamdaki di(4) Kapsamdaki di(4) Kapsamdaki di(4) Kapsamdaki diğğer kamu idarelerinin er kamu idarelerinin er kamu idarelerinin er kamu idarelerinin er kamu idarelerinin er kamu idarelerinin er kamu idarelerinin er kamu idarelerinin öööööööözel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarıında banda banda banda banda banda banda banda başşka ka ka ka ka ka ka ka 
ttttttttüüüüüüüürlrlrlrlrlrlrlrlüüüüüüüü bir dbir dbir dbir dbir dbir dbir dbir düüüüüüüüzenleme bulunmadzenleme bulunmadzenleme bulunmadzenleme bulunmadzenleme bulunmadzenleme bulunmadzenleme bulunmadzenleme bulunmadığıığı takdirde taksitlendirmeye takdirde taksitlendirmeye takdirde taksitlendirmeye takdirde taksitlendirmeye takdirde taksitlendirmeye takdirde taksitlendirmeye takdirde taksitlendirmeye takdirde taksitlendirmeye üüüüüüüüst st st st st st st st 
yyyyyyyyööööööööneticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. ÜÜÜÜÜÜÜÜst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticiler bu yetkilerini sneticiler bu yetkilerini sneticiler bu yetkilerini sneticiler bu yetkilerini sneticiler bu yetkilerini sneticiler bu yetkilerini sneticiler bu yetkilerini sneticiler bu yetkilerini sıınnnnnnnnıırlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarıınnnnnnnnıı aaaaaaaaççççççççııkkkkkkkkçççççççça a a a a a a a 
belirtmek suretiyle merkezde yardbelirtmek suretiyle merkezde yardbelirtmek suretiyle merkezde yardbelirtmek suretiyle merkezde yardbelirtmek suretiyle merkezde yardbelirtmek suretiyle merkezde yardbelirtmek suretiyle merkezde yardbelirtmek suretiyle merkezde yardıımcmcmcmcmcmcmcmcıılarlarlarlarlarlarlarlarıına veya strateji gelina veya strateji gelina veya strateji gelina veya strateji gelina veya strateji gelina veya strateji gelina veya strateji gelina veya strateji gelişştirme tirme tirme tirme tirme tirme tirme tirme 
birimlerine, tabirimlerine, tabirimlerine, tabirimlerine, tabirimlerine, tabirimlerine, tabirimlerine, tabirimlerine, taşşrada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en rada ise idarenin en üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticilerine devredebilirneticilerine devredebilirneticilerine devredebilirneticilerine devredebilirneticilerine devredebilirneticilerine devredebilirneticilerine devredebilirneticilerine devredebilir..

..



KAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOĞĞAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSĐĐTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDĐĐRME(2)RME(2)RME(2)RME(2)RME(2)RME(2)RME(2)RME(2)

�� (5) Sorumlular(5) Sorumlular(5) Sorumlular(5) Sorumlular(5) Sorumlular(5) Sorumlular(5) Sorumlular(5) Sorumlularıın ve/veya ilgililerin yazn ve/veya ilgililerin yazn ve/veya ilgililerin yazn ve/veya ilgililerin yazn ve/veya ilgililerin yazn ve/veya ilgililerin yazn ve/veya ilgililerin yazn ve/veya ilgililerin yazııllllllllıı taksitlendirme talebi taksitlendirme talebi taksitlendirme talebi taksitlendirme talebi taksitlendirme talebi taksitlendirme talebi taksitlendirme talebi taksitlendirme talebi 
üüüüüüüüzerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare araszerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare araszerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare araszerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare araszerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare araszerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare araszerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare araszerine, sorumlu ve/veya ilgili ile idare arasıında, taksitlendirmenin nda, taksitlendirmenin nda, taksitlendirmenin nda, taksitlendirmenin nda, taksitlendirmenin nda, taksitlendirmenin nda, taksitlendirmenin nda, taksitlendirmenin 
ssssssssüüüüüüüüresini, taksit sayresini, taksit sayresini, taksit sayresini, taksit sayresini, taksit sayresini, taksit sayresini, taksit sayresini, taksit sayııssssssssıı ve tutarlarve tutarlarve tutarlarve tutarlarve tutarlarve tutarlarve tutarlarve tutarlarıı ile ile ile ile ile ile ile ile öööööööödeme zamanlardeme zamanlardeme zamanlardeme zamanlardeme zamanlardeme zamanlardeme zamanlardeme zamanlarıınnnnnnnnıı belirleyen belirleyen belirleyen belirleyen belirleyen belirleyen belirleyen belirleyen 
bir bir bir bir bir bir bir bir öööööööödeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme planıı yapyapyapyapyapyapyapyapııllllllllıır. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini r. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini r. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini r. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini r. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini r. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini r. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini r. Sorumlulardan ve/veya ilgililerden taksitlerini 
öööööööödeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme planıına uygun ve vadesinde dna uygun ve vadesinde dna uygun ve vadesinde dna uygun ve vadesinde dna uygun ve vadesinde dna uygun ve vadesinde dna uygun ve vadesinde dna uygun ve vadesinde düüüüüüüüzenli olarak zenli olarak zenli olarak zenli olarak zenli olarak zenli olarak zenli olarak zenli olarak öööööööödeyeceklerine deyeceklerine deyeceklerine deyeceklerine deyeceklerine deyeceklerine deyeceklerine deyeceklerine 
dair dair dair dair dair dair dair dair ““““““““resen borresen borresen borresen borresen borresen borresen borresen borçççççççç senedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletname”””””””” alalalalalalalalıınnnnnnnnıır. Kanunun 79 uncu r. Kanunun 79 uncu r. Kanunun 79 uncu r. Kanunun 79 uncu r. Kanunun 79 uncu r. Kanunun 79 uncu r. Kanunun 79 uncu r. Kanunun 79 uncu 
maddesi uyarmaddesi uyarmaddesi uyarmaddesi uyarmaddesi uyarmaddesi uyarmaddesi uyarmaddesi uyarıınca merkezi ynca merkezi ynca merkezi ynca merkezi ynca merkezi ynca merkezi ynca merkezi ynca merkezi yöööööööönetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim büüüüüüüüttttttttççççççççe kanununda belirlenen e kanununda belirlenen e kanununda belirlenen e kanununda belirlenen e kanununda belirlenen e kanununda belirlenen e kanununda belirlenen e kanununda belirlenen 
parasal sparasal sparasal sparasal sparasal sparasal sparasal sparasal sıınnnnnnnnıırrrrrrrrıın n n n n n n n üüüüüüüüzerindeki kamu zararzerindeki kamu zararzerindeki kamu zararzerindeki kamu zararzerindeki kamu zararzerindeki kamu zararzerindeki kamu zararzerindeki kamu zararıı alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıına ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilina ilişşkin olarak kin olarak kin olarak kin olarak kin olarak kin olarak kin olarak kin olarak 
ddddddddüüüüüüüüzenlenecek zenlenecek zenlenecek zenlenecek zenlenecek zenlenecek zenlenecek zenlenecek ““““““““resen borresen borresen borresen borresen borresen borresen borresen borçççççççç senedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletnamesenedi ve kefaletname”””””””” iiiiiiiiççççççççin noter tasdiki in noter tasdiki in noter tasdiki in noter tasdiki in noter tasdiki in noter tasdiki in noter tasdiki in noter tasdiki 
aranaranaranaranaranaranaranaranıır r r r r r r r 

�� (6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine il(6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine il(6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine il(6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine il(6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine il(6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine il(6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine il(6) Sorumlular ve/veya ilgililer, taksitlendirme taleplerine iliiiiiiiişşkin kin kin kin kin kin kin kin 
yetkili makamyetkili makamyetkili makamyetkili makamyetkili makamyetkili makamyetkili makamyetkili makamıın onayn onayn onayn onayn onayn onayn onayn onayıı alalalalalalalalıınnnnnnnnııncaya kadar dilekncaya kadar dilekncaya kadar dilekncaya kadar dilekncaya kadar dilekncaya kadar dilekncaya kadar dilekncaya kadar dilekççççççççede belirtilen ilk taksit ede belirtilen ilk taksit ede belirtilen ilk taksit ede belirtilen ilk taksit ede belirtilen ilk taksit ede belirtilen ilk taksit ede belirtilen ilk taksit ede belirtilen ilk taksit 
miktarmiktarmiktarmiktarmiktarmiktarmiktarmiktarıınnnnnnnnıı hemen, takip eden taksitleri de dhemen, takip eden taksitleri de dhemen, takip eden taksitleri de dhemen, takip eden taksitleri de dhemen, takip eden taksitleri de dhemen, takip eden taksitleri de dhemen, takip eden taksitleri de dhemen, takip eden taksitleri de düüüüüüüüzenli olarak, faiziyle zenli olarak, faiziyle zenli olarak, faiziyle zenli olarak, faiziyle zenli olarak, faiziyle zenli olarak, faiziyle zenli olarak, faiziyle zenli olarak, faiziyle 
birlikte muhasebe birimine birlikte muhasebe birimine birlikte muhasebe birimine birlikte muhasebe birimine birlikte muhasebe birimine birlikte muhasebe birimine birlikte muhasebe birimine birlikte muhasebe birimine öööööööödeyebilirler.deyebilirler.deyebilirler.deyebilirler.deyebilirler.deyebilirler.deyebilirler.deyebilirler.

Yetkili makamdan alYetkili makamdan alYetkili makamdan alYetkili makamdan alYetkili makamdan alYetkili makamdan alYetkili makamdan alYetkili makamdan alıınan taksitlendirme onaynan taksitlendirme onaynan taksitlendirme onaynan taksitlendirme onaynan taksitlendirme onaynan taksitlendirme onaynan taksitlendirme onaynan taksitlendirme onayıında kararlanda kararlanda kararlanda kararlanda kararlanda kararlanda kararlanda kararlaşşttttttttıırrrrrrrrıılan lan lan lan lan lan lan lan 
taksit miktartaksit miktartaksit miktartaksit miktartaksit miktartaksit miktartaksit miktartaksit miktarıı öööööööödenen taksit miktardenen taksit miktardenen taksit miktardenen taksit miktardenen taksit miktardenen taksit miktardenen taksit miktardenen taksit miktarıından fazla oldundan fazla oldundan fazla oldundan fazla oldundan fazla oldundan fazla oldundan fazla oldundan fazla olduğğu takdirde, u takdirde, u takdirde, u takdirde, u takdirde, u takdirde, u takdirde, u takdirde, 
onayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geonayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geonayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geonayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geonayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geonayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geonayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geonayda belirtilen ilk taksit tarihinden itibaren geççççççççen taksit sen taksit sen taksit sen taksit sen taksit sen taksit sen taksit sen taksit süüüüüüüürelerine relerine relerine relerine relerine relerine relerine relerine 
ait toplam fark peait toplam fark peait toplam fark peait toplam fark peait toplam fark peait toplam fark peait toplam fark peait toplam fark peşşin olarak tahsil edilir.in olarak tahsil edilir.in olarak tahsil edilir.in olarak tahsil edilir.in olarak tahsil edilir.in olarak tahsil edilir.in olarak tahsil edilir.in olarak tahsil edilir.



KAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DOĞĞAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSAN ALACAKLARDA TAKSĐĐTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDTLENDĐĐRME(3)RME(3)RME(3)RME(3)RME(3)RME(3)RME(3)RME(3)

�� (7) Taksitlerden birinin (7) Taksitlerden birinin (7) Taksitlerden birinin (7) Taksitlerden birinin (7) Taksitlerden birinin (7) Taksitlerden birinin (7) Taksitlerden birinin (7) Taksitlerden birinin öööööööödeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme plandeme planıına ve na ve na ve na ve na ve na ve na ve na ve ““““““““resen borresen borresen borresen borresen borresen borresen borresen borçççççççç senedi ve senedi ve senedi ve senedi ve senedi ve senedi ve senedi ve senedi ve 
kefaletnamekefaletnamekefaletnamekefaletnamekefaletnamekefaletnamekefaletnamekefaletname””””””””ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen ye uygun olarak vadesinde ve faiziyle birlikte tamamen 
öööööööödenmemesi halinde alacadenmemesi halinde alacadenmemesi halinde alacadenmemesi halinde alacadenmemesi halinde alacadenmemesi halinde alacadenmemesi halinde alacadenmemesi halinde alacağığın tamamn tamamn tamamn tamamn tamamn tamamn tamamn tamamıı muaccel olur ve hmuaccel olur ve hmuaccel olur ve hmuaccel olur ve hmuaccel olur ve hmuaccel olur ve hmuaccel olur ve hmuaccel olur ve hüüüüüüüükmen kmen kmen kmen kmen kmen kmen kmen 
tahsili itahsili itahsili itahsili itahsili itahsili itahsili itahsili iççççççççin gerekli iin gerekli iin gerekli iin gerekli iin gerekli iin gerekli iin gerekli iin gerekli işşlemler balemler balemler balemler balemler balemler balemler balemler başşlatlatlatlatlatlatlatlatııllllllllıır. r. r. r. r. r. r. r. 

�� (8) Taksitlerin tahsili s(8) Taksitlerin tahsili s(8) Taksitlerin tahsili s(8) Taksitlerin tahsili s(8) Taksitlerin tahsili s(8) Taksitlerin tahsili s(8) Taksitlerin tahsili s(8) Taksitlerin tahsili sıırasrasrasrasrasrasrasrasıında taksit dnda taksit dnda taksit dnda taksit dnda taksit dnda taksit dnda taksit dnda taksit döööööööönemine ait taksit tutarnemine ait taksit tutarnemine ait taksit tutarnemine ait taksit tutarnemine ait taksit tutarnemine ait taksit tutarnemine ait taksit tutarnemine ait taksit tutarıınnnnnnnnıın n n n n n n n 
öööööööödenip faizinin tamamdenip faizinin tamamdenip faizinin tamamdenip faizinin tamamdenip faizinin tamamdenip faizinin tamamdenip faizinin tamamdenip faizinin tamamıınnnnnnnnıın n n n n n n n öööööööödenmedidenmedidenmedidenmedidenmedidenmedidenmedidenmediğği hallerde, muhasebe birimince i hallerde, muhasebe birimince i hallerde, muhasebe birimince i hallerde, muhasebe birimince i hallerde, muhasebe birimince i hallerde, muhasebe birimince i hallerde, muhasebe birimince i hallerde, muhasebe birimince 
tahsilat belgesi tahsilat belgesi tahsilat belgesi tahsilat belgesi tahsilat belgesi tahsilat belgesi tahsilat belgesi tahsilat belgesi üüüüüüüüzerine idarenin faiz isteme hakkzerine idarenin faiz isteme hakkzerine idarenin faiz isteme hakkzerine idarenin faiz isteme hakkzerine idarenin faiz isteme hakkzerine idarenin faiz isteme hakkzerine idarenin faiz isteme hakkzerine idarenin faiz isteme hakkıınnnnnnnnıın sakln sakln sakln sakln sakln sakln sakln saklıı olduolduolduolduolduolduolduolduğğuna una una una una una una una 
iliiliiliiliiliiliiliilişşkin kin kin kin kin kin kin kin şşerh konulurerh konulurerh konulurerh konulurerh konulurerh konulurerh konulurerh konulur



Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklarda faizan alacaklarda faizan alacaklarda faizan alacaklarda faizan alacaklarda faizan alacaklarda faizan alacaklarda faizan alacaklarda faiz

�� (1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklarda ilgili mevzuatan alacaklarda ilgili mevzuatan alacaklarda ilgili mevzuatan alacaklarda ilgili mevzuatan alacaklarda ilgili mevzuatan alacaklarda ilgili mevzuatan alacaklarda ilgili mevzuatan alacaklarda ilgili mevzuatıına gna gna gna gna gna gna gna gööööööööre re re re re re re re 
hesaplanacak hesaplanacak hesaplanacak hesaplanacak hesaplanacak hesaplanacak hesaplanacak hesaplanacak faizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin başşlanglanglanglanglanglanglanglangııçççççççç tarihitarihitarihitarihitarihitarihitarihitarihi, kural olarak , kural olarak , kural olarak , kural olarak , kural olarak , kural olarak , kural olarak , kural olarak zararzararzararzararzararzararzararzararıın olun olun olun olun olun olun olun oluşştutututututututuğğu u u u u u u u 
tarihtir. tarihtir. tarihtir. tarihtir. tarihtir. tarihtir. tarihtir. tarihtir. 

�� (2) Say(2) Say(2) Say(2) Say(2) Say(2) Say(2) Say(2) Sayışıştay, adltay, adltay, adltay, adltay, adltay, adltay, adltay, adlîîîîîîîî, idar, idar, idar, idar, idar, idar, idar, idarîîîîîîîî ve askerve askerve askerve askerve askerve askerve askerve askerîîîîîîîî mahkeme ilâmlarmahkeme ilâmlarmahkeme ilâmlarmahkeme ilâmlarmahkeme ilâmlarmahkeme ilâmlarmahkeme ilâmlarmahkeme ilâmlarıı ile tespit olunan ile tespit olunan ile tespit olunan ile tespit olunan ile tespit olunan ile tespit olunan ile tespit olunan ile tespit olunan 
kamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklarda faiz baan alacaklarda faiz baan alacaklarda faiz baan alacaklarda faiz baan alacaklarda faiz baan alacaklarda faiz baan alacaklarda faiz baan alacaklarda faiz başşlanglanglanglanglanglanglanglangııçççççççç tarihi, ilâmda tarihi, ilâmda tarihi, ilâmda tarihi, ilâmda tarihi, ilâmda tarihi, ilâmda tarihi, ilâmda tarihi, ilâmda 
faizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin bafaizin başşlanglanglanglanglanglanglanglangııccccccccıı hakkhakkhakkhakkhakkhakkhakkhakkıında hnda hnda hnda hnda hnda hnda hnda hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüüm varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         m varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         m varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         m varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         m varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         m varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         m varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         m varsa belirtilen tarih, aksi takdirde                         
karar tarihidir. karar tarihidir. karar tarihidir. karar tarihidir. karar tarihidir. karar tarihidir. karar tarihidir. karar tarihidir. 

�� (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) Sorumlular ve/veya ilgililerce yapSorumlular ve/veya ilgililerce yapSorumlular ve/veya ilgililerce yapSorumlular ve/veya ilgililerce yapSorumlular ve/veya ilgililerce yapSorumlular ve/veya ilgililerce yapSorumlular ve/veya ilgililerce yapSorumlular ve/veya ilgililerce yapıılan lan lan lan lan lan lan lan öööööööödeme tutardeme tutardeme tutardeme tutardeme tutardeme tutardeme tutardeme tutarıınnnnnnnnıın, alacak asln, alacak asln, alacak asln, alacak asln, alacak asln, alacak asln, alacak asln, alacak aslıı
ile faiz tutarile faiz tutarile faiz tutarile faiz tutarile faiz tutarile faiz tutarile faiz tutarile faiz tutarıınnnnnnnnıın tamamn tamamn tamamn tamamn tamamn tamamn tamamn tamamıınnnnnnnnıı karkarkarkarkarkarkarkarşışılamamaslamamaslamamaslamamaslamamaslamamaslamamaslamamasıı halinde halinde halinde halinde halinde halinde halinde halinde öööööööödenen tutar denen tutar denen tutar denen tutar denen tutar denen tutar denen tutar denen tutar 
vadesi gelmivadesi gelmivadesi gelmivadesi gelmivadesi gelmivadesi gelmivadesi gelmivadesi gelmişş alacak aslalacak aslalacak aslalacak aslalacak aslalacak aslalacak aslalacak aslıına ve faizine orantna ve faizine orantna ve faizine orantna ve faizine orantna ve faizine orantna ve faizine orantna ve faizine orantna ve faizine orantııllllllllıı olarak mahsup edilir. olarak mahsup edilir. olarak mahsup edilir. olarak mahsup edilir. olarak mahsup edilir. olarak mahsup edilir. olarak mahsup edilir. olarak mahsup edilir. 

�� (4) Bor(4) Bor(4) Bor(4) Bor(4) Bor(4) Bor(4) Bor(4) Borçççççççç aslaslaslaslaslaslaslaslıına faiz dahil edilerek, tekrar faiz yna faiz dahil edilerek, tekrar faiz yna faiz dahil edilerek, tekrar faiz yna faiz dahil edilerek, tekrar faiz yna faiz dahil edilerek, tekrar faiz yna faiz dahil edilerek, tekrar faiz yna faiz dahil edilerek, tekrar faiz yna faiz dahil edilerek, tekrar faiz yüüüüüüüürrrrrrrrüüüüüüüüttttttttüüüüüüüülemez.lemez.lemez.lemez.lemez.lemez.lemez.lemez.



Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıınnnnnnnnıın tespiti ve tahsilinde zamanan tespiti ve tahsilinde zamanan tespiti ve tahsilinde zamanan tespiti ve tahsilinde zamanan tespiti ve tahsilinde zamanan tespiti ve tahsilinde zamanan tespiti ve tahsilinde zamanan tespiti ve tahsilinde zamanaşışımmmmmmmmıı

�� (1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zarar(1) Kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaşışımmmmmmmmıı ssssssssüüüüüüüüresi, resi, resi, resi, resi, resi, resi, resi, 
zamanazamanazamanazamanazamanazamanazamanazamanaşışımmmmmmmmıınnnnnnnnıı kesen ve durduran genel hkesen ve durduran genel hkesen ve durduran genel hkesen ve durduran genel hkesen ve durduran genel hkesen ve durduran genel hkesen ve durduran genel hkesen ve durduran genel hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümler saklmler saklmler saklmler saklmler saklmler saklmler saklmler saklıı kalmak kalmak kalmak kalmak kalmak kalmak kalmak kalmak 
kaydkaydkaydkaydkaydkaydkaydkaydııyla, yla, yla, yla, yla, yla, yla, yla, on yon yon yon yon yon yon yon yııldldldldldldldldıır. r. r. r. r. r. r. r. 

�� (2) Zamana(2) Zamana(2) Zamana(2) Zamana(2) Zamana(2) Zamana(2) Zamana(2) Zamanaşışımmmmmmmmıı ssssssssüüüüüüüüresi, resi, resi, resi, resi, resi, resi, resi, kamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararıınnnnnnnnıın olun olun olun olun olun olun olun oluşştutututututututuğğu kabul edilen tarihi u kabul edilen tarihi u kabul edilen tarihi u kabul edilen tarihi u kabul edilen tarihi u kabul edilen tarihi u kabul edilen tarihi u kabul edilen tarihi 
takip eden maltakip eden maltakip eden maltakip eden maltakip eden maltakip eden maltakip eden maltakip eden malîîîîîîîî yyyyyyyyııllllllllıın ban ban ban ban ban ban ban başışında inda inda inda inda inda inda inda işşlemeye balemeye balemeye balemeye balemeye balemeye balemeye balemeye başşlar ve onuncu ylar ve onuncu ylar ve onuncu ylar ve onuncu ylar ve onuncu ylar ve onuncu ylar ve onuncu ylar ve onuncu yııllllllllıın n n n n n n n 
sonunda biter.sonunda biter.sonunda biter.sonunda biter.sonunda biter.sonunda biter.sonunda biter.sonunda biter.

�� (3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Bor(3) Borçççççççç aslaslaslaslaslaslaslaslıı zamanazamanazamanazamanazamanazamanazamanazamanaşışımmmmmmmmıına una una una una una una una uğğramramramramramramramramışış olan kamu zararolan kamu zararolan kamu zararolan kamu zararolan kamu zararolan kamu zararolan kamu zararolan kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan an an an an an an an 
alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıın faizleri de zaman an faizleri de zaman an faizleri de zaman an faizleri de zaman an faizleri de zaman an faizleri de zaman an faizleri de zaman an faizleri de zaman aşışımmmmmmmmıına una una una una una una una uğğrar.rar.rar.rar.rar.rar.rar.rar.

�� (4) Zamana(4) Zamana(4) Zamana(4) Zamana(4) Zamana(4) Zamana(4) Zamana(4) Zamanaşışımmmmmmmmıına una una una una una una una uğğramramramramramramramramışış olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer 
taraftaraftaraftaraftaraftaraftaraftarafıından ndan ndan ndan ndan ndan ndan ndan rrrrrrrrıızaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaen yapyapyapyapyapyapyapyapıılan lan lan lan lan lan lan lan öööööööödemeler kabul edilir.demeler kabul edilir.demeler kabul edilir.demeler kabul edilir.demeler kabul edilir.demeler kabul edilir.demeler kabul edilir.demeler kabul edilir.



ZamanaZamanaZamanaZamanaZamanaZamanaZamanaZamanaşışımmmmmmmmıınnnnnnnnıı kesen ve durduran hallerkesen ve durduran hallerkesen ve durduran hallerkesen ve durduran hallerkesen ve durduran hallerkesen ve durduran hallerkesen ve durduran hallerkesen ve durduran haller

�� 1) Kamu zarar1) Kamu zarar1) Kamu zarar1) Kamu zarar1) Kamu zarar1) Kamu zarar1) Kamu zarar1) Kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaan alacaklarda zamanaşışımmmmmmmmıı 818 say818 say818 say818 say818 say818 say818 say818 sayııllllllllıı
Kanunda belirtilen hallerde kesilir. ZamanaKanunda belirtilen hallerde kesilir. ZamanaKanunda belirtilen hallerde kesilir. ZamanaKanunda belirtilen hallerde kesilir. ZamanaKanunda belirtilen hallerde kesilir. ZamanaKanunda belirtilen hallerde kesilir. ZamanaKanunda belirtilen hallerde kesilir. ZamanaKanunda belirtilen hallerde kesilir. Zamanaşışımmmmmmmmıınnnnnnnnıın kesildin kesildin kesildin kesildin kesildin kesildin kesildin kesildiğği i i i i i i i 
durumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman adurumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman adurumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman adurumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman adurumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman adurumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman adurumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman adurumlarda, kesilme tarihinden itibaren yeni zaman aşışımmmmmmmmıı ssssssssüüüüüüüüresi resi resi resi resi resi resi resi 
iiiiiiiişşlemeye balemeye balemeye balemeye balemeye balemeye balemeye balemeye başşlar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle lar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle lar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle lar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle lar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle lar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle lar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle lar. Sorumlunun ve/veya ilgilinin borcunu bir senetle 
kabullenmesi veya borcun mahkeme kararkabullenmesi veya borcun mahkeme kararkabullenmesi veya borcun mahkeme kararkabullenmesi veya borcun mahkeme kararkabullenmesi veya borcun mahkeme kararkabullenmesi veya borcun mahkeme kararkabullenmesi veya borcun mahkeme kararkabullenmesi veya borcun mahkeme kararıı ile belirlenmesi halinde ile belirlenmesi halinde ile belirlenmesi halinde ile belirlenmesi halinde ile belirlenmesi halinde ile belirlenmesi halinde ile belirlenmesi halinde ile belirlenmesi halinde 
de yeni zamanade yeni zamanade yeni zamanade yeni zamanade yeni zamanade yeni zamanade yeni zamanade yeni zamanaşışımmmmmmmmıı ssssssssüüüüüüüüresi resi resi resi resi resi resi resi on yon yon yon yon yon yon yon yııldldldldldldldldıır.r.r.r.r.r.r.r.

�� (2) 818 say(2) 818 say(2) 818 say(2) 818 say(2) 818 say(2) 818 say(2) 818 say(2) 818 sayııllllllllıı Kanunda belirtilen hallerde zamanaKanunda belirtilen hallerde zamanaKanunda belirtilen hallerde zamanaKanunda belirtilen hallerde zamanaKanunda belirtilen hallerde zamanaKanunda belirtilen hallerde zamanaKanunda belirtilen hallerde zamanaKanunda belirtilen hallerde zamanaşışımmmmmmmmıı durur. Bu durur. Bu durur. Bu durur. Bu durur. Bu durur. Bu durur. Bu durur. Bu 
durum ortadan kalktdurum ortadan kalktdurum ortadan kalktdurum ortadan kalktdurum ortadan kalktdurum ortadan kalktdurum ortadan kalktdurum ortadan kalktığıığında zamananda zamananda zamananda zamananda zamananda zamananda zamananda zamanaşışımmmmmmmmıı, kald, kald, kald, kald, kald, kald, kald, kaldığıığı yerden iyerden iyerden iyerden iyerden iyerden iyerden iyerden işşlemeye lemeye lemeye lemeye lemeye lemeye lemeye lemeye 
devam eder.devam eder.devam eder.devam eder.devam eder.devam eder.devam eder.devam eder.



KAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DO ĞĞAN ALACAKLARIN SAN ALACAKLARIN S ĐĐLLĐĐNMESNMESĐĐ(1) (1) 

�� (1) Zorunlu veya m(1) Zorunlu veya m(1) Zorunlu veya m(1) Zorunlu veya m(1) Zorunlu veya m(1) Zorunlu veya m(1) Zorunlu veya m(1) Zorunlu veya müüüüüüüücbir sebeplerle takip ve tahsil imkancbir sebeplerle takip ve tahsil imkancbir sebeplerle takip ve tahsil imkancbir sebeplerle takip ve tahsil imkancbir sebeplerle takip ve tahsil imkancbir sebeplerle takip ve tahsil imkancbir sebeplerle takip ve tahsil imkancbir sebeplerle takip ve tahsil imkanıı kalmayan kalmayan kalmayan kalmayan kalmayan kalmayan kalmayan kalmayan 
kamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararkamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklardan an alacaklardan an alacaklardan an alacaklardan an alacaklardan an alacaklardan an alacaklardan an alacaklardan merkezmerkezmerkezmerkezmerkezmerkezmerkezmerkezîîîîîîîî yyyyyyyyöööööööönetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim büüüüüüüüttttttttççççççççe e e e e e e e 
kanununda gkanununda gkanununda gkanununda gkanununda gkanununda gkanununda gkanununda göööööööösterilen tutara kadar olanlarsterilen tutara kadar olanlarsterilen tutara kadar olanlarsterilen tutara kadar olanlarsterilen tutara kadar olanlarsterilen tutara kadar olanlarsterilen tutara kadar olanlarsterilen tutara kadar olanlarıın kayn kayn kayn kayn kayn kayn kayn kayııtlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan 
ççççççççııkarkarkarkarkarkarkarkarıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıına,na,na,na,na,na,na,na, genel bgenel bgenel bgenel bgenel bgenel bgenel bgenel büüüüüüüüttttttttççççççççe kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsamıındaki kamu idarelerinde Maliye ndaki kamu idarelerinde Maliye ndaki kamu idarelerinde Maliye ndaki kamu idarelerinde Maliye ndaki kamu idarelerinde Maliye ndaki kamu idarelerinde Maliye ndaki kamu idarelerinde Maliye ndaki kamu idarelerinde Maliye 
BakanBakanBakanBakanBakanBakanBakanBakanıı, di, di, di, di, di, di, di, diğğer kamu idarelerinde er kamu idarelerinde er kamu idarelerinde er kamu idarelerinde er kamu idarelerinde er kamu idarelerinde er kamu idarelerinde er kamu idarelerinde öööööööözel kanunlarzel kanunlarzel kanunlarzel kanunlarzel kanunlarzel kanunlarzel kanunlarzel kanunlarıındaki hndaki hndaki hndaki hndaki hndaki hndaki hndaki hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümler saklmler saklmler saklmler saklmler saklmler saklmler saklmler saklıı
kalmak kaydkalmak kaydkalmak kaydkalmak kaydkalmak kaydkalmak kaydkalmak kaydkalmak kaydııyla yla yla yla yla yla yla yla üüüüüüüüst yst yst yst yst yst yst yst yööööööööneticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. neticiler yetkilidir. 

�� (2) Birinci f(2) Birinci f(2) Birinci f(2) Birinci f(2) Birinci f(2) Birinci f(2) Birinci f(2) Birinci fııkrada belirtilen alacaklar; genel bkrada belirtilen alacaklar; genel bkrada belirtilen alacaklar; genel bkrada belirtilen alacaklar; genel bkrada belirtilen alacaklar; genel bkrada belirtilen alacaklar; genel bkrada belirtilen alacaklar; genel bkrada belirtilen alacaklar; genel büüüüüüüüttttttttççççççççe kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsamıındaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki 
kamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmikamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmikamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmikamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmikamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmikamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmikamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmikamu idarelerinde, davaya veya icraya intikal etmişş olanlar iolanlar iolanlar iolanlar iolanlar iolanlar iolanlar iolanlar iççççççççin in in in in in in in 
8/1/1943 tarihli ve 4353 say8/1/1943 tarihli ve 4353 say8/1/1943 tarihli ve 4353 say8/1/1943 tarihli ve 4353 say8/1/1943 tarihli ve 4353 say8/1/1943 tarihli ve 4353 say8/1/1943 tarihli ve 4353 say8/1/1943 tarihli ve 4353 sayııllllllllıı Kanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hKanun hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gööööööööre, kapsamdaki re, kapsamdaki re, kapsamdaki re, kapsamdaki re, kapsamdaki re, kapsamdaki re, kapsamdaki re, kapsamdaki 
didididididididiğğer kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise er kamu idarelerinde ise öööööööözel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarzel mevzuatlarıındaki hndaki hndaki hndaki hndaki hndaki hndaki hndaki hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlere gmlere gmlere gmlere gmlere gmlere gmlere gmlere gööööööööre re re re re re re re 
yetkili mercilerden alyetkili mercilerden alyetkili mercilerden alyetkili mercilerden alyetkili mercilerden alyetkili mercilerden alyetkili mercilerden alyetkili mercilerden alıınan takipten vazgenan takipten vazgenan takipten vazgenan takipten vazgenan takipten vazgenan takipten vazgenan takipten vazgenan takipten vazgeççççççççme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayıı ile silinerek ile silinerek ile silinerek ile silinerek ile silinerek ile silinerek ile silinerek ile silinerek 
kaykaykaykaykaykaykaykayııtlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan ççççççççııkarkarkarkarkarkarkarkarııllllllllıır.r.r.r.r.r.r.r.

�� (3) Bu (3) Bu (3) Bu (3) Bu (3) Bu (3) Bu (3) Bu (3) Bu şşekilde kayekilde kayekilde kayekilde kayekilde kayekilde kayekilde kayekilde kayııtlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan ççççççççııkarkarkarkarkarkarkarkarıılacak alacaklar ilacak alacaklar ilacak alacaklar ilacak alacaklar ilacak alacaklar ilacak alacaklar ilacak alacaklar ilacak alacaklar iççççççççin, alacak takip in, alacak takip in, alacak takip in, alacak takip in, alacak takip in, alacak takip in, alacak takip in, alacak takip 
dosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasdosyasıı; merkezde strateji geli; merkezde strateji geli; merkezde strateji geli; merkezde strateji geli; merkezde strateji geli; merkezde strateji geli; merkezde strateji geli; merkezde strateji gelişştirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, tatirme birimlerince, taşşrada ise alacarada ise alacarada ise alacarada ise alacarada ise alacarada ise alacarada ise alacarada ise alacağığı
takiple gtakiple gtakiple gtakiple gtakiple gtakiple gtakiple gtakiple göööööööörevli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine revli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine revli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine revli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine revli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine revli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine revli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine revli birimlerce, idareyi temsile yetkili hukuk birimlerine 
ggggggggöööööööönderilerek yetkili mercilerden nderilerek yetkili mercilerden nderilerek yetkili mercilerden nderilerek yetkili mercilerden nderilerek yetkili mercilerden nderilerek yetkili mercilerden nderilerek yetkili mercilerden nderilerek yetkili mercilerden takipten vazgetakipten vazgetakipten vazgetakipten vazgetakipten vazgetakipten vazgetakipten vazgetakipten vazgeççççççççme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayıınnnnnnnnıın n n n n n n n 
alalalalalalalalıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı istenilir.istenilir.istenilir.istenilir.istenilir.istenilir.istenilir.istenilir. Takipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeTakipten vazgeççççççççme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayme onayıı alalalalalalalalıındndndndndndndndııktan sonra dosya, ktan sonra dosya, ktan sonra dosya, ktan sonra dosya, ktan sonra dosya, ktan sonra dosya, ktan sonra dosya, ktan sonra dosya, 
onay da eklenerek ilgisine gonay da eklenerek ilgisine gonay da eklenerek ilgisine gonay da eklenerek ilgisine gonay da eklenerek ilgisine gonay da eklenerek ilgisine gonay da eklenerek ilgisine gonay da eklenerek ilgisine gööööööööre strateji gelire strateji gelire strateji gelire strateji gelire strateji gelire strateji gelire strateji gelire strateji gelişştirme birimi veya takiple tirme birimi veya takiple tirme birimi veya takiple tirme birimi veya takiple tirme birimi veya takiple tirme birimi veya takiple tirme birimi veya takiple tirme birimi veya takiple 
ggggggggöööööööörevli ilgili tarevli ilgili tarevli ilgili tarevli ilgili tarevli ilgili tarevli ilgili tarevli ilgili tarevli ilgili taşşra birimine geri gra birimine geri gra birimine geri gra birimine geri gra birimine geri gra birimine geri gra birimine geri gra birimine geri göööööööönderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.nderilir.



KAMU ZARARINDAN DOKAMU ZARARINDAN DO ĞĞAN ALACAKLARIN SAN ALACAKLARIN S ĐĐLLĐĐNMESNMESĐĐ(2)(2)

�� (4) Strateji geli(4) Strateji geli(4) Strateji geli(4) Strateji geli(4) Strateji geli(4) Strateji geli(4) Strateji geli(4) Strateji gelişştirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili taşşra birimince, alacara birimince, alacara birimince, alacara birimince, alacara birimince, alacara birimince, alacara birimince, alacara birimince, alacağığın takibinden n takibinden n takibinden n takibinden n takibinden n takibinden n takibinden n takibinden 
vazgevazgevazgevazgevazgevazgevazgevazgeççççççççildiildiildiildiildiildiildiildiğğine dair onay muhasebe birimine gine dair onay muhasebe birimine gine dair onay muhasebe birimine gine dair onay muhasebe birimine gine dair onay muhasebe birimine gine dair onay muhasebe birimine gine dair onay muhasebe birimine gine dair onay muhasebe birimine göööööööönderilerek alacanderilerek alacanderilerek alacanderilerek alacanderilerek alacanderilerek alacanderilerek alacanderilerek alacağığın n n n n n n n 
muhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kaymuhasebe kayııtlartlartlartlartlartlartlartlarıından ndan ndan ndan ndan ndan ndan ndan ççççççççııkarkarkarkarkarkarkarkarıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı sasasasasasasasağğlanlanlanlanlanlanlanlanıır.r.r.r.r.r.r.r.

�� (5) Alaca(5) Alaca(5) Alaca(5) Alaca(5) Alaca(5) Alaca(5) Alaca(5) Alacağığın tahsili in tahsili in tahsili in tahsili in tahsili in tahsili in tahsili in tahsili iççççççççin ain ain ain ain ain ain ain aççççççççıılan davada kamu idaresi aleyhine karar verildilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildilan davada kamu idaresi aleyhine karar verildiğği i i i i i i i 
ve Yargve Yargve Yargve Yargve Yargve Yargve Yargve Yargııtay taraftay taraftay taraftay taraftay taraftay taraftay taraftay tarafıından da onanmak suretiyle hndan da onanmak suretiyle hndan da onanmak suretiyle hndan da onanmak suretiyle hndan da onanmak suretiyle hndan da onanmak suretiyle hndan da onanmak suretiyle hndan da onanmak suretiyle hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüüm kesinlem kesinlem kesinlem kesinlem kesinlem kesinlem kesinlem kesinleşştitititititititiğği veya kamu i veya kamu i veya kamu i veya kamu i veya kamu i veya kamu i veya kamu i veya kamu 
idaresi iidaresi iidaresi iidaresi iidaresi iidaresi iidaresi iidaresi iççççççççin bir yarar gin bir yarar gin bir yarar gin bir yarar gin bir yarar gin bir yarar gin bir yarar gin bir yarar göööööööörrrrrrrrüüüüüüüülmedilmedilmedilmedilmedilmedilmedilmediğğinden temyizden yetkili inden temyizden yetkili inden temyizden yetkili inden temyizden yetkili inden temyizden yetkili inden temyizden yetkili inden temyizden yetkili inden temyizden yetkili mercininmercininmercininmercininmercininmercininmercininmercinin onayonayonayonayonayonayonayonayıı
alalalalalalalalıınarak vazgenarak vazgenarak vazgenarak vazgenarak vazgenarak vazgenarak vazgenarak vazgeççççççççildiildiildiildiildiildiildiildiğği hallerde, Yargi hallerde, Yargi hallerde, Yargi hallerde, Yargi hallerde, Yargi hallerde, Yargi hallerde, Yargi hallerde, Yargııtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmtay ilâmıı veya temyizden vazgeveya temyizden vazgeveya temyizden vazgeveya temyizden vazgeveya temyizden vazgeveya temyizden vazgeveya temyizden vazgeveya temyizden vazgeççççççççme me me me me me me me 
onayonayonayonayonayonayonayonayıı ile buna iliile buna iliile buna iliile buna iliile buna iliile buna iliile buna iliile buna ilişşkin aleyhteki mahkeme kararkin aleyhteki mahkeme kararkin aleyhteki mahkeme kararkin aleyhteki mahkeme kararkin aleyhteki mahkeme kararkin aleyhteki mahkeme kararkin aleyhteki mahkeme kararkin aleyhteki mahkeme kararıı, hukuk birimince strateji , hukuk birimince strateji , hukuk birimince strateji , hukuk birimince strateji , hukuk birimince strateji , hukuk birimince strateji , hukuk birimince strateji , hukuk birimince strateji 
geligeligeligeligeligeligeligelişştirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili tatirme birimi veya ilgili taşşra birimine gra birimine gra birimine gra birimine gra birimine gra birimine gra birimine gra birimine göööööööönderilir. Bu birimlerce de, snderilir. Bu birimlerce de, snderilir. Bu birimlerce de, snderilir. Bu birimlerce de, snderilir. Bu birimlerce de, snderilir. Bu birimlerce de, snderilir. Bu birimlerce de, snderilir. Bu birimlerce de, sööööööööz z z z z z z z 
konusu belgelerin onaylkonusu belgelerin onaylkonusu belgelerin onaylkonusu belgelerin onaylkonusu belgelerin onaylkonusu belgelerin onaylkonusu belgelerin onaylkonusu belgelerin onaylıı birer birer birer birer birer birer birer birer öööööööörnekleri ilgili muhasebe birimine intikal rnekleri ilgili muhasebe birimine intikal rnekleri ilgili muhasebe birimine intikal rnekleri ilgili muhasebe birimine intikal rnekleri ilgili muhasebe birimine intikal rnekleri ilgili muhasebe birimine intikal rnekleri ilgili muhasebe birimine intikal rnekleri ilgili muhasebe birimine intikal 
ettirilerek alacaettirilerek alacaettirilerek alacaettirilerek alacaettirilerek alacaettirilerek alacaettirilerek alacaettirilerek alacağığın kayn kayn kayn kayn kayn kayn kayn kayııtlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan ççççççççııkarkarkarkarkarkarkarkarıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı sasasasasasasasağğlanlanlanlanlanlanlanlanıır.r.r.r.r.r.r.r.

�� (6) Birinci f(6) Birinci f(6) Birinci f(6) Birinci f(6) Birinci f(6) Birinci f(6) Birinci f(6) Birinci fııkrada belirtilen tutarkrada belirtilen tutarkrada belirtilen tutarkrada belirtilen tutarkrada belirtilen tutarkrada belirtilen tutarkrada belirtilen tutarkrada belirtilen tutarıı aaaaaaaaşşan ve merkezan ve merkezan ve merkezan ve merkezan ve merkezan ve merkezan ve merkezan ve merkezîîîîîîîî yyyyyyyyöööööööönetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim bnetim büüüüüüüüttttttttççççççççe kanununa e kanununa e kanununa e kanununa e kanununa e kanununa e kanununa e kanununa 
ekli cetvelde silinmesi ekli cetvelde silinmesi ekli cetvelde silinmesi ekli cetvelde silinmesi ekli cetvelde silinmesi ekli cetvelde silinmesi ekli cetvelde silinmesi ekli cetvelde silinmesi ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülen kamu zararlen kamu zararlen kamu zararlen kamu zararlen kamu zararlen kamu zararlen kamu zararlen kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklar ise an alacaklar ise an alacaklar ise an alacaklar ise an alacaklar ise an alacaklar ise an alacaklar ise an alacaklar ise 
strateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelistrateji gelişştirme birimi taraftirme birimi taraftirme birimi taraftirme birimi taraftirme birimi taraftirme birimi taraftirme birimi taraftirme birimi tarafıından ilgili muhasebe birimine bildirilerek ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek ndan ilgili muhasebe birimine bildirilerek 
kaykaykaykaykaykaykaykayııtlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan tlardan ççççççççııkarkarkarkarkarkarkarkarıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı sasasasasasasasağğlanlanlanlanlanlanlanlanıır.r.r.r.r.r.r.r.



Kamu ZararKamu ZararKamu ZararKamu ZararKamu ZararKamu ZararKamu ZararKamu Zararıınnnnnnnnıın Olun Olun Olun Olun Olun Olun Olun Oluşştutututututututuğğu Tarihu Tarihu Tarihu Tarihu Tarihu Tarihu Tarihu Tarih

Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıınnnnnnnnıın olun olun olun olun olun olun olun oluşştutututututututuğğu tarih: u tarih: u tarih: u tarih: u tarih: u tarih: u tarih: u tarih: 

Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıı;;;;;;;;
a)a)a)a)a)a)a)a) Vezne ve ambar aVezne ve ambar aVezne ve ambar aVezne ve ambar aVezne ve ambar aVezne ve ambar aVezne ve ambar aVezne ve ambar aççççççççııklarklarklarklarklarklarklarklarıı ile diile diile diile diile diile diile diile diğğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin er muhasebe yetkilisi mutemetlerinin er muhasebe yetkilisi mutemetlerinin er muhasebe yetkilisi mutemetlerinin er muhasebe yetkilisi mutemetlerinin er muhasebe yetkilisi mutemetlerinin er muhasebe yetkilisi mutemetlerinin er muhasebe yetkilisi mutemetlerinin 
aaaaaaaaççççççççııklarklarklarklarklarklarklarklarıında, anda, anda, anda, anda, anda, anda, anda, aççççççççığıığın meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldiğği tarihte, bu tarihin bilinmedii tarihte, bu tarihin bilinmedii tarihte, bu tarihin bilinmedii tarihte, bu tarihin bilinmedii tarihte, bu tarihin bilinmedii tarihte, bu tarihin bilinmedii tarihte, bu tarihin bilinmedii tarihte, bu tarihin bilinmediğği i i i i i i i 
durumlarda olaydurumlarda olaydurumlarda olaydurumlarda olaydurumlarda olaydurumlarda olaydurumlarda olaydurumlarda olayıın tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildiğği tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,
b)b)b)b)b)b)b)b) ĐşĐş, mal veya hizmet kar, mal veya hizmet kar, mal veya hizmet kar, mal veya hizmet kar, mal veya hizmet kar, mal veya hizmet kar, mal veya hizmet kar, mal veya hizmet karşışıllllllllığıığı olarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatolarak ilgili mevzuatıında belirlenen veya nda belirlenen veya nda belirlenen veya nda belirlenen veya nda belirlenen veya nda belirlenen veya nda belirlenen veya nda belirlenen veya 
mevzuatmevzuatmevzuatmevzuatmevzuatmevzuatmevzuatmevzuatıında nda nda nda nda nda nda nda ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülen karar, onay ya da slen karar, onay ya da slen karar, onay ya da slen karar, onay ya da slen karar, onay ya da slen karar, onay ya da slen karar, onay ya da slen karar, onay ya da söööööööözlezlezlezlezlezlezlezleşşmesinde belirlenen mesinde belirlenen mesinde belirlenen mesinde belirlenen mesinde belirlenen mesinde belirlenen mesinde belirlenen mesinde belirlenen 
tutardan fazla yaptutardan fazla yaptutardan fazla yaptutardan fazla yaptutardan fazla yaptutardan fazla yaptutardan fazla yaptutardan fazla yapıılan lan lan lan lan lan lan lan öööööööödemeler ile transfer nitelidemeler ile transfer nitelidemeler ile transfer nitelidemeler ile transfer nitelidemeler ile transfer nitelidemeler ile transfer nitelidemeler ile transfer nitelidemeler ile transfer niteliğğindeki giderlerde indeki giderlerde indeki giderlerde indeki giderlerde indeki giderlerde indeki giderlerde indeki giderlerde indeki giderlerde 
yapyapyapyapyapyapyapyapıılan yersiz ve fazla lan yersiz ve fazla lan yersiz ve fazla lan yersiz ve fazla lan yersiz ve fazla lan yersiz ve fazla lan yersiz ve fazla lan yersiz ve fazla öööööööödemelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, öööööööödemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapııldldldldldldldldığıığı tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,
c)c)c)c)c)c)c)c) KayKayKayKayKayKayKayKayııtltltltltltltltlıı olsun veya olmasolsun veya olmasolsun veya olmasolsun veya olmasolsun veya olmasolsun veya olmasolsun veya olmasolsun veya olmasıın, kamu idaresinin yn, kamu idaresinin yn, kamu idaresinin yn, kamu idaresinin yn, kamu idaresinin yn, kamu idaresinin yn, kamu idaresinin yn, kamu idaresinin yöööööööönetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullanıımmmmmmmmıında nda nda nda nda nda nda nda 
olan ya da kullanolan ya da kullanolan ya da kullanolan ya da kullanolan ya da kullanolan ya da kullanolan ya da kullanolan ya da kullanııccccccccıılarlarlarlarlarlarlarlarıına teslim edilen tana teslim edilen tana teslim edilen tana teslim edilen tana teslim edilen tana teslim edilen tana teslim edilen tana teslim edilen taşışınnnnnnnnıırlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarıın kaybedilmesi, n kaybedilmesi, n kaybedilmesi, n kaybedilmesi, n kaybedilmesi, n kaybedilmesi, n kaybedilmesi, n kaybedilmesi, 
ççççççççalalalalalalalalıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı veya zarar gveya zarar gveya zarar gveya zarar gveya zarar gveya zarar gveya zarar gveya zarar göööööööörmesi hallerinde rmesi hallerinde rmesi hallerinde rmesi hallerinde rmesi hallerinde rmesi hallerinde rmesi hallerinde rmesi hallerinde olayolayolayolayolayolayolayolayıın meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldin meydana geldiğği tarihtei tarihtei tarihtei tarihtei tarihtei tarihtei tarihtei tarihte; ; ; ; ; ; ; ; 
bu tarihin bilinmedibu tarihin bilinmedibu tarihin bilinmedibu tarihin bilinmedibu tarihin bilinmedibu tarihin bilinmedibu tarihin bilinmedibu tarihin bilinmediğği durumlarda olayi durumlarda olayi durumlarda olayi durumlarda olayi durumlarda olayi durumlarda olayi durumlarda olayi durumlarda olayıın tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildin tespit edildiğği tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,i tarihte,
çç)))))))) ĐşĐş yaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptyaptıırrrrrrrrıılmadan, mal veya hizmet allmadan, mal veya hizmet allmadan, mal veya hizmet allmadan, mal veya hizmet allmadan, mal veya hizmet allmadan, mal veya hizmet allmadan, mal veya hizmet allmadan, mal veya hizmet alıınmadan ya da mevzuatnmadan ya da mevzuatnmadan ya da mevzuatnmadan ya da mevzuatnmadan ya da mevzuatnmadan ya da mevzuatnmadan ya da mevzuatnmadan ya da mevzuatıında nda nda nda nda nda nda nda 
ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülmedilmedilmedilmedilmedilmedilmedilmediğği halde yapi halde yapi halde yapi halde yapi halde yapi halde yapi halde yapi halde yapıılan yersiz lan yersiz lan yersiz lan yersiz lan yersiz lan yersiz lan yersiz lan yersiz öööööööödemelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, demelerde, öööööööödemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapdemenin yapııldldldldldldldldığıığı
tarihtetarihtetarihtetarihtetarihtetarihtetarihtetarihte,,,,,,,,
dd)))))))) ĐĐdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil idare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işşlemlerinin mevzuata uygun lemlerinin mevzuata uygun lemlerinin mevzuata uygun lemlerinin mevzuata uygun lemlerinin mevzuata uygun lemlerinin mevzuata uygun lemlerinin mevzuata uygun lemlerinin mevzuata uygun 
bir bir bir bir bir bir bir bir şşekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapekilde yapıılmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamaslmamasıı hallerinde, shallerinde, shallerinde, shallerinde, shallerinde, shallerinde, shallerinde, shallerinde, sööööööööz konusu iz konusu iz konusu iz konusu iz konusu iz konusu iz konusu iz konusu işşlemin lemin lemin lemin lemin lemin lemin lemin zaman azaman azaman azaman azaman azaman azaman azaman aşışımmmmmmmmıına na na na na na na na 
uuuuuuuuğğradradradradradradradradığıığı tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,

e)e)e)e)e)e)e)e) HakediHakediHakediHakediHakediHakediHakediHakedişşlerdenlerdenlerdenlerdenlerdenlerdenlerdenlerden kesinti suretiyle yapkesinti suretiyle yapkesinti suretiyle yapkesinti suretiyle yapkesinti suretiyle yapkesinti suretiyle yapkesinti suretiyle yapkesinti suretiyle yapıılan gelir tahsilatlan gelir tahsilatlan gelir tahsilatlan gelir tahsilatlan gelir tahsilatlan gelir tahsilatlan gelir tahsilatlan gelir tahsilatıınnnnnnnnıın eksik n eksik n eksik n eksik n eksik n eksik n eksik n eksik 
yapyapyapyapyapyapyapyapıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıı hallerinde, hallerinde, hallerinde, hallerinde, hallerinde, hallerinde, hallerinde, hallerinde, tahsilat tutartahsilat tutartahsilat tutartahsilat tutartahsilat tutartahsilat tutartahsilat tutartahsilat tutarıınnnnnnnnıın gelir kaydedilmesi gerektin gelir kaydedilmesi gerektin gelir kaydedilmesi gerektin gelir kaydedilmesi gerektin gelir kaydedilmesi gerektin gelir kaydedilmesi gerektin gelir kaydedilmesi gerektin gelir kaydedilmesi gerektiğği i i i i i i i 
tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,tarihte,
oluoluoluoluoluoluoluoluşşmumumumumumumumuşş kabul edilir.kabul edilir.kabul edilir.kabul edilir.kabul edilir.kabul edilir.kabul edilir.kabul edilir.



Kamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararKamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklarıın takip ve tahsilinde n takip ve tahsilinde n takip ve tahsilinde n takip ve tahsilinde n takip ve tahsilinde n takip ve tahsilinde n takip ve tahsilinde n takip ve tahsilinde 
aaaaaaaaşşaaaaaaaağığıda belirtilen hda belirtilen hda belirtilen hda belirtilen hda belirtilen hda belirtilen hda belirtilen hda belirtilen hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlere uyulur.mlere uyulur.mlere uyulur.mlere uyulur.mlere uyulur.mlere uyulur.mlere uyulur.mlere uyulur.

�� a) Kamu zarara) Kamu zarara) Kamu zarara) Kamu zarara) Kamu zarara) Kamu zarara) Kamu zarara) Kamu zararıından dondan dondan dondan dondan dondan dondan dondan doğğan alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklaran alacaklarıın sorumlularca ve/veya ilgililerce n sorumlularca ve/veya ilgililerce n sorumlularca ve/veya ilgililerce n sorumlularca ve/veya ilgililerce n sorumlularca ve/veya ilgililerce n sorumlularca ve/veya ilgililerce n sorumlularca ve/veya ilgililerce n sorumlularca ve/veya ilgililerce rrrrrrrrıızaenzaenzaenzaenzaenzaenzaenzaen
veya veya veya veya veya veya veya veya sulhensulhensulhensulhensulhensulhensulhensulhen öööööööödenmemesi halinde alacak takip dosyasdenmemesi halinde alacak takip dosyasdenmemesi halinde alacak takip dosyasdenmemesi halinde alacak takip dosyasdenmemesi halinde alacak takip dosyasdenmemesi halinde alacak takip dosyasdenmemesi halinde alacak takip dosyasdenmemesi halinde alacak takip dosyasıı, genel h, genel h, genel h, genel h, genel h, genel h, genel h, genel hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlere mlere mlere mlere mlere mlere mlere mlere 
ggggggggööööööööre takibat yapre takibat yapre takibat yapre takibat yapre takibat yapre takibat yapre takibat yapre takibat yapıılmak ve dava almak ve dava almak ve dava almak ve dava almak ve dava almak ve dava almak ve dava almak ve dava aççççççççıılmak lmak lmak lmak lmak lmak lmak lmak üüüüüüüüzere, genel bzere, genel bzere, genel bzere, genel bzere, genel bzere, genel bzere, genel bzere, genel büüüüüüüüttttttttççççççççe kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsame kapsamıındaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki 
kamu idarelerince o yerdeki kamu idarelerince o yerdeki kamu idarelerince o yerdeki kamu idarelerince o yerdeki kamu idarelerince o yerdeki kamu idarelerince o yerdeki kamu idarelerince o yerdeki kamu idarelerince o yerdeki muhakematmuhakematmuhakematmuhakematmuhakematmuhakematmuhakematmuhakemat mmmmmmmmüüüüüüüüddddddddüüüüüüüürlrlrlrlrlrlrlrlüüüüüüüüğğüüüüüüüü veya hazine veya hazine veya hazine veya hazine veya hazine veya hazine veya hazine veya hazine 
avukatlavukatlavukatlavukatlavukatlavukatlavukatlavukatlığıığına gna gna gna gna gna gna gna göööööööönderilir. Hazine avukatnderilir. Hazine avukatnderilir. Hazine avukatnderilir. Hazine avukatnderilir. Hazine avukatnderilir. Hazine avukatnderilir. Hazine avukatnderilir. Hazine avukatıı bulunmayan yerlerde dava ve icra bulunmayan yerlerde dava ve icra bulunmayan yerlerde dava ve icra bulunmayan yerlerde dava ve icra bulunmayan yerlerde dava ve icra bulunmayan yerlerde dava ve icra bulunmayan yerlerde dava ve icra bulunmayan yerlerde dava ve icra 
iiiiiiiişşleri kamu idaresi yleri kamu idaresi yleri kamu idaresi yleri kamu idaresi yleri kamu idaresi yleri kamu idaresi yleri kamu idaresi yleri kamu idaresi yööööööööneticileri tarafneticileri tarafneticileri tarafneticileri tarafneticileri tarafneticileri tarafneticileri tarafneticileri tarafıından takip edilir. Genel bndan takip edilir. Genel bndan takip edilir. Genel bndan takip edilir. Genel bndan takip edilir. Genel bndan takip edilir. Genel bndan takip edilir. Genel bndan takip edilir. Genel büüüüüüüüttttttttççççççççe de de de de de de de dışıışındaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki ndaki 
didididididididiğğer kamu idarelerinde ser kamu idarelerinde ser kamu idarelerinde ser kamu idarelerinde ser kamu idarelerinde ser kamu idarelerinde ser kamu idarelerinde ser kamu idarelerinde sööööööööz konusu dosya hukuk birimine gz konusu dosya hukuk birimine gz konusu dosya hukuk birimine gz konusu dosya hukuk birimine gz konusu dosya hukuk birimine gz konusu dosya hukuk birimine gz konusu dosya hukuk birimine gz konusu dosya hukuk birimine göööööööönderilirnderilirnderilirnderilirnderilirnderilirnderilirnderilir..

�� b) Alacab) Alacab) Alacab) Alacab) Alacab) Alacab) Alacab) Alacağığın takibinden sorumlu birim yn takibinden sorumlu birim yn takibinden sorumlu birim yn takibinden sorumlu birim yn takibinden sorumlu birim yn takibinden sorumlu birim yn takibinden sorumlu birim yn takibinden sorumlu birim yööööööööneticileri, mahkemeye veya icraya neticileri, mahkemeye veya icraya neticileri, mahkemeye veya icraya neticileri, mahkemeye veya icraya neticileri, mahkemeye veya icraya neticileri, mahkemeye veya icraya neticileri, mahkemeye veya icraya neticileri, mahkemeye veya icraya 
intikal ettirilen alacaklarintikal ettirilen alacaklarintikal ettirilen alacaklarintikal ettirilen alacaklarintikal ettirilen alacaklarintikal ettirilen alacaklarintikal ettirilen alacaklarintikal ettirilen alacaklarıın takibinin hangi an takibinin hangi an takibinin hangi an takibinin hangi an takibinin hangi an takibinin hangi an takibinin hangi an takibinin hangi aşşamada olduamada olduamada olduamada olduamada olduamada olduamada olduamada olduğğunu ilgili hukuk unu ilgili hukuk unu ilgili hukuk unu ilgili hukuk unu ilgili hukuk unu ilgili hukuk unu ilgili hukuk unu ilgili hukuk 
birimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildibirimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildibirimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildibirimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildibirimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildibirimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildibirimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildibirimleri nezdinde izlemek, icra dairelerince tahsil edildiğği bildirilen paralari bildirilen paralari bildirilen paralari bildirilen paralari bildirilen paralari bildirilen paralari bildirilen paralari bildirilen paralarıın n n n n n n n 
muhasebe biriminin veznesine veya banka hesabmuhasebe biriminin veznesine veya banka hesabmuhasebe biriminin veznesine veya banka hesabmuhasebe biriminin veznesine veya banka hesabmuhasebe biriminin veznesine veya banka hesabmuhasebe biriminin veznesine veya banka hesabmuhasebe biriminin veznesine veya banka hesabmuhasebe biriminin veznesine veya banka hesabıına yatna yatna yatna yatna yatna yatna yatna yatıırrrrrrrrıılmaslmaslmaslmaslmaslmaslmaslmasıınnnnnnnnıı ve ve ve ve ve ve ve ve 
sorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularsorumlularıın ve/veya ilgililerin born ve/veya ilgililerin born ve/veya ilgililerin born ve/veya ilgililerin born ve/veya ilgililerin born ve/veya ilgililerin born ve/veya ilgililerin born ve/veya ilgililerin borççççççççlarlarlarlarlarlarlarlarıına mahsubunu sana mahsubunu sana mahsubunu sana mahsubunu sana mahsubunu sana mahsubunu sana mahsubunu sana mahsubunu sağğlamak lamak lamak lamak lamak lamak lamak lamak 
zorundadzorundadzorundadzorundadzorundadzorundadzorundadzorundadıırlar.rlar.rlar.rlar.rlar.rlar.rlar.rlar.

�� c) Kamu idaresinin yc) Kamu idaresinin yc) Kamu idaresinin yc) Kamu idaresinin yc) Kamu idaresinin yc) Kamu idaresinin yc) Kamu idaresinin yc) Kamu idaresinin yöööööööönetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullannetim ve kullanıımmmmmmmmıında bulunan tanda bulunan tanda bulunan tanda bulunan tanda bulunan tanda bulunan tanda bulunan tanda bulunan taşışınnnnnnnnıırlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarrlarıın kaybolmasn kaybolmasn kaybolmasn kaybolmasn kaybolmasn kaybolmasn kaybolmasn kaybolmasıı, , , , , , , , 
ççççççççalalalalalalalalıınmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasnmasıı, eksilmesi veya zarar g, eksilmesi veya zarar g, eksilmesi veya zarar g, eksilmesi veya zarar g, eksilmesi veya zarar g, eksilmesi veya zarar g, eksilmesi veya zarar g, eksilmesi veya zarar göööööööörmesine sebep olunmasrmesine sebep olunmasrmesine sebep olunmasrmesine sebep olunmasrmesine sebep olunmasrmesine sebep olunmasrmesine sebep olunmasrmesine sebep olunmasıı hallerinde hallerinde hallerinde hallerinde hallerinde hallerinde hallerinde hallerinde 
Kanunun 44 Kanunun 44 Kanunun 44 Kanunun 44 Kanunun 44 Kanunun 44 Kanunun 44 Kanunun 44 üüüüüüüüncncncncncncncncüüüüüüüü maddesinde maddesinde maddesinde maddesinde maddesinde maddesinde maddesinde maddesinde ööööööööngngngngngngngngöööööööörrrrrrrrüüüüüüüülen ylen ylen ylen ylen ylen ylen ylen yöööööööönetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gööööööööre re re re re re re re 
tespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlartespit edilen kamu zararlarıından 2 ndan 2 ndan 2 ndan 2 ndan 2 ndan 2 ndan 2 ndan 2 ncincincincincincincinci maddenin ikinci fmaddenin ikinci fmaddenin ikinci fmaddenin ikinci fmaddenin ikinci fmaddenin ikinci fmaddenin ikinci fmaddenin ikinci fııkraskraskraskraskraskraskraskrasıı kapsamkapsamkapsamkapsamkapsamkapsamkapsamkapsamıına na na na na na na na 
girmeyenler de bu Ygirmeyenler de bu Ygirmeyenler de bu Ygirmeyenler de bu Ygirmeyenler de bu Ygirmeyenler de bu Ygirmeyenler de bu Ygirmeyenler de bu Yöööööööönetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hnetmelik hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gööööööööre tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.re tahsil edilir.
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tahsilitahsilitahsilitahsilitahsilitahsilitahsilitahsili

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) HakediHakediHakediHakediHakediHakediHakediHakedişşlerinlerinlerinlerinlerinlerinlerinlerin öööööööödenmesi sdenmesi sdenmesi sdenmesi sdenmesi sdenmesi sdenmesi sdenmesi sıırasrasrasrasrasrasrasrasıında; alacaklnda; alacaklnda; alacaklnda; alacaklnda; alacaklnda; alacaklnda; alacaklnda; alacaklıılarlarlarlarlarlarlarlarıın kamu zararn kamu zararn kamu zararn kamu zararn kamu zararn kamu zararn kamu zararn kamu zararıından ndan ndan ndan ndan ndan ndan ndan 

dodododododododoğğan vadesi gelmian vadesi gelmian vadesi gelmian vadesi gelmian vadesi gelmian vadesi gelmian vadesi gelmian vadesi gelmişş borborborborborborborborççççççççlarlarlarlarlarlarlarlarıınnnnnnnnıın bulunup bulunmadn bulunup bulunmadn bulunup bulunmadn bulunup bulunmadn bulunup bulunmadn bulunup bulunmadn bulunup bulunmadn bulunup bulunmadığıığınnnnnnnnıı ve ve ve ve ve ve ve ve 

bulundubulundubulundubulundubulundubulundubulundubulunduğğu takdirde kendilerine u takdirde kendilerine u takdirde kendilerine u takdirde kendilerine u takdirde kendilerine u takdirde kendilerine u takdirde kendilerine u takdirde kendilerine öööööööödenecek haczedilebilecek denecek haczedilebilecek denecek haczedilebilecek denecek haczedilebilecek denecek haczedilebilecek denecek haczedilebilecek denecek haczedilebilecek denecek haczedilebilecek 

alacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklaralacaklarıından mahsuben tahsilini sandan mahsuben tahsilini sandan mahsuben tahsilini sandan mahsuben tahsilini sandan mahsuben tahsilini sandan mahsuben tahsilini sandan mahsuben tahsilini sandan mahsuben tahsilini sağğlamak lamak lamak lamak lamak lamak lamak lamak üüüüüüüüzere; elektronik zere; elektronik zere; elektronik zere; elektronik zere; elektronik zere; elektronik zere; elektronik zere; elektronik 

ortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluortamda sorgulama ve tahsilat sistemi oluşşturmaya, uygulama usul turmaya, uygulama usul turmaya, uygulama usul turmaya, uygulama usul turmaya, uygulama usul turmaya, uygulama usul turmaya, uygulama usul turmaya, uygulama usul 

ve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarve esaslarıınnnnnnnnıı belirlemeye Maliye Bakanlbelirlemeye Maliye Bakanlbelirlemeye Maliye Bakanlbelirlemeye Maliye Bakanlbelirlemeye Maliye Bakanlbelirlemeye Maliye Bakanlbelirlemeye Maliye Bakanlbelirlemeye Maliye Bakanlığıığı yetkilidir.yetkilidir.yetkilidir.yetkilidir.yetkilidir.yetkilidir.yetkilidir.yetkilidir.



(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1) YYYYYYYYöööööööönetmelinetmelinetmelinetmelinetmelinetmelinetmelinetmeliğğin yin yin yin yin yin yin yin yüüüüüüüürrrrrrrrüüüüüüüürlrlrlrlrlrlrlrlüüüüüüüüğğe girdie girdie girdie girdie girdie girdie girdie girdiğği tarihte mi tarihte mi tarihte mi tarihte mi tarihte mi tarihte mi tarihte mi tarihte müüüüüüüülga 1050 saylga 1050 saylga 1050 saylga 1050 saylga 1050 saylga 1050 saylga 1050 saylga 1050 sayııllllllllıı Kanunun Kanunun Kanunun Kanunun Kanunun Kanunun Kanunun Kanunun 
20 20 20 20 20 20 20 20 ........ maddesi ve dimaddesi ve dimaddesi ve dimaddesi ve dimaddesi ve dimaddesi ve dimaddesi ve dimaddesi ve diğğer ilgili mevzuat her ilgili mevzuat her ilgili mevzuat her ilgili mevzuat her ilgili mevzuat her ilgili mevzuat her ilgili mevzuat her ilgili mevzuat hüüüüüüüükkkkkkkküüüüüüüümlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gmlerine gööööööööre takibi re takibi re takibi re takibi re takibi re takibi re takibi re takibi 
saymanlsaymanlsaymanlsaymanlsaymanlsaymanlsaymanlsaymanlııklarca yapklarca yapklarca yapklarca yapklarca yapklarca yapklarca yapklarca yapıılmakta olan kilmakta olan kilmakta olan kilmakta olan kilmakta olan kilmakta olan kilmakta olan kilmakta olan kişşilerden alacaklar hesabilerden alacaklar hesabilerden alacaklar hesabilerden alacaklar hesabilerden alacaklar hesabilerden alacaklar hesabilerden alacaklar hesabilerden alacaklar hesabıında nda nda nda nda nda nda nda 
kaykaykaykaykaykaykaykayııtltltltltltltltlıı tutarlara ilitutarlara ilitutarlara ilitutarlara ilitutarlara ilitutarlara ilitutarlara ilitutarlara ilişşkin takip dosyalarkin takip dosyalarkin takip dosyalarkin takip dosyalarkin takip dosyalarkin takip dosyalarkin takip dosyalarkin takip dosyalarıı bu Ybu Ybu Ybu Ybu Ybu Ybu Ybu Yöööööööönetmelinetmelinetmelinetmelinetmelinetmelinetmelinetmeliğğin yayin yayin yayin yayin yayin yayin yayin yayıımlandmlandmlandmlandmlandmlandmlandmlandığıığı
tarihten itibaren iki ay itarihten itibaren iki ay itarihten itibaren iki ay itarihten itibaren iki ay itarihten itibaren iki ay itarihten itibaren iki ay itarihten itibaren iki ay itarihten itibaren iki ay iççççççççinde, merkezde strateji geliinde, merkezde strateji geliinde, merkezde strateji geliinde, merkezde strateji geliinde, merkezde strateji geliinde, merkezde strateji geliinde, merkezde strateji geliinde, merkezde strateji gelişştirme birimi, tirme birimi, tirme birimi, tirme birimi, tirme birimi, tirme birimi, tirme birimi, tirme birimi, 
--tatatatatatatataşşrada ise takibe yetkili ilgili tarada ise takibe yetkili ilgili tarada ise takibe yetkili ilgili tarada ise takibe yetkili ilgili tarada ise takibe yetkili ilgili tarada ise takibe yetkili ilgili tarada ise takibe yetkili ilgili tarada ise takibe yetkili ilgili taşşra birimi yra birimi yra birimi yra birimi yra birimi yra birimi yra birimi yra birimi yööööööööneticilerine neticilerine neticilerine neticilerine neticilerine neticilerine neticilerine neticilerine 
--imza karimza karimza karimza karimza karimza karimza karimza karşışıllllllllığıığında teslim edilir.nda teslim edilir.nda teslim edilir.nda teslim edilir.nda teslim edilir.nda teslim edilir.nda teslim edilir.nda teslim edilir.

(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) Teslim edilecek her takip dosyasTeslim edilecek her takip dosyasTeslim edilecek her takip dosyasTeslim edilecek her takip dosyasTeslim edilecek her takip dosyasTeslim edilecek her takip dosyasTeslim edilecek her takip dosyasTeslim edilecek her takip dosyasıı iiiiiiiiççççççççin, teslim tarihine kadar in, teslim tarihine kadar in, teslim tarihine kadar in, teslim tarihine kadar in, teslim tarihine kadar in, teslim tarihine kadar in, teslim tarihine kadar in, teslim tarihine kadar 
yapyapyapyapyapyapyapyapıılan takibat ilan takibat ilan takibat ilan takibat ilan takibat ilan takibat ilan takibat ilan takibat işşlem ve yazlem ve yazlem ve yazlem ve yazlem ve yazlem ve yazlem ve yazlem ve yazışışmalarmalarmalarmalarmalarmalarmalarmalarıın tarih ve sayn tarih ve sayn tarih ve sayn tarih ve sayn tarih ve sayn tarih ve sayn tarih ve sayn tarih ve sayıılarlarlarlarlarlarlarlarıı ile tahsilat ile tahsilat ile tahsilat ile tahsilat ile tahsilat ile tahsilat ile tahsilat ile tahsilat 
tutarlartutarlartutarlartutarlartutarlartutarlartutarlartutarlarıınnnnnnnnıı ve alve alve alve alve alve alve alve alıındndndndndndndndıılarlarlarlarlarlarlarlarıın tarih ve numarasn tarih ve numarasn tarih ve numarasn tarih ve numarasn tarih ve numarasn tarih ve numarasn tarih ve numarasn tarih ve numarasıınnnnnnnnıı ggggggggöööööööösterir bir sterir bir sterir bir sterir bir sterir bir sterir bir sterir bir sterir bir öööööööözet zet zet zet zet zet zet zet 
hazhazhazhazhazhazhazhazıırlanarak dosyaya konulur.rlanarak dosyaya konulur.rlanarak dosyaya konulur.rlanarak dosyaya konulur.rlanarak dosyaya konulur.rlanarak dosyaya konulur.rlanarak dosyaya konulur.rlanarak dosyaya konulur.

(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3) AynAynAynAynAynAynAynAynıı idareye teslim edilecek takip dosyasidareye teslim edilecek takip dosyasidareye teslim edilecek takip dosyasidareye teslim edilecek takip dosyasidareye teslim edilecek takip dosyasidareye teslim edilecek takip dosyasidareye teslim edilecek takip dosyasidareye teslim edilecek takip dosyasıı birden fazla ise, takip birden fazla ise, takip birden fazla ise, takip birden fazla ise, takip birden fazla ise, takip birden fazla ise, takip birden fazla ise, takip birden fazla ise, takip 
dosyalardosyalardosyalardosyalardosyalardosyalardosyalardosyalarıınnnnnnnnıın bir listesi yapn bir listesi yapn bir listesi yapn bir listesi yapn bir listesi yapn bir listesi yapn bir listesi yapn bir listesi yapıılarak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.larak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.larak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.larak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.larak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.larak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.larak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.larak liste ekinde ilgili birime teslim edilir.

(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4)(4) Takip edilmemesi nedeniyle zamanaTakip edilmemesi nedeniyle zamanaTakip edilmemesi nedeniyle zamanaTakip edilmemesi nedeniyle zamanaTakip edilmemesi nedeniyle zamanaTakip edilmemesi nedeniyle zamanaTakip edilmemesi nedeniyle zamanaTakip edilmemesi nedeniyle zamanaşışımmmmmmmmıına una una una una una una una uğğramramramramramramramramışış olan takip olan takip olan takip olan takip olan takip olan takip olan takip olan takip 
dosyalardosyalardosyalardosyalardosyalardosyalardosyalardosyalarıı ilgili birimlere devredilmez. ilgili birimlere devredilmez. ilgili birimlere devredilmez. ilgili birimlere devredilmez. ilgili birimlere devredilmez. ilgili birimlere devredilmez. ilgili birimlere devredilmez. ilgili birimlere devredilmez. 


