
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 

KURULUŞ,  GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve kapsam 

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü kuruluş, 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Dayanak 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 

Kontrol Kanunu ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3-  (1) Bu Yönetmelikte geçen;  

a) Ambar: Muhasebe birimine teslim edilen ve parayla ifade edilen değerli kâğıtlar ile muhasebe 

birimince kullanılacak seri ve sıra numaralı alındı, teslimat müzekkeresi, çek ve benzeri basılı 

evrakın muhafaza edildiği yeri,  

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, 

c) Belediye: Toroslar Belediye Başkanlığını 

d) Borçlu: Mersin Toroslar Belediyesine vergi, resim, harç, para cezası gibi asli, gecikme zammı, 

faiz gibi fer’i amme alacakları ve Mersin Toroslar Belediyesine akitten, haksız fiil ve haksız 

iktisaptan doğanlar dışında kalan alacaklardan borçlu olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların yasal 

temsilcileri, mirasçıları, kefilleri veya yabancı şahıs ve temsilcilerini, 

e) Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Birimi: Beyannamelerin doldurulduktan sonra, kontrol ve kabul 

edildiği tahakkuklarının düzenlenerek, ödenecek verginin tarh edilmesi işlemleri ile tarh ve 

tahakkuk eden vergi, resim, harç, ceza, ücret vs. gelirlerin ödeme aşamasına geldikten sonra 

tahsilatını yapıldığı birimi, 

f) Harç: İdarenin yaptığı bazı hizmetlerden, fertlerin bu hizmetlerden faydalanma durum ve 

derecesine göre aldığı paraları, 

g) İcra Takip Haciz ve Satış Birimi: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanunda belirtilen ve Mersin Toroslar Belediyesinin kanunlarla verilmiş hak ve alacaklarının süresi 

içinde ödenmeyen vergi, resim, harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetlerinin 

uygulamasından mütevellit diğer alacakların tahsilinde Mersin Toroslar Belediyesinde yürütülecek 

icra takip, haciz ve satış işlemleri ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale neticesinde 

kiralanan belediye taşınmazlarına ilişkin kira bedellerinin sözleşme süresi içerisinde tahsili işlerini 

yürüten birimi,   

h) İdare gelirleri:  Kanunlarına dayanılarak toplanan vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay veya 

benzeri gelirler, faiz, zam ve ceza gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilen her türlü gelirler ile 

hizmet karşılığı elde edilen gelirler, borçlanma araçlarının primli satışı suretiyle elde edilen gelirler, 

alınan bağış ve yardımlar ile diğer gelirleri, 

ı) Kurum alacağı: Vergi, resim, harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetleri 

uygulamasından mütevellit olan diğer alacaklardan oluşan tutarı, 

j) Mali hizmetler müdürü: 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten 

yöneticiyi, 

k) Mali hizmetler müdürlüğü: Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen 

görevleri yürüten birimi, 



l) Muhasebe hizmeti: Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, 

para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, 

gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini, 

m) Muhasebe yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin 

yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi, 

n) Muhasebe yetkilisi mutemedi: Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade 

edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu 

işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlilerini ve 

yetkili memurları, 

o) Muhasebe yetkilisi yardımcısı: Muhasebe yetkililerinin yardımcılarını, 

p) Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı birimi, 

r) Mutemetlik: Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında, muhasebe birimine bağlı olarak tahsilât 

mutemetliği, tahsilât şefliği ve benzeri isimler altında mutemetlik görevinin yapıldığı birimi, 

s) Mükellef: Üzerine vergi borcu doğan gerçek ya da tüzel kişiyi, 

t) Para ve para ile ifade edilebilen değerler: Muhasebe birimine veya mutemedine teslim edilip 

muhafaza ve sorumluluğu altında bulunan tedavüldeki Türk parası ve konvertibl yabancı paralar ile 

altın, gümüş, kıymetli maden ve bunlardan yapılmış her türlü ziynet eşyası, antika paralar, hisse 

senedi, tahvil ve hazine bonoları, diğer devlet borçlanma senetleri, değerli kağıtlar, konvertibl 

olmayan yabancı paralar ve bu mahiyetteki değerleri, 

u) Resim: Belli bir işin yapılması için, idareden izin alınması karşılığında ödenen parayı, 

ü) Tahakkuk: Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesini, 

v) Tahakkuku tahsile bağlı gelirler: Mahiyeti itibariyle tahakkuku tahsiline bağlı gelirlerde gelirin 

tahsilinin tahakkukunu da içine aldığını, 

y) Tahsil: Verginin, kanuna uygun surette ödenmesini, 

z) Tarh: Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden yetkili idare 

tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idari muameleyi, 

aa) Tebliğ: Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili idare tarafından 

mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesini, 

bb) Tecil: İdarenin alacaklarının ilgili kanunlar gereğince vadeye bağlanması veya borcun 

ertelenmesini, 

cc) Terkin: İdarenin alacaklarının vade sonu beklenilmeksizin ilgili kanunlar gereğince tahsilinden 

vazgeçilerek kayıtlardan silinmesini, 

dd) Üst yönetici: Belediye Başkanını, 

ee) Vergi: İdarinin kamu kudretine sahip diğer toplulukların gördükleri kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği giderleri karşılamak üzere, esas olarak gerçek ve tüzel kişilerden belli bir yarar karşılığı 

olmaksızın, onların mali güçlerine göre kamu zoruyla halktan doğrudan doğruya ve bazı maddelerin 

fiyatlarına eklenerek alınan paraları, 

ff) Vezne: Muhasebe birimine teslim edilen para ve para ile ifade edilebilen menkul değerlerin 

muhafaza edildiği yeri, 

gg) Yetkili memur: Görevleri gereği veya görevlendirilmeleri nedeniyle muhasebe birimlerinden 

zimmetle değerli kâğıt alıp satan kamu görevlilerini, 

hh) Yoklama birimi:  Belediye Gelirleri Kanunu’nda adı geçen vergi, harç, katılım payı ve diğer 

gelirlerle alakalı vergi kayıp ve kaçak kontrolleri ile Emlak Vergisi Kanununda belirtilen emlak 

vergilerinin kayıp ve kaçak kontrolleriyle mükelleflerin bütün kayıt kontrollerini 213 sayılı Vergi 

Usul Kanunu 127 ve devamı maddelerine göre yürüten birimi ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri 

 

 

Müdürlüğünün görevleri 

MADDE 4 - (1) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, 

değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.  

(2) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve 

tahsil işlemlerini yürütmek. 

(3) Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.  

(4) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek.  

(5) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Mali hizmetler müdürünün görevleri 
MADDE 5 – (1) İlgili mevzuatı çerçevesinde belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve 

alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek, 

(2) İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal 

cetvellerini düzenlemek, 

(3) Giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesini sağlamak,  

(4) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri, emanetleri, teminatları almak, saklamak ve zamanı 

geldiğinde de ilgililere iade etmek,  

(5) Mali işlemlere ilişkin kayıtların usulüne uygun, saydam ve erişilebilir bir şekilde tutulmasını 

sağlamak,  

(6) Muhasebeye ait defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle muhafaza etmek 

ve denetime hazır bulundurmak,  

(7) Mali işlemlere ait bilgi ve raporları, Bakanlığa, ilgili kamu idarelerine, başkanlığa ve yetkili 

kılınmış diğer mercilere mevzuatta belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek,  

(8) Personelin motivasyonunu yükselterek, prodüktivitenin artmasını sağlamak,  

(9) Müdürlüğü temsilen organizasyon ve toplantılara iştirak etmek,  

(10) Müdürlüğün çalışma sistemini kurarak iş akışını sağlamak; müdür muavini, şef, memur ve 

diğer personelin çalışmalarını organize etmek,  

(11) Komisyon toplantılarında müdürlükle alâkalı iş ve işlemleri yürütmek,  

(12) Müdürlüğün kalite politikasını, hedeflerini ve stratejilerini belirlemek,  

(13) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Mali hizmetler müdürünün sorumlulukları  

MADDE 6 - (1) Mali Hizmetler Müdürü;  

a) Belediye gelirlerinin ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilmesinden; tahsil aşamasına 

gelmiş gelir ve alacaklarının tahsil edilmesinden,  

b) Belediyeye ait giderlerin usulüne uygun yapılmasından,  

c) Görev alanına giren hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne 

uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,  

d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların mükelleflere iadesi veya mahsubu için, düzenlenen 

belgelerde öngörülen miktarların uygunluğundan,  

e) Düzeltmesi ve terkini gereken gelir ve gider işlemlerinin mer’i mevzuata uygun olmasından,  

f) Ödemelerin, ilgili mevzuatında belirtilen şekilde muhasebe kayıtlarına göre yapılmasından,  

g) Müdürlük mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yapıp 

yapmadıklarından,  

h) Sayıştay’a ve diğer yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.  

  

 



Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri 
MADDE 7 - (1) Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil 

edilenleri ilgililerine iade etmek. 

(2) Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek 

(3) Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek 

veya göndermek. 

(4) Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, 

saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak 

düzenlemek. 

(5) Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama yetkilisi ile 

üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde 

düzenli olarak vermek. 

(6) Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak 

(7) Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen sürelerle 

muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak. 

(8) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen 

zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim 

yöneticisinden kontrol edilmesini istemek. 

(9) Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı devralmak 

(10) Muhasebe birimini yönetmek 

(11) Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak. 

 

Muhasebe yetkilisinin sorumlulukları 

MADDE 8 -  (1) Muhasebe yetkilileri; 

a) Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından, 

b) Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen değerler ile 

bunlarda meydana gelen kayıplardan, 

c) Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında ödeme emri 

belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden, 

d) Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek tutarın, 

düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından, 

e) Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde bulundurularak, muhasebe 

kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından, 

f) Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı devralırken 

göstermediği noksanlıklardan, 

g) Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre kontrol 

etmekten, 

h) Yetkili mercilere hesap vermekten sorumludurlar. 

(2) Muhasebe yetkililerinin Kanuna göre yapacakları kontrollere ilişkin sorumlulukları, görevleri 

gereği incelemeleri gereken belgelerle sınırlıdır. 

(3) Muhasebe yetkililerinin ret ve iadeler ile ayrılıp gönderilmesi gereken paylara ilişkin fazla ve 

yersiz ödemelerde sorumluluğu, Yönetmeliğin 29 uncu maddesi uyarınca yapması gereken 

kontrollerle sınırlıdır. 

(4) Yetkisiz tahsil ve ödeme yapılamayacağı ve birleşemeyecek görevler 

(5) Kanunların öngördüğü şekilde yetkili kılınmamış hiçbir gerçek veya tüzel kişi kamu adına 

tahsilat ve ödeme yapamayacağı gibi muhasebe hizmeti de veremez. 

(6) Usulüne göre atanmadığı halde muhasebe hizmetlerinden bir kısmını veya tamamını 

kendiliğinden yapanlar ile yapılması konusunda emir veren yöneticiler hakkında, Sayıştay 

tarafından belirlenecek mali sorumlulukları saklı kalmak üzere, adli ve idari yönden de ayrıca işlem 

yapılır. 

(7) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. 

 



Görev, yetki ve sorumlulukların devri 

MADDE 9 - (1) Muhasebe yetkilileri, kanunlarla kendilerine verilen görev ve yetkilerinden bir 

kısmını Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yardımcılarına devredebilirler. 

(2) Muhasebe yetkilileri hakkındaki sorumluluk, devredilen işlerle ilgili olarak görev ve yetki devri 

yapılanlar hakkında da uygulanır. 

(3) Muhasebe yetkilileri devrettikleri görev ve sorumlulukların, yardımcılar tarafından usulüne 

uygun olarak yerine getirilip getirilmediğini gözetmekle yükümlüdür. 

(4) Devredilen görev ve yetki sınırları içerisinde olmakla birlikte, yardımcılar tarafından tereddüde 

düşülen konulardaki işlemler, uygun bulunması halinde muhasebe yetkilileri tarafından 

sonuçlandırılır. 

 

Para ve para ile ifade edilen değerlerin muhafazası 

MADDE 10 - (1) Muhasebe yetkilileri, muhasebe birimlerine teslim edilen para ve parayla ifade 

edilen değerlerin ilgili mevzuatında öngörüldüğü şekilde alınmasını, vezne ve ambarlarında 

muhafaza edilmesini ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlamak zorundadırlar. Muhasebe 

yetkilileri, ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde ve belirsiz günlerde vezne ve ambarlarını 

kontrol ederek kayıp ve noksanlık olmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu 

görevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle meydana gelecek kayıp ve noksanlıklardan genel 

hükümlere göre sorumludurlar.  

(2) Yangın, sel, deprem, yer kayması, çığ düşmesi gibi afet halleri ile savaş veya askeri ve idari 

sebeplerle tahliye ya da hırsızlık gibi nedenlerle vezne ve ambarlarda kayıp veya noksanlık 

meydana gelmesi halinde, muhasebe yetkililerince durum derhal en yakın amire yazılı olarak 

bildirilir. Ayrıca, olaya ilişkin delillerin kaybolmaması için gerekli tedbirleri alır. Sorumluluğun 

ibrası için, olayın öğrenildiği günden itibaren en geç 15 gün içinde, genel bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinde Bakanlığa, diğerlerinde ise ilgili kamu idaresine başvurur. Bu durumda muhasebe 

yetkilisinin sorumluluğu, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Maliye Bakanlığı üst 

yöneticisinin, kapsama dâhil diğer kamu idarelerinde ise ilgili kamu idaresinin üst yöneticisinin 

görüşleri alınarak Sayıştay tarafından hükme bağlanır. 

 
Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi 

MADDE 11 - (1) Bir ekonomik değerin yaratılması, başka bir şekle dönüştürülmesi, mübadeleye 

konu edilmesi, el değiştirmesi veya yok olması mali işlem olarak kabul edilir ve bütün mali işlemler 

muhasebe yetkililerince muhasebeleştirilir. 

(2) Her muhasebe kaydının bir belgeye dayandırılması zorunludur. Muhasebeleştirme işlemleri 

idarelerin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen muhasebeleştirme belgeleri ile yapılır. 

(3) Muhasebeleştirme işlemi, mali işlemin tamamlanmasını takiben geciktirilmeden en geç izleyen 

iş gününde yapılır. Ancak, mali yılın bitimine kadar mal alınmış, hizmet veya iş yapılmış olmasına 

rağmen mahsup belgeleri mali yılın bitimine kadar muhasebe birimine verilememiş ön ödemelere 

ilişkin mali işlemler ile bütçe gelir ve giderini ilgilendirmeyen diğer mali işlemler, ilgili mevzuat 

hükümleri dikkate alınarak mahsup dönemi sonuna kadar muhasebeleştirilebilir. 

 

Ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde yapılacak kontroller 

MADDE 12 - (1) Muhasebe yetkilileri ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde; 

a) Yetkililerin imzasını, 

b) Ödemenin çeşidine göre ilgili mevzuatında belirlenen belgelerin tamam olmasını, 

c) Maddi hata bulunup bulunmadığını, 

d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri  kontrol etmekle yükümlüdürler. 

(2) Muhasebe yetkilileri, yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol ve inceleme yapamaz; 

ödemelerde ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan 

konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz ve ödemeye zorlanamaz. 



 (3)Muhasebe yetkilileri, ödeme emri eki belgelerin, ödemesi yapılacak giderin çeşidine ve alım 

şekline göre Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde ve özel mevzuatında öngörülen 

belgelerden olmasını ve bu belgelerin eksiksiz olarak ödeme emri belgesi ekine bağlanmasını 

kontrol etmekle sorumlu olup, belgelerin alınan mal veya hizmet ya da yapılan iş bazında miktar 

veya ara toplam olarak bütçedeki tertiplerine uygunluğunun kontrolünden ve doğruluğundan 

sorumlu değildir. 

(4) Muhasebe yetkililerinin maddi hataya ilişkin sorumlulukları; bir mali işlemin 

muhasebeleştirilmesine dayanak teşkil eden karar, onay, sözleşme, hakediş raporu, bordro, fatura, 

alındı ve benzeri belgelerde; gelir, alacak, gider ya da borç tutarının tespit edilmesine esas 

rakamların hiçbir farklı yoruma yer vermeyecek biçimde, bilerek veya bilmeyerek yanlış seçilmesi, 

oranların yanlış uygulanması, aritmetik işlemlerin yanlış yapılması ve muhasebeleştirmeye esas 

toplamlarının muhasebeleştirme belgesinde ilgili hesaplara noksan veya fazla kaydedilmek suretiyle 

yapılan yersiz ve fazla alma, verme, ödeme ve gönderilmesiyle sınırlıdır. Teknik nitelikteki 

belgelerde, bu niteliğe ilişkin olarak yapılmış maddi hatalardan bu belgeleri düzenleyen ve 

onaylayan gerçekleştirme görevlileri sorumlu olup, muhasebe yetkililerinin bu belgelere ilişkin 

sorumlulukları aritmetik işlemlerdeki yanlışlıklarla sınırlıdır. 

(5)Muhasebe yetkilileri, ön ödemeler ile geri verilecek para ve para ile ifade edilen değerlere ilişkin 

olarak düzenlenen muhasebeleştirme belgeleri ve ekleri üzerinde de birinci fıkradaki hususları 

kontrol etmekle yükümlüdürler. 

              

Ödeme öncesi kontrol süresi 

MADDE 13 - (1) Ödeme emirleri, muhasebe birimine geliş tarihinden itibaren, en geç dört iş günü 

içinde incelenir, uygun bulunanlar muhasebeleştirilerek tutarları hak sahiplerinin banka hesabına 

aktarılır. Eksik veya hatalı olan ödeme emri belgesi ve eki belgeler, düzeltilmek veya tamamlanmak 

üzere en geç, hata veya eksikliğin tespit edildiği günü izleyen iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte 

harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hata veya eksiklikleri tamamlanarak tekrar muhasebe 

birimine verilenler, en geç iki iş günü sonuna kadar incelenerek muhasebeleştirme ve ödeme işlemi 

gerçekleştirilir. 

(2) Hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaksızın kasadan veya çek düzenlenmek suretiyle 

bankadan yapılabilecek ödeme tür ve tutarları ile kontrol, muhasebeleştirme ve ödeme süresini dört 

iş gününden daha az olarak belirlemeye, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlık, 

kapsamdaki diğer kamu idarelerinde üst yöneticiler yetkilidir. 

 

Ödemelerin yapılmasında öncelik 

MADDE 14 - (1) Kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde 

giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, bu ödemelerin yapılması 

sırasında sırasıyla; 

a) Kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç,  prim, fon 

kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, 

b) Tarifeye bağlı ödemelere, 

c) İlama bağlı borçlara, 

d) Ödenmemesi halinde gecikme zammı ve faiz doğuracak ödemelere, 

e) Ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara, 

     öncelik verilir. 

(2)Kamu idarelerinin nakit mevcudunun yeterli olması durumunda ödemeler, ödeme emri 

belgelerinin muhasebe biriminin kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır. Ödeme emri belgesi ve eki 

belgeler üzerinde 29 uncu maddeye göre yapılan kontroller sonucunda noksanlığı tespit edilerek 

tamamlanmak üzere kamu idaresinin ilgili birimine iade edilen ödeme emri belgeleri tamamlanarak 

muhasebe birimi kayıtlarına girdikten sonra, tutarı, yeni giriş sırasına göre ödenir. 

 

 

 



Alacakların tahsil sorumluluğu 

MADDE 15 - (1)Muhasebe yetkilileri, idarelerce ilgili kanunlarına göre tarh ve tahakkuk ettirilerek 

tahsil edilebilir hale gelmiş kamu gelir ve alacaklarının yükümlüleri ve sorumluları adına ilgili 

hesaplara kaydedilerek tahsil edilmesinden sorumludurlar. 

(2) Muhasebe yetkilileri, tahsili kendilerine ait kamu alacaklarından borçlusu başka bir yerde 

olduğu anlaşılanların tahsilini, borçlunun bulunduğu yerdeki aynı kamu idaresinin muhasebe 

biriminden isterler. Diğer muhasebe birimlerince tahsili istenen alacak tutarı, kayıtlara alınarak 

izlenir. 

(3) Özel mevzuatında hüküm bulunması halinde, kamu idaresine ait alacakların diğer kamu 

idaresinin muhasebe birimlerince tahsili istenebilir. 

(4) Bu alacaklardan nakden ya da mahsuben yapılan tahsilat, alacağın kayıtlı bulunduğu muhasebe 

birimine nakden veya hesaben ödenir. 

(5) Kendisinden izlenmesi istenilen bir alacağın tahsilinde ihmali görülen muhasebe yetkilileri, 

alacaklı kamu idaresince, ihmali görülen muhasebe yetkilisinin bağlı olduğu kamu idaresi üst 

yöneticisine bildirilir. 

 

Defter ve belgelerin düzenlenmesi ve gönderilmesi 

MADDE 16 - (1) Defter ve belgelerin muhasebe yetkililerince düzenlenmesinde ve 

bunların Sayıştay’a ve ilgili kamu idarelerine gönderilmesinde, kamu idarelerinin tabi oldukları 

muhasebe yönetmeliklerinde yer alan usul ve esaslar ile Sayıştay tarafından belirlenen usul ve 

esaslara uyulur. 

            

Mali raporların düzenlenmesi ve gönderilmesi 

MADDE 17- (1) Mali raporlar, muhasebe yetkililerince, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu 

tarafından belirlenecek standartlara, kamu idarelerinin tabi olduğu muhasebe yönetmeliklerine ve 

muhasebe kayıtlarına uygun olarak düzenlenir ve mevzuatında belirlenen sürelerde ilgili mercilere 

gönderilir. 

(2) Söz konusu raporların mevzuatında belirtilen sürelerde tam ve doğru olarak ilgili kamu 

idaresine, Bakanlığa ve Sayıştay’a gönderilmemesi halinde; durum, muhasebe yetkilisinin bağlı 

olduğu kamu idaresi üst yöneticisine yazılı olarak bildirilir. Verilen ek süre içerisinde de 

gönderilmemesi halinde ilgili muhasebe yetkilisi hakkında disiplin hükümleri uygulanması talep 

edilir. 

 

Hesap devri 

MADDE 18 - (1) Muhasebe yetkilileri, yerlerine atanan veya görevlendirilen asil veya vekil 

muhasebe yetkilisi göreve başlamadan ve hesabını bunlara devretmeden görevlerinden ayrılamazlar. 

Ancak, görev alanları içerisinde yapacakları kontrol ve incelemeler için, işlemlerden doğacak 

sorumluluk kendilerine ait olmak üzere en çok bir gün süre ile yerlerine vekil tayin edilmeden 

görevlerinden ayrılabilirler. 

 (2) Mali yıl sona ermeden herhangi bir nedenle görevinden ayrılan muhasebe yetkilisi hesabını, 

yerine gelen muhasebe yetkilisine devreder. Muhasebe yetkililerinin hesaplarını görevi devralanlara 

devir süresi yedi gündür. 

(3) Hastalık, ölüm, tutukluluk ve benzeri haller ile kendinden sonraki muhasebe yetkilisine hesabını 

devretmekten kaçınma durumunda muhasebe yetkilisinin hesabı; yerine görevlendirilen asil ya da 

vekil muhasebe yetkilisine, devir alacak yeni muhasebe yetkilisinin başkanlığında en az üç kişiden 

oluşan bir devir kurulu aracılığı ile devredilir. 

(4) Devir kurulunun oluşturulması ve devir işlemlerine ilişkin diğer hususlarda, kamu idarelerinin 

tabi oldukları muhasebe yönetmeliklerindeki usul ve esaslara uyulur. 

 

 

 

 



Yönetim dönemi hesabı ve verilme süresi 

MADDE 19 - (1) Kamu idarelerinin hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Yönetim dönemi, bir 

mali yılın başından sonuna kadar yapılan bütün işlemler ile mali yıl geçtikten sonra, mahsup 

dönemi içerisinde önceki mali yıla ilişkin olarak yapılan mahsup işlemlerini kapsar. 

(2) Yönetim dönemi hesabı, görev başındaki muhasebe yetkilisi tarafından, mevzuatında belirtilen 

süre içerisinde yetkili mercilere verilir. Yönetim dönemi hesabı dosyasının bir örneği de muhasebe 

biriminde saklanır. 

 
Muhasebe birimleri ve muhasebe yetkililerinin Sayıştay’a bildirilmesi 

MADDE 20 -  (1) Sayıştay denetimine tabi kamu idareleri, her hesap yılı başında muhasebe 

birimlerini, muhasebe yetkililerinin ad ve soyadlarını Sayıştay’a bildirmekle yükümlüdür. Yıl içinde 

yapılan değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren en çok bir ay içinde aynı 

şekilde Sayıştay’a bildirilir. 

 

Mali hizmetler birimi memurunun görev, yetki ve sorumlulukları  

MADDE 21 - (1) Mali işlemlerle ilgili kayıtları usulüne uygun yapmak,  

(2) Çalışmalarını birim yöneticisi ile sürekli koordineli bir şekilde yürütmek,  

(3) Servisindeki eksiklik ve aksaklıkları yöneticisine bildirmek,  

(4) Ödeme talimatlarını bekletmeden yapmak,  

(5) Ödeme emri belgelerini bilgisayara doğru ve hatasız kaydetmek,  

(6) Eksik bilgi ve belge ile kayıt işlem vs. yapmamak,  

(7) İdareye ait bilgi ve belgeleri idareden habersiz başkalarına vermemek,  

(8) Amirlerinden habersiz işini ve işyerini terk etmemek,  

(9) Ödemesi yapılan ödeme emri belgelerini düzgün ve sistemli bir şekilde arşivleyerek muhafaza 

etmek,  

(10) Muhasebeye ait kayıt, dosya, belge ve bilgileri her an denetime hazır halde bulundurmak,  

(11) Müdür ve muhasebe yetkilisi tarafından verilen görevleri yapmak,  

(12) Ön ödeme, avans ve kredi işlemlerinin takibini yaparak, süresi içerisinde işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak,  

(13) Mali hizmetler memuru, mer’i mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevleriyle ilgili 

konularda Belediye Başkanı ve başkan yardımcısına, müdür ve muhasebe yetkilisine karşı 

sorumludur.  

 

Mutemedin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 22 - (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri, muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve 

parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, vermeye ve göndermeye yetkili olup, bu 

işlemlerinden dolayı doğrudan bağlı oldukları muhasebe yetkilisine karşı sorumludurlar. 

(2) Muhasebe biriminde görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri, her ne adla olursa olsun tahsil 

ettikleri paraları ve kendilerine teslim edilen değerleri muhasebe biriminin veznesi ve ambarında 

muhafaza etmek zorundadır ve kayıplardan sorumludurlar. 

(3) Muhasebe birimi hizmet binası dışında veya muhasebe biriminin bulunduğu yerin belediye 

hudutları dışında görevlendirilen muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yapılan tahsilatın, özel 

mevzuatında aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, miktarı ne olursa olsun en çok yedi, değerli 

kağıt satış hasılatının ise en çok onbeş günde bir ve her halde mali yılın son iş gününde muhasebe 

biriminin veznesine veya banka hesabına yatırılması zorunludur. Söz konusu tahsilat, muhasebe 

biriminin veznesine belge ve defterlerle birlikte getirilir. Muhasebe birimince gerekli kontroller 

yapılıp yatırılması gereken tahsilat miktarı tespit edildikten sonra en son kullanılan alındı dip 

koçanının arkasına ve defterlerin ilgili sayfalarına gerekli şerhler konularak onaylanır. 

(4) Yukarıdaki süreler beklenmeksizin yatırılacak miktarı belirlemeye, genel bütçe kapsamındaki 

kamu idareleri için Bakanlık, kapsamdaki diğer kamu idareleri için ise üst yöneticiler yetkilidir. 

(5) Muhasebe birimi dışında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetlerince çekle tahsilat 

yapılması durumunda, çekin en geç ertesi iş günü içinde muhasebe biriminin veznesine teslim 



edilmesi zorunludur. Muhasebe biriminin bulunduğu yer dışında görev yapan muhasebe yetkilisi 

mutemetleri Bakanlıkça izin verilen haller dışında çekle tahsilat yapamazlar. 

(6) Zimmetle aldıkları değerli kâğıtların satış hasılatını belirlenen süre içerisinde yatırmayan 

muhasebe yetkilisi mutemetlerine yeniden değerli kâğıt verilmez. Aldıkları değerli kâğıtların satış 

hasılatını bir ay içinde yatırmayanlar hakkında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmüne göre 

gerekli işlem yapılmakla birlikte, genel bütçe kapsamındaki idarelerde durum ayrıca Bakanlığa 

bildirilir. 
 

Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili 

MADDE 23 - (1) İdarelerin gelir tahakkuku, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri, ilgili 

mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından 

yürütülür. İdarelerin işlemlerinden herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve 

tahsilini gerektirenler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birim tarafından mali hizmetler 

müdürlüğüne bildirilir. 

 

Taşınır ve taşınmaz kayıtlarının tutulması 

MADDE 24 - (1) İdarenin mülkiyetinde veya idareye tahsisli olan ya da idarenin kullanımında 

bulunan taşınır ve taşınmazlar ile bunlara ilişkin işlemlerin kaydı ilgili mevzuatında belirlenen 

kişiler tarafından tutulur. Bu kayıtlar belirlenecek sürede ilgili birim tarafından mali hizmetler 

müdürlüğüne bildirilir. Mali hizmetler müdürlüğünce bu kayıtlar konsolide edilerek idarenin taşınır 

ve taşınmaz kayıtları oluşturulur. Buna ilişkin icmal cetvelleri mali hizmetler müdürlüğünce 

hazırlanır. 

 

Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi 

MADDE 25 - (1) Belediyenin muhasebe hizmetleri mali hizmetler müdürlüğü tarafından yürütülür. 

Muhasebe hizmetleri, Kanun ve ilgili mevzuatı çerçevesinde, muhasebe yetkilileri tarafından yerine 

getirilir. 

(2) Atanan veya görevlendirilen muhasebe yetkilileri, görev alanlarını ve bunlara ilişkin 

değişiklikleri, ilgililerin göreve başlama tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Sayıştay’a 

bildirir. 

 

Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme yükümlülüğü 

MADDE 26 - (1) Mali hizmetler müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak 

istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla 

yükümlüdür. Bu amaçla mali yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve 

dokümantasyon, yetki ve görevleri çerçevesinde, mali hizmetler müdürlüğü tarafından oluşturulur 

ve izlenir, 

(2) Harcama birimleri, mali mevzuatta meydana gelen değişiklikler konusunda mali hizmetler 

birimi tarafından uygun araçlarla bilgilendirilir, 

(3) Mali konulardaki düzenleme ve kararların uygulanması konusunda, gerektiğinde ilgili idarelerin 

görüşü de alınarak, mali hizmetler müdürlüğünce uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı 

açıklama yapılabilir. 

 

Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevler 

MADDE 27 - (1) Mali hizmetler müdürlüğü, üst yönetici tarafından mali konularda verilecek diğer 

görevleri de yürütür. 

 

Alacakların tahsil edilmesi 

MADDE 28 – (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve 

Mersin Toroslar Belediyesinin kanunlarla verilmiş hak ve alacaklarının süresi içinde ödenmeyen 

vergi, resim, harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetlerinin uygulamasından 

mütevellit olan diğer alacakların tahsili görevini yürütür. 



Birim yetkilisi, memur ve işçilerin görevleri 

MADDE 29 - (1) Müdür ve Müdür Yardımcısının direktifleri doğrultusunda Müdürlük görevlerinin 

yürütülmesi ve memurların düzenli, tertipli çalışmasını sağlamakla görevlidir. Memurlar tarafından 

yapılan işleri kontrol eder, işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlar,  

(2) Çeşitli unvanlardaki memur ve işçi personel,  üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine 

verilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir. 

 

Birim çalışmalarında işbirliği ve uyum 

MADDE 30 - (1)Birimin faaliyet ve çalışmalarını değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak 

amacıyla birim müdürünün başkanlığında alt birim yöneticilerinin katılımı ile her ay düzenli 

toplantılar yapılır. Bu toplantılarda birimin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş 

ve öneriler değerlendirilerek bilgi paylaşımı, işbirliği ve uyum sağlanır. 

 

Görev dağılımı 

MADDE 31 - (1) Görev dağılımını gösteren çizelgede,  belediyenin teşkilat yapısına uygun olarak 

oluşturulan alt birimlere, görevli personele, personelin görev, yetki ve sorumluluklarına, personelin 

oda, unvan ve telefon, e-posta adreslerine yer verilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Yapılanması 

 

Mali hizmetler müdürlüğünün yapısı 

MADDE 32 - (1) Mali hizmetler müdürlüğünün, muhasebe, mali istatistik, görevlerinin ayrı alt 

birimler tarafından yürütülmesi esastır. Bu görevler birleştirilerek bir veya daha fazla alt birim 

tarafından yürütülebileceği gibi bu alt birimlerin her birinin görevi birden fazla sayıda alt birim 

tarafından da yürütülebilir, 

(2) Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler 

müdürlüğünde ön mali kontrol görevini yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme 

tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim 

alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında 

görevlendirilemezler ve ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonunda başkan ve üye 

olamazlar. 

 

İcra takip haciz ve satış biriminin görevleri  

MADDE 33 - (1) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve 

Mersin Toroslar Belediyesinin kanunlarla verilmiş hak ve alacaklarının süresi içinde ödenmeyen 

vergi, resim, harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetlerinin uygulamasından 

mütevellit olan diğer alacakların tahsili yönünde takip işlemlerini, icra ve satış işlemlerini yürütür 

(2) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale neticesinde kiralanan belediye taşınmazlarına 

ilişkin kira bedellerinin sözleşme süresi içerisinde tahsili işlemlerini yürütür. Kira sözleşmesinde 

belirlenen süre bitiminden, yapılacak işlemin şartlarına göre tayin olunacak uygun bir müddet, önce 

durum gereğinin ifası yönünde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne bir yazıyla bildirilir. Kira dönemi 

içerisinde kira bedelinin kiracı tarafından ödenmesi hususunda temerrüde düşüldüğünde kiracı 

yazılı olarak ödemeye davet edilir. Temerrüt halinin devamı durumunda sözleşmede geçen temerrüt 

faizi/gecikme zammı ve KDV’siyle ödenmeyen kira bedeli hesap edilerek kiracı aleyhinde 2004 

sayılı İİK uyarınca takibat yapılması hususunda Hukuk İşleri Müdürlüğüne yazı yazılır.       

 

 

 

 

 



Yoklama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 34 – (1) Yoklama memurlarından gelen yoklama fişlerini tasnif ederek ilgili birimlere 

zimmetle vermek,  

(2) Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat, ödeme emri ve diğer evrakın zamanında mükelleflere 

ulaşmasını sağlamak,  

(3) Görevleriyle ilgili olarak V.U.K. hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,  

(4) Belediye Gelirleri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde kendine verilen görevini ifa etmek,  

(5) Tebliğ edilecek evrakın Tebligat Kanunu hükümlerince tebliğ edilmesini sağlamak,  

(6) Mükelleflerden gelen ihbar ve şikayetleri zamanında müdürlüğe ulaştırmak,  

(7) Çalışmalarını diğer şeflerle koordinasyonlu olarak yürütmek,  

(8) Yoklama memurlarını kontrol altında bulundurarak çalışmalarını takip etmek,  

(9) Memurların çalışma performansını artırıcı tedbirleri almak,  

(10) Müdür ve üst yönetici tarafından verilen görevleri yapmak,  

(11) Yoklama şefi, görevlerini yürürlükteki mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de kullanır, 

göreviyle ilgili konularda müdür ve şefine karşı sorumludur.   

 

Yoklama memurunun görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 35 – (1) Belediyede kaydı bulunmayan mükelleflerin kayıtlarını, belediyeyi gelir kaybına 

uğratmadan zamanında yapmak, 

(2) Mükelleflere ait tespitleri usulüne uygun olarak yoklama fişine kaydetmek, 

(3) Tanzim edilen yoklama tutanaklarını tasnif ederek zamanında yoklama şefine vermek, 

(4) Dağıtılması gereken ihbarname, tebligat ve diğer evrakı zamanında mükelleflere ulaştırmak, 

(5) Mükelleflerle ilgili dilekçeleri süresi içinde cevaplandırmak,  

(6) Amirleri tarafından verilen görevleri eksiksiz olarak ve doğru yapmak,  

(7) Kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta kendine verilen görevleri yapmak.  

(8) Amirlerden izinsiz görev mahallinden ayrılmamak,  

(9) Görev ve çalışmalar hakkında istenildiği zaman müdürlüğe bilgi vermek, 

(10) Yoklama memuru, görevlerini yürürlükteki mevzuata göre yapar ve buna ait yetkilerini de 

kullanır, 

(11) Yoklama memuru, yürürlükteki mevzuattaki sorumluluklarının yanında görevlerinin ifasında 

mali hizmetler müdürü ve şefine karşı sorumludur. 

 

Gelir tahakkuk ve tahsilat biriminin görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 36 – (1) Beyannamelerin doldurulduktan sonra, kontrol ve kabul edilmesi, 

tahakkuklarının düzenlenerek, ödenecek verginin tarh edilmesi işlemleri ile tarh ve tahakkuk eden 

vergi, resim, harç, ceza, ücret vs. gelirlerin ödeme aşamasına geldikten sonra tahsilatı işlemlerini 

yürütür, 

(2) Birimin çalışma konularıyla ilgili istenildiği zaman müdürlüğe bilgi vermek, 

(3) Birim çalışmalarını diğer birimlerle koordinasyonlu olarak yürütmek, 

(4) Birimin çalışma alanıyla ilgili olarak müdür ve üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri 

yapmak. 

 

Ölçü ve Ayar Memurluğu 

MADDE 37 - (1) 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu’nun 9 uncu maddesinde gösterilen ilk, 

periyodik ve ani muayenelerle şikâyet ve stok muayenelerinin usul ve esaslarının tespiti ve bunların 

kimler tarafından, ne şekil ve ne suretle yapılacaklarını ve muayeneye tabi olacakları 

yükümlülükleri belirlemektir. 

(2) Uzunluk, alan, hacim, kütle ağırlık ölçüleri, yoğunlukölçerler areometreler, hububat muayene 

aletleri, elektrik, su, hava gazı, doğal gaz, akaryakıt sayaçları, taksimetreler, nakli metreler, akım ve 

gerilim ölçü transformatörleri, demir yolu yük ve sarnıçlı vagonlar ile kanun kapsamına girecek 

ölçü ve ölçü aletlerinin muayenesi, ayarlanması ve esaslarını kapsar.  



(3) Grup Merkezinde periyodik muayene için yapılan müracaatları müracaat sırasına göre deftere 

kaydederler ve muayene gününü belirleyen bir belge verirler. Bu işlemin gruba bağlı belediyelerde 

de yapılmasını temin ederler. Merkezdeki muayenelerin tamamlanmasını müteakip gruba bağlı 

belediyeler için bir gezi programı düzenleyerek bu programı bağlı bulunduğu Sanayi ve Ticaret İl 

Müdürlüğü Ölçüler ve Ayar Teşkilatına 31 Mart’a kadar gönderip tasdik ettirdikten sonra programa 

göre muayeneye başlanarak aynı yıl içerisinde muayenelerin aksatılmadan yerine getirilmesini 

sağlarlar. 

(4) Muayenesi yapılan ölçü ve ölçü aletlerinde, muayene sonunda hatalı çalışan veya ayarı bozuk 

olan ölçü ve ölçü aletleri için, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanunun 15 nci maddesinin (c) bendi 

uyarınca işlem yapılır. Ayrıca bu ölçü aletlerinin damgaları iptal edilerek, ayarları yapılıncaya kadar 

kullanılmaması şartıyla mühürlenip bir telle bağlanır. Bu ölçü ve ölçü aletleri için, kanuni 

işlemlerden sonra yetki belgesine sahip tamircilere sevk edilmek üzere, bir tamir müsaade fişi 

düzenlenir. Ölçü ve ölçü aletlerinin  tamirini müteakip en geç 15 gün içerisinde, muayene ve 

damgalanması için müracaat ölçü ve ölçü aletleri aşağıdaki muayenelere tabi tutulurlar. 

a) İlk Muayene, 

b) Periyodik Muayene, 

c) Ani Muayene, 

d) Şikâyet Muayenesi, 

e) Stok Muayenesi. 

(5) Bu muayene sonunda, uygun olduğu tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri damgalanır. 

 

Periyodik muayenelerin ilanı ve müracaat zamanı 

MADDE 38 - (1) Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının her yıl Ocak Ayı başından Şubat 

ayının son gününe kadar, ölçü ve ölçü aletlerinin cins ve özelliklerine göre hangi mercilerce 

yapılacağını, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kanalıyla Radyo ve Televizyondan hükümet 

bildirisi olarak belli aralıklarla ilan eder. 

(2) Damga süresini doldurmuş ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için bilgiler, sürenin dolduğu 

yılı izleyen Ocak ayının başından Şubat ayının son günü ve mesai bitimine kadar ölçü aleti 

sahiplerini, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Ayar Teşkilatı ile Grup Merkezi Belediye 

Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat ederek muayene gününü belirleyen belge almaları 

gerekmektedir 

(3)Şubat ayının son günü, tatile rastladığı takdirde müracaat sonraki ilk iş gününün mesai bitimine 

kadar yapılabilir. Periyodik muayene zamanını geçiren ilgililerin müracaatı halinde ve bu tarihten 

sonra ölçü ve ayar teşkilatı veya belediye Ölçü ve Ayar memurlarınca yapılacak ani muayene 

sırasında müracaat etmedikleri tespit edilen ölçü ve ölçü aletleri sahip veya ilgilileri hakkında 

Ölçüler ve Ayar Kanunun 15 nci maddesinin ( b ) bendi uyarınca cezai işlem yapılır.  

 

Muayeneler 

MADDE 39 - (1) Periyodik muayeneleri Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca 2 yılda bir 

yapılacak ölçü ve ölçü aletleri şunlardır: 

a) Uzunluk ölçüleri Tek parçalı ağaç metreler 

b) Akıcı maddeler için hacim  debi ölçüleri, 

c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 

d) 5 Kg.’ ya kadar 5 kg. dâhil hassas olmayan kütle ölçüleri tartılar 

e) Mekanik tartı aletlerinden, 

f) Masa terazileri, 

g) Asma teraziler 

h) Tek kollu kantarlar, 

ı) İbreli teraziler 

i) Çekeri 2000 Kg.’ya kadar 2000 kg. dâhil olan basküller.  

 

 



Periyodik muayene uygulamaları 

MADDE 40 - (1) İlk muayeneleri yapılmamış ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri 

yapılmaz.  

            

Periyodik muayene istisnaları 

MADDE 41 - (1) İlk muayenesi yapılan camdan mamul ölçü aletleri ile kırma ve çelik şerit 

metreler periyodik muayeneye tabi tutulmazlar.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Alacakların Takibi Usulü  

 

 

İcra takip, haciz ve satış birimi 

MADDE 42 – (1) İcra Takip ve Satış Birimi, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı olarak yeteri 

kadar İcra Memuru ve Daktilo Memurundan oluşur. 

 

Birim yetkilisinin görevi 

MADDE 43 – (1) Bu yönetmelikte yazılı usul ve esaslar çerçevesinde icra takip, haciz ve satış 

birimi işlemlerinin yürütülmesini sağlamaktır. 

 

İcra memurlarının görevi 

MADDE 44 – (1) İcra takip Haciz ve Satış Biriminde kendisine intikal ettirilen icra takip dosyaları 

hakkında bu yönetmelikte yazılı usul ve esaslar çerçevesinde işlemleri yerine getirmektir. 

 

Memurun görevi 

MADDE 45 – (1) Amirlerinden gelen yazıları sırasına göre tasnif ederek yanlışsız, noksansız, 

süratli ve düzgün olarak yazışma kurallarına uygun bir şekilde yazmak, 

(2) Bilgisayarı temiz, bakımlı ve çalışır durumda bulundurmak, 

(3) Yazılan yazıları bekletmeden ilgilisine intikal ettirmek, 

(4) İş bölümü çerçevesinde görevlerini yürütmek, 

(5) Amirlerince verilen diğer benzer görevleri yapmak. 

 

İşlemlerinin safhaları 

MADDE 46 – (1) İcra takip, haciz ve satış birimi işlemleri; 

a) İdare alacaklarının takibatı, 

b) İcra işlemleri, 

c) Satış işlemleridir. 

 

Takibat işlemlerinin kapsamı 

MADDE 47 – (1) Borçlarını süresinde ödemeyenler hakkında düzenlenen borç bildirimi üzerine 

icra aşamasına kadar yürütülen işlemlerdir. 

 

Kart ve defter tutulması, borç bildiriminin alınması   

MADDE 48 – (1) Süresi geçtiği halde ödenmemiş olan idare alacakları için düzenlenen borç 

bildirimi ön yazıya ilişik olarak ilgili birimden alınır, 

(2)  Borç bildiriminde gösterilen alacak tutarlar kontrol edilir, 

(3) Ön yazıda gösterilen tutarlar ile borç bildiriminde gösterilen tutarla karşılaştırılır, 

(4) Ön yazı ve borç bildirimi icra kütük deflerine işlenmek ve icra kütük defterine işlenen borç 

bildirimi icra takip dosyası oluşturmak üzere ilgili memura verilir. 

 

 

 



Takip kartlarının oluşturulması ve dosya açılması 

MADDE 49 – (1) Birim yetkili memuru tarafından verilen borç bildirimi ilgili icra memuru 

tarafından alındığında, birimde bulunan takip kartlarından borçlunun takip kartının olup 

olmadığı araştırılır. Takip kartı olmayanlar için takip kartı düzenlenir. Aynı zamanda icra takip 

dosyası oluşturulur. 

 

Takip kartlarının işlenmesi 

MADDE 50 – (1) Takip kartlarına, borç bildirimindeki bilgilere dayanılarak takibe alınan 

borcun yılı vadesi, türü, miktarı, icra kütük defterindeki sıraya göre de takip numarası, takibin, 

faal veya gayri faal hale gelmesi, ödeme planına bağlanması, haciz kâğıdının icra memuruna 

verildiği tarih ve numarası, dosyanın takipten kalkması durumunda kaldırılma tarihi ve nedeni, 

borçlu ile ilgili icra takibinde yardımcı olacak diğer bilgiler, işlenir. 

 

İcra kütük defteri 

MADDE 51 – (1) İcra kütük defteri, icra takip dosyalarını isim bazında izlemek ve birime geliş 

sırasına göre her takip dosyasına takip numarası vermek amacıyla yıll ık  olarak tutulur. 

 

İcra kütük defterinin işlenmesi 

MADDE 52 – (1) Birime intikal eden icra takipleri öncelikle icra kütük defterine kaydedilir, geliş 

sırasına göre bir takip numarası verilir. Borçlunun isim veya unvanı, sicil numarası, borcun türü ve 

miktarı ile yapılan takip sonucu defterin i lgil i  sütunlarına kaydedilir. 

 

İcra takip haciz ve satış birimi muhasebe işlemleri 

MADDE 53 – (1) İcra Takip Haciz ve Satış Birimi, açılan her icra takibi için, gerekli muhasebe 

kayıtlarının tutulmasını sağlamak amacıyla ünitenin muhasebe birimine ve ayrıca i lgil i  birime 

açılan icranın takip numarasını,  borçlunun isim, unvan ve adreslerini, sicil numarasını, kira, resim, 

harç, katılma payı, vergi cezası, para cezası ve kamu hizmetlerinin uygulanmasından mütevellit 

olan diğer alacaklar gibi ibarelerle alacağın türünü kaydeder, 

(2) Alacağın aslı ile gecikme zammını, tahakkuk ettirildiği tarih de belirtilmek suretiyle içeren bir 

yazı ile bilgi verir. Ayrıca, tecil şartlarına uyulmaması nedeniyle tecilin bozulması halinde ilgili 

birim tarafından muhasebe birimine bilgi verilir. 

 

Tahsilat 

MADDE 54 – (1) İcra takipleri ile ilgili icra memurları kanalıyla yapılan her türlü tahsilatlarda 

belirtilen tahsil makbuzu kullanılması zorunludur. 

 

Görüşme  

MADDE 55 – (1) Borçlarını süresinde ödememiş bulunan borçluların veya borçlu adına hareket 

edenlerin, ödeme emri tebliği üzerine idareye başvurmaları halinde, borcun tahsili  veya tecil ve 

taksitlendirme konularında yetkili memurlarla kurulacak ilişkiye görüşme denir, 

(2) Görüşme, alacağın en çabuk ve masrafsız yoldan tahsil edilmesini sağlamak ve idare ile borçlu 

arasında iyi ilişkiler kurmak amacıyla yapılır. 

 

Görüşme yöntemi 

MADDE 56 – (1) Görüşmeci veya görüşme yetkilisi, başvuran kiş inin  kimliği ile son adresini 

saptar, 

(2) Görüşmeci, borçluya ait takip kartını ve takip kartında kayıtlı, icra takip dosyalarını ilgili 

memurlardan alır. İcra takip dosyaları incelenerek borç miktarı saptanır. Ödenmemiş bulunan 

borcun konusu ve miktar borçluya bildirilerek ödenmesi istenir, 

(3) Borçlu, kısmen veya tamamen borcunu ödemeyi kabul ederse makbuz düzenlenir ve ödemenin 

yapılması için vezneye gönderilir, 



(4) Borcun tamamen ödenmesi sağlanamaz ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 

Kanunun cebri icra hükümleri kendisine anlatılır. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde 

mal bildiriminde bulunması gerektiği hatırlatılarak mal bildirim kâğıdından bir örnek verilir. Bu 

bildirim anında doldurulup verildiğinde mal bildiriminde bulunanlara verilecek makbuz düzenlenir. 

Sözle bildirim hallerinde mal bildirimi kâğıdı görüşmeci tarafından borçlunun beyanına göre 

doldurulur ve alt kısmına “Bu bildirim borçlu tarafından sözle yapılmıştır" şeklinde not yazılır. 

Borçlu ve görüşmeci tarafından imza edilmek ve tarih konulmak suretiyle tutanak haline getirilir. 

Borçlu tecil ve taksitlendirme talebinde bulunursa, tecil ve taksitlendirme talep ve değerlendirme 

formu verilerek gerçeğe uygun olarak doldurulması istenir. Formun verilmemesi veya gerçeğe 

uygun olarak doldurulmaması halinde tecil ve taksitlendirmenin yapılmayacağı hatırlatılır. Tecil 

ve taksitlendirme talep ve değerlendirme formunun doldurulması için uygun bir süre verilir ve 

verilen süre görüşme ve işlem kâğıdına kaydedilerek belli edilen gün ve saatte tecil ve 

taksitlendirme talep ve değerlendirme formu ile birlikte şahsen başvurması gerektiği borçluya 

bildirilir. İcra takip dosyası ilgili memura geri verilir. Borçlunun, belli edilen surede tecil ve 

taksitlendirme talep ve değerlendirme formu ile birlikte tecil ve taksitlendirme için başvurması 

üzerine, icra takip dosyası ilgili memurlardan alınarak takip dosyası ve tecil ve taksitlendirme talep 

ve değerlendirme formu borçlu ile birlikte incelenir. Bildirimin, eksik ve yanlış kısımları borçluya 

düzelttirilir. Borcun, hemen ödenmesine elverişli kalemler görülürse ödemenin yapılması istenir. 

Tecil ve taksitlendirme talep ve değerlendirme formunun incelenmesinden alacağın anında tahsiline 

olanak bulunmadığı ve borçlunun iyi niyetli olduğu anlaşılırsa ilgili maddeye göre taksitlendirme 

yapılır. Ödeme planı düzenlenmiş olan dosyalar, dosya memuruna iade edilir ve borçlunun ödeme 

planında belli edilen zamanlarda ödeme yapıp yapmadığını izlemek için dosyaların ödeme planının 

kesinleşme tarihi bekletilmeksizin süreli/ taksite bağlanmış dosyalar destesine aktarılması gerekir,  

(5) Görüşme sırasında, borçlu tarafından böyle bir borcu bulunmadığı veya borcun takibe alınan 

miktar kadar olmadığı ya da borç kabul edilmekle birlikte, kısmen veya tamamen ödendiği veya 

zamanaşımına uğradığı ileri sürüldüğünde ödeme/düzeltme bildirisi düzenlenerek ilgili biriminden 

gerekli araştırma yapılır. Ödeme/düzeltme bildirisi üç örnek olarak düzenlenir. Düzenlenen 

bildiride borçlunun iddiaları açık ve öz olarak belirtilir. Bildirinin birinci ve ikinci örnekleri 

borçluya verilerek ilgili birimine gönderilir. Üçüncü örneği ise, biriminden geri gönderilecek örnek 

ile birleştirilerek İcra takip dosyasına konulur. Borçludan gerekirse dilekçe ile düzeltme talebinde 

bulunması istenir. Düzeltme dilekçesinin hemen verilmesi halinde dilekçe, düzeltme bildirisine 

eklenir. Borçlu daha önce düzeltme talebinde bulunmuşsa, dilekçenin yazışma birimine veriliş tarihi 

ve numarası düzeltme bildirisine not edilir,     

(6) Ödeme/düzeltme talebi üzerine yapılan araştırma sonucunda borçlunun iddiasının tamamen veya 

kısmen reddolunması halinde takibat ve görüşme işlemine devam olunur. Borçlunun iddiasının 

kabul edilmesi halinde ise dosya, dosya sorumlusuna iade edilir ve takipten kaldırma işlemi 

yapılıncaya kadar dosyanın bekleyen dosyalar bölümünde saklanması gerektiği belirtilir.  

 

Tecil ve taksitlendirme   

MADDE 57 – (1) Belediye alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki ya da haciz olunmuş 

malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile 

istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, idare alacağı, tecil faizi de alınarak tecil olunabilir, 

(2) Aciz halinde bulunduğu saptanan borçlunun borcu ise, faiz ve teminat aranmaksızın tecil 

olunabilir,       

(3) Tecil ve taksitlendirmeye çok zor durum başvurusu objektif bir biçimde incelendikten sonra 

karar verilir.   

(4) Ödeme planı yapılırken esas olan alacağın olabilen en kısa sürede tahsilidir.  Borçluya 

gösterilecek kolaylıklar bu şartın yerine getirilmesine bağlıdır. 

 

Tecil ve taksitlendirme yetkisi 

MADDE 58 – (1) İdare alacaklarının tecil ve taksitlendirme yetkisi Belediye Başkanına aittir. 

 



Başvurma 

MADDE 59 – (1) Çok zor durumda bulunduğunu ileri süren borçlular, tecil ve taksitlendirme talep 

ve değerlendirme formunu doldurarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne vermek suretiyle tecil ve 

taksitlendirme talebinde bulunabilirler. 

 

Talep formunun incelenmesi, ödeme planının düzenlenmesi ve karar alınması 

MADDE 60 – (1) Takip dosyasını ve tecil ve taksitlendirme talep ve değerlendirme formunu 

borçlu ile görüşmeci birlikte inceleyerek bildirimin eksik ve yanlış kısımları tamamlatılır veya 

düzelttirilir, 

(2) Borcun hemen ödenmesine elverişli kalemler görülürse borçludan ödemenin yapılması istenir, 

(3) Tecil ve taksitlendirme talep ve değerlendirme formunun incelenmesinden alacağın derhal 

tahsiline olanak olmadığı ve borçlunun çok zor durumda bulunduğu anlaşıldığında bir ödeme plan 

düzenlenir. Bu ödeme planı, Belediye Başkanınca karara bağlanır. 

 

Ödeme planı kararlarının saklanması 

MADDE 61 – (1) Borçluya, bir yazı ile kesinleşen ödeme planı gönderilir ve kendisinden en çok 

15 gün içinde teminat göstermesi istenir, 

(2) Taksitlendirme ile ilgili kararlar her yıl birden başlamak üzere numaralanır ve 3 nüsha 

düzenlenir. Birinci nüshası icra takip dosyasına takılır, ikinci nüshası ilgili birimine gönderilir. 

Üçüncü nüshası ise, ayrı bir dosyada sıra numarasına güre klasöre takılır, 

(3) Karar numaraları, karar kayıt defterinden izlenir.    

 

Tecil ve taksitlendirmelerde faizlerin ve taksit farklarının tahsil süreleri 

MADDE 62 – (1) Belediye alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde tecil faiz tutarı taksit ile 

birlikte ve taksit günlerinde tahsil edilir, 

(2) Tecil ve taksitlendirmenin kesinleşmesinden sonra herhangi bir nedenle önerilen taksite ait tecil 

faizi ile kesinleşen taksit farklarının tahsilâtı geri bırakılamaz. 

 

İcra takip dosyalarının takipten kaldırılması 

MADDE 63 – (1) Alacağın tamamen tahsil olunması, 

(2) Alacağa ait tahakkukun silinmesi terkin edilmesi, 

(3) Alacağın önceden tahsil edilmiş olduğu veya yanlış takibe alındığının anlaşılması hallerinden biri 

veya birkaçının varlığı halinde icra takip dosyaları takipten kaldırılır. 

 

Takipten kaldırma kayıtlarının yapılması 

MADDE 64 – (1) Takipten kaldırılan dosyalar üzerinde gerekli açıklamalar yapılarak i lgililer 

tarafından imzalanır. İcra kütük deflerine işlenir. Durum ilgili birimlere ve ayrıca muhasebe 

birimine bildirilir. 

 

Mal bildirimi     

MADDE 65 – (1) Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde gerekse üçüncü şahıslar elinde 

bulunan mal alacak ve haklardan borcuna yetecek miktarını, nevini, mahiyetini, vasfını, değerini ve 

her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim 

kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile Belediye Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne ödeme emri tebliğ edilen borçlunun 7 gün içinde bildirmesidir, 

(2) Borçlu mal bildiriminde bulunmuş ise icra takip dosyasındaki bilgilere dayanılarak haciz kâğıdı, 

iki örnek olarak düzenlenir. Ancak borç miktarının düşük olması ve birimince tahsilât yapılacağının 

anlaşılması halinde haciz kâğıdı düzenlenmez ve borçlu yazı veya telefonla tekrar uyarılabilir. Bu 

uyarma uygun karşılanabilecek bir bekleme süresince yinelenebilir. Düzenlenen haciz kâğıdı takip 

yaprağına işlenir, takip yaprağındaki bilgilere göre daha önce haciz kâğıtlarının olup olmadığı 

kontrol edilir. Mal bildirimi karşısında borçluya pulsuz makbuz verilir, 



(3) Borçlu süresinde mal bildiriminde bulunmamış ise icra takip dosyasındaki bilgilere dayanılarak 

haciz kâğıdı düzenlenir. Mal bildiriminde bulunmayan borçluların hapsen tazyiki istenir. Ancak 

borçlunun durumu ve borcun miktarı göz önünde bulundurularak birimce iyi sonuç alınacağı 

kanısına varılırsa, borçlunun hapsen tazyiki istenmez. Borçlu, mal bildiriminde bulunması için 

uyarılır. Bu uyarma uygun karşılanabilecek bir bekleme süresince yinelenebilir. Sonuç 

alınamayacağı kanısına varılırsa hapsen tazyikin istenmesi için İcra Hâkimliğine başvurulur. Alınan 

hapsen tazyik kararları, infaz için derhal yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Hapsen tazyik 

kararı üzerine mal bildiriminde bulunan borçluların bildirimleri haciz kâğıtlarına iliştirilmek  ve 

haciz işlemlerinde dikkate alınmak üzere bir birim notu ekinde İcra memuruna verilir, 

(4) Borçlu malı olmadığı yolunda bir bildirimde bulunmuş ise, bildirimle birlikte veya bildirim 

tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgâh ve iş adreslerini bildirmek zorundadır. 

Bu zorunluluğu geçerli bir özre dayanmadan yerine getirmeyenler ile gerçeğe aykırı bildirimde 

bulunanlar, Mal edinme ve artmalarını bildirmeyenler, amme borçlusuna ait ellerinde 

bulundurdukları malları bildirmeyenler, istenecek bilgileri vermeyenlerin 6183 sayılı Kanunun 111 

inci ve devamı maddeleri gereğince cezalandırılması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda 

bulunulmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğüne gerekli yazı yazılır. 

 

İhtiyati haciz 

MADDE 66 – (1) İdare alacağının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla borçlular hakkında icra 

işlemlerinden sorumlu bir yetki l inin  talebi üzerine Belediye Başkanı kararıyla uygulanır,  

(2) İhtiyati haciz, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde sayılan nedenlerin bulunması halinde 

haciz hükümlerine göre haciz kâğıtlarına dayanılarak yapılır. Her ihtiyati haciz olay için haciz 

kâğıdı düzenlenir. Düzenlenen haciz kâğıtları, haciz kâğıtlarını dağıtım ve izleme defterine işlenir.  

İhtiyati haciz ile ilgili tüm belgeler ihtiyati haciz dosyalarında saklanır. 

 

İhtiyati haczin kaldırılması 

MADDE 67 – (1) İhtiyati haciz, 

a) Borçlunun teminat göstermesi 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci bendinde 

yazılı menkul mallar hariç, kati hacze dönüştürülmesi,  

b) İtiraz halinde, kaldırılmasına ilişkin  karar verilmesi, hallerinde kaldırılır.  İhtiyati haczin 

kaldırıldığı ihtiyati tahakkuk haciz kayıt defterine işlenir. Bu husus, ihtiyati haciz bildirisi tebliğ 

edilen kişi veya kuruluşlara ve ayrıca borçluya bir yazı ile duyurulur. 

 

Teminat işlemleri 

MADDE 68 – (1) Türkiye’de ikametgâhı olmayan borçluların şüpheli durumları karşısında, 

idare alacağının korunması gerektiği kanısına varıldığı takdirde teminat talebinde bulunulabilir. 

İstenen teminatın on beş gün içerisinde gösterilmesi gerekir. Teminat istemeyi gerektiren halin 

varlığı halinde, hiçbir müddete bağlı olmaksızın borçlu hakkında İhtiyati haciz uygulanır. 

Teminat gösterilmesi ihtiyati haczi kaldırır. 

 

Teminat olarak kabul edilecek kıymetler   

MADDE 69– (1) Teminat olarak şunlar kabul edilir;   

a) Para, 

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine 

düzenlenen belgeler, 

d) Milli esham ve tahvilat, 

e) Borçlular veya borçlular lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve İdare haciz kâğıtlarına 

dayanılarak haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar.    

 

 

 



Teminatın değerlendirilmesi     

MADDE 70 – (1) Türk parası itibari değeri üzerinden, yabancı paralar ise Merkez Bankasınca 

neşredilen resmi kur /döviz satış kuru listeleri üzerinden değerlenir. Banka teminat mektuplarının 

doğruluklarının ilgili  bankalardan yazı ile sorulması ve bu mektupların süresiz ve kesin teminat 

mektubu olması gerekir. Hazine tahvili ve bonoları itibari değeri üzerinden değerlenir ve teminat 

olarak bu değerle alınır.  Söz konusu millî esham ve tahvilatın hangi şirket veya ortaklıklara ait 

bulunduğu, nevi'leri itibari değerleriyle, son muamele tarihi ve değerleri Hazine ve Dış Ticaret 

Müsteşarlığı tarafından 2886 sayılı Devlet İhale  Kanunu uygulamasında nazara alınmak üzere, 

tebliğlerle yayınlanmaktadır.  

(2) Menkul malların değeri bu malların haczi sırasında haczi yapan memurca takdir edilir. 

Borçlunun müracaat veya birimin lüzum görmesi halinde yeniden bilirkişiye  değer biçtirilir. 

Her malın değeri ayrı belirlenir. Bu halde düzenlenen haciz kâğıtlarının da teminat haczi için 

düzenlendiği belirtilir, 

(3) Gayrimenkul malların değeri satış komisyonu tarafından takdir edilir. Satışa çıkarılacak 

gayrimenkullere bilirkişinin mütalaası alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından rayiç değer 

biçilir,  

(4) Teminat sonradan tamamen veya kısmen değerini kaybeder veya borç miktar artarsa, teminatın 

tamamlanması veya yerine başka teminat gösterilmesi istenir. Borçlu verdiği teminatı kısmen veya 

tamamen aynı değerdeki teminatla değiştirebilir. Ancak, birimce haczedilen mallar bu hüküm 

dışındadır. 

 

Teminat istenmesi işlemleri   

MADDE 71 – (1) İlgili birimden teminat istenmesine ilişkin mucip alındığında; İlgili memur 

tarafından teminat dosyası oluşturulur ve gerekli kayıtlar teminat izleme defterine kaydedilir. 

Borçluya, borca yetecek miktarda teminat göstermesi gerektiği iadeli taahhütlü yazı ile bildirilir.  

Verilen süre içerisinde; 

a) Haciz işlemi yapılarak alınması gereken türden teminat gösterildiğinde, haciz kâğıdı düzenlenir, 

haciz kâğıdının teminat için islendiği belirtilir, düzenlenen haciz kâğıtları icra memuruna intikal 

ettirilir, 

b) Haciz işlemi yapılmadan alınması gereken teminat gösterildiğinde, birimce not düzenlenir ve 

muhasebe birimine gönderilerek teminatın alınması sağlanır, 

c) İcra memurundan veya muhasebe biriminden teminatın alındığına ilişkin not alındığında teminat 

izleme defterine kaydedilir. Bu kapsamda haciz tutanağı, haciz bildirisi, teminat mektubu, tahvilat 

alındısı  notları düşülür,  

(2) Teminat istenmesi, alınması, serbest bırakılması veya paraya çevrilmesi ile ilgili tüm işlemler 

teminat izleme defterine kaydedilir. Tüm belgeler ait oldukları dosyalara konur. Teminatın serbest 

bırakılması halinde ilgili dosyalar, teminat izleme defterinin not kısmına işaret edilir ve işlemden 

kaldırılır.  

(3) Teminatlı alacağın takibe alınması halinde teminat dosyası icra takip dosyası ile birleştirilir. 

 

Teminatın serbest bırakılması veya paraya çevrilmesi   

MADDE 72 – (1) İlgili birimden teminatın serbest bırakılması veya paraya çevrilmesi gerektiği 

belirtilen not alındığında;  borçlunun muaccel hale gelmiş borcunun olup olmadığı ile teminatın 

iade edilmesini gerektiren nedenlerin bulunup bulunmadığı ilgili birimlerden araştırılır. Bu 

araştırma sonunda;   

a) Kişinin borçlu olduğunun veya teminatın iade edilmemesini gerektiren nedenlerin bulunduğunun 

saptanması halinde, teminat serbest bırakılmaz, yapılması gereken işlemler belirtilen esaslar 

çerçevesinde yürütülür,    

b) Teminatın, iade edilmesini gerektiren nedenlerin bulunduğunun saptanması halinde, teminatın 

serbest bırakıldığı bir yazı ile borçluya duyurulur. Ayrıca, haciz uygulanmışsa, haczin kaldırılması 

ve haczedilen malların iade edilmesi hususunda ilgili birimlere yazılar yazılır.   

 



Şahsi kefalet   

MADDE 73- (1) Borçlu teminat vermediği veya noksan teminat verdiği takdirde muteber bir şahsı 

kefil gösterebilir. Şahsi kefaleti idare kabul edip etmemekte serbesttir. Kefalet noterden tasdikli 

mukavele ile tesis olunmalıdır. 

 

İcra işlemleri   

MADDE 74 – (1) İcra işlemleri takibat işlemleri sonucunda tahsil dairesinin yürüttüğü işlemlerin 

satış aşamasına kadar olan kısmının yürütülmesidir. İcra işlemlerinde idarenin ve borçlunun 

yararlarının olabildiği kadar uzlaştırılmasına çalışılır.  Haciz işlemi başladıktan sonra borç derhal 

ve tamamen ödenmedikçe işlem durdurulmaz ya da ertelenmez. 

 

İcra memurlarının çalışmalarının düzenlenmesi   

MADDE 75 – (1) İdarenin yetki alanına giren bölge, görevli icra memurlarının görev bölgesidir. 

Mali Hizmetler Müdürü gerekli gördüğü durumlarda icra memurlarını birimin diğer işlerinde 

görevlendirebilir. 

 

Haciz işlemi   

MADDE 76 – (1) Haciz, borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince saplanan 

borçlu veya üçüncü kişi ler  elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından 

idare alacağına yetecek miktarına tahsil dairesince el konulmasıdır. 

 

Haciz kâğıtları   

MADDE 77 – (1) Haciz işlemleri Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen ve onaylanan haciz 

kâğıtlarına dayanılarak yapılır. 

 

Haciz kâğıtlarının incelenmesi    

MADDE 78 – (1) Haciz kâğıtları yetkili memur tarafından;  

a) Alacak miktarının yüksek olup olmadığı, 

b) Zamanaşımı süresinin kısalıp  kısalmadığı, 

c) Borçlunun kaçması veya mallarını kaçırma olasılığının bulunup bulunmadığı, 

d) İhtiyati haciz ile ilgili olup olmadığı, 

e) Teminat alınması ile ilgili  bulunup bulunmadığı yönünden incelenir ve aciliyet ve önem sırasına 

göre işleme tabi tutulur. 

 

Malların saptanması   

MADDE 79 – (1) Borçlunun mallarından hangilerinin haczedileceği hakkında karar verilirken 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun haczedilmeyecek mallar, kısmen 

haczedilebilen gelirler ve yetişmemiş mahsullerin haczi ile ilgili hükümleri göz önünde 

bulundurulur,  

(2) Borçlunun mal bildiriminde veya mali durum bildiriminde gösterdiği malların haciz bakımından 

bir öncelik veya ayrıcalığı olmayıp duruma göre bildirimlerde gösterilen mallara ilaveten veya 

bunların yerine re'sen saptanan mallar haczedilebilir,  

(3) Menkul ve gayrimenkul mallar ile alacak ve haklardan hangilerinin öncelikle haczedileceği 

konusunda amir bir hüküm bulunmadığından, borçlunun çıkarları da göz önünde bulundurularak 

taşınması, paraya çevrilmesi en kolay ve masrafsız olan mallar yeğlenir. 

 

Menkul malların haczi   

MADDE 80 – (1) Haciz uygulaması için giden icra memuru önce kendini tanıtır. Görüştüğü 

kimsenin kimliğini sorar ve borçlunun diğer adreslerini saptar,  

(2) Haciz sırasında borçlunun kendisi veya zilyet ya da bunların vekilleri, işçisi, müstahdemi veya 

aile bireylerinden birisinin temsilen bulunması gerekir. Bunlar, haciz yerinde bulunmaz veya o 

sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta 



memuru veya muhtar veya ihtiyar kurulu üyelerinden biri veya borçlunun ya da zilyedin 

komşularından iki kişi hazır bulundurulur, 

(3) Borçlu veya zilyede ya da bunların temsilcilerine borcun niteliği ve miktarı bildirilerek 

ödenmesi islenir. Borcun ödenmesi halinde belirtilen esaslar dâhilinde tahsilat yapılır,  

(4) Borcun ödenmemesi halinde haciz kâğıdı okunur ve haciz yapılacağı bildirilir. Varsa mal 

bildiriminde gösterilen mallar da göz önünde bulundurularak en kolay ve masrafsız şekilde haciz ve 

satış imkânı bulunan mallar saplanır. Borçlu tarafından başkasının mülkü olduğu veya rehin edildiği 

beyan olunan ya da üçüncü bir kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddia edilen malların haczi 

en sonraya bırakılır. İstihkak iddiasında bulunulan malların haczedilmesi halinde ileri sürülen 

iddialar haciz tutanağına kaydedilir ve istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin adresi tutanakta 

gösterilir,  

 (5) Borcun tahsili için borçlu veya zilyedin elinde bulunan her türlü menkul mallar haciz tutanağı 

düzenlenerek haciz olunur ve haciz tutanağında, yapılan haczin teminat, ihtiyati veya kâfi 

hacizlerden hangisi olduğu belirtilir. Haciz sırasında borçlu tarafından böyle bir borcu bulunmadığı, 

borcun kovuşturulan miktar kadar olmadığı, kısmen veya tamamen ödendiği ya da zamanaşımına 

uğradığı iddia edildiğinde, haciz yapılmakla birlikte borçlunun iddiası haciz tutanağında gösterilir,  

(6) Borçlu, borcunu tamamen ödeyeceğini beyan etmekle beraber kısa bir süre verilmesi talebinde 

bulunursa haciz yapılmakla beraber borçluya talebinin incelenmesi için en geç üç gün içinde 

başvurması gerektiği, bu süre içinde başvurulmadığında haczedilmiş malların paraya çevrileceği 

bildirilir  ve durum haciz tutanağında belirtilir,   

(7) Borçlu çok zor durumda bulunduğundan söz ederek tecil ve taksitlendirme talebinde bulunursa 

haciz yapılmakla beraber borçluya talebinin incelenmesi için en geç üç gün içinde çok zor 

durumunu belirleyen belge ve bilgilerle Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurması gerektiği, bu süre 

içinde başvurulmadığında haczedilen malların paraya çevrileceği bildiril ir  ve durum haciz 

tutanağında belirtilir 

(8) Haczedilen malların değerleri, borçlunun ve haciz sırasında hazır bulunanların görüşleri de 

alınarak icra memuru tarafından saplanır,   

(9) Kıymetli maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi, tahvil gibi icra memurunun kendi 

olanakları ile taşınabilir menkul mallar kaybolmalarını ve değiştirilmemelerini sağlayacak önlemler 

alınarak ve haciz tutanağının borçlu veya zilyede verilecek örneğine malların teslim alındığı 

yazılarak icra memuru tarafından al ınır  ve müdürlüğe getirilir,   

(10) Diğer mallar, değiştirilmemesini veya Belediye Başkanlığı’nın oluru olmadan üzerlerinde 

tasarrufta bulunulmamasını sağlayacak önlemler alınmak şartı ile güvenilir bir kişiye  veya 

güvenilir kişinin  kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılır,  

(11) Ancak, güvenilir bir kişi bulunmaz veya güvenilir bir kişi bulunmasına karşın malların derhal 

kaldırılması zorunlu görülürse veya malların bozulma, çürüme ve benzeri nedenlerle saklanmasına 

olanak olmadığı ya da beklediğinde önemli değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılırsa haczedilen 

malların derhal taşınması sağlanır,  

(12) Borçlunun, zilyedin veya haciz sırasında hazır bulunanların; haciz yapılacak yere girilmesinde 

haczin yapılmasında veya haczedilen malların alınmasında zorluk çıkarılması halinde, durum 

derhal yetkililere duyurulur ve gerekiyorsa idari makamların yardımı sağlanarak Amme 

Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun "zor kullanma'" hükmü uygulanır,  

(13) Üç nüsha olarak düzenlenen haciz tutanağının "Borçlu" yazılı örneği, haciz işleminin bitmesi 

üzerine borçluya veya zilyede ya da bunların vekiline, işçisine, müstahdemine veya aile 

bireylerinden birisine verilir. "Satış ekibi" yazılı örneği, haciz kâğıdına iliştirilir.  '"Dip" yazılı 

örneği ise ciltte bırakılır.  Gıyaben yapılan hacizlerde tutanağın bir örneği borçlu veya zilyede 

derhal tebliğ olunur,  

(14) Malların kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önlemek amacıyla malların; markası, modeli, tipi 

gibi ayırt edici nitelikleri ve varsa seri veya sicil numaralan haciz tutanağına yazılır ve haczedilen 

mallara ihtar etiketi yapıştırılır,   

(15) Menkul mal sayılan taşıtların hacizleri de yukarıdaki esaslar çerçevesinde yapılır ve ayrıca 

düzenlenecek haciz bildiri leri  bu taşıtların kayıtlı bulunduğu ilgili kuruluşa gönderilir,   



(16) Güneş battıktan doğuncaya kadar ve tatil günlerinde haciz yapılamaz. Ancak, tatil günlerinde 

veya geceleri çalışan yerlerde hâsılat haczi ile borçlunun mallarını kaçırma olasılığında her zaman 

haciz yapılabilir 

 

Üçüncü kişilerdeki menkul mal ve alacaklar ile hakların haczi   

MADDE 81 – (1) Hamiline yazılı olmayan veya ciro edilebilir  senede dayanmayan alacaklar ile 

maaş, ücret, kira gibi her türlü hakların ve fiilen haciz tutanağıyla haciz olanağı olmayan üçüncü 

kişilerdeki menkul malların haczi borçlu veya zilyet olan ya da alacak ve haklar ödemesi gereken 

gerçek ve tüzel kişilere kurumlara haciz bildirisi tebliğ edilerek yapılır,  

(2) Haciz bildirisi üç örnek olarak düzenlenir ve bildiride hacze neden olan idare alacağı miktarın 

belirtilmesine dikkat edilir. Düzenlenen bildiri, haciz bildirileri izleme defterine kaydedilir ve 

deflerin sıra numarası haciz bildirisine de ait olduğu yıl ile birlikle sıra numarası olarak aynen 

yazılır. Bildiri, yetkili memurca incelendikten ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından imzalandıktan 

sonra birinci örneği ilgili yere tebliğ edilir.  Diğer örneği ise haciz kâğıdına iliştirilir. Bildirinin 

tebliğ edilmesinden sonra ayrıca durum borçluya bir yazıyla duyurulur,  

(3) Tebliğ edilen bildirilere i l işkin  tebliğ belgesi ile tebliğ edilen yer tarafından verilen cevaplar 

haciz bildirileri izleme defterine işlendikten sonra haciz kâğıdına iliştirilir.  

 

Haciz bildirileri izleme defteri   

MADDE 82 – (1) Haciz bildirileri izleme defteri, haciz bildirilerini izlemek üzere düzenlenir. 

Bildiriler, türlerine göre defterin ayrı bölümlerinde izlenir. Düzenlenen haciz bildirilerine verilen 

cevaplar ve haczin kaldırılmasına ilişkin  belgeler bu deftere işlenir. 

 

Haczedilen menkulün saklanması    

MADDE 83 – (1) İcra Memurları, kendi olanakları ile taşıyarak idareye getirdikleri kıymetli 

maden, mücevher, ticari senet, hisse senedi, tahvil gibi menkul malları Müdürlüğün kıymetli evrak 

kasasında saklanmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne malların cinsini ve değerini belirleyici 

özelliklerini içeren bir tutanak düzenleyerek teslim ederler, 

(2) Haciz edilen mallardan icra memurları tarafından derhal taşınması gerekenlerin ise İdare 

deposuna taşınması sağlanır ve taşman mallar tutanak düzenlenerek depo sorumlusuna bırakılır. 

 

Gayrimenkullerin haczi    

MADDE 84 – (1) Her türlü taşınmaz malların haczi, tapuya haciz bildirisi tebliğ edilerek yapılır,  

(2) Her türlü gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine işlenmek üzere haciz keyfiyetinin 

tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılır. Tahsil dairelerince 

düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, 

posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap 

verilebilir,   

(3) Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Ancak borçlunun başkaca bir 

geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için kâfi miktarda mahsulden veya satıldıkça 

bedelinden münasip miktarı borçluya bırakılır,   

(4) Alacaklı tahsil dairesi, haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve işletilmesi, menfaat ve 

hâsılatın toplanması için gereken tedbirleri alır,   

(5) Düzenlenen bildiri, haciz bildirileri izleme defterine kaydedilir. Bildiri, birim amirince 

incelendikten ve Mali Hizmetler Müdürü tarafından imzalandıktan sonra birinci örneği ilgili yere 

tebliğ edilir. Diğer örneği ise haciz kâğıdına iliştirilir.  Bildirinin tebliğ edilmesinden sonra ayrıca 

durum borçluya bir yazıyla bildirilir,   

(6) Tebliğ edilen bildirilere ilişkin tebliğ belgesi ile tebliğ edilen yer tarafından verilen cevaplar, 

haciz bildirileri izleme defterine işlendikten sonra haciz kâğıdına iliştirilir,   

(7) Taşınmaz mal haczi bunların ürün ve yararlarını da kapsadığından bu yarar ve ürünlerin 

toplanması, idaresi ve işletilmesi için gereken önlemler alınır. Bu ürün ve yararlar ellerinde 

bulunduran üçüncü kişilere durum haciz bildirisi ile duyurulur. 



Tahakkuk ve ödeme araştırması   

MADDE 85 – (1) Haciz tutanaklarının incelenmesi sırasında, borçlu tarafından böyle bir borcu 

bulunmadığı veya borcun kovuşturulan miktar kadar olmadığı ya da zamanaşımına uğradığı 

iddialarının tutanakta kayıtlı olduğunun saptanması halinde düzeltme bildirisi, tutanakta borcun 

tamamen veya kısmen ödendiği iddiasının kayıtlı olduğunun saptanması halinde ödeme bildirisi 

düzenlenerek tahakkuk veya ödeme araştırması yapılır,   

(2) Ödeme/Düzeltme bildirisi üç örnek olarak düzenlenir. Düzenlenen bildiride borçlunun iddiaları 

açık ve öz olarak belirtilir ve en geç 3 gün içinde cevaplanması istenir. Bildirinin birinci ve İkinci 

örnekleri birim notu ekinde ilgili birimine gönderilir. Üçüncü örneği ise haciz tutanağına i l iştiri lir  

ve cevap alma işlemi sürekli olarak izlenir,   

(3) Ödeme/Düzeltme bildirisi ilgili biriminden geri geldiğinde;  

a) Borçlunun iddiasının tamamen veya kısmen ret olunması halinde kovuşturma işlemine devam 

edilmesi gerektiğinden, satış ve taşıma işlemine derhal başlanır,   

b) Borçlunun iddiasının kabul edilmesi ve kovuşturma işlemine gerek kalmaması halinde, yapılan 

haciz işlemi Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde kaldırılır ve haczedilen mallar serbest 

bırakılır. Haciz kâğıdı ve ekleri icra takip dosyasına konulur. 

 

Mal araştırması   

MADDE 86 – (1) Borçlu malı olmadığını bildirir veya borçlunun bildirdiği ve İcra memurunun 

saptadığı malların borcu karşılamayacağı anlaşılırsa mal araştırması yapılır. Yapılan mal araştırması 

sonucunda;   

a) Borçlunun malları bulunduğunun saptanması halinde, haciz işlemleri Yönetmelikte belirtilen 

esaslar dâhilinde yapılır. Ancak, borçlunun üçüncü kişilerde mal, alacak ve haklarının 

bulunduğunun saptanması halinde üçüncü kişilerden bunların 7 gün içinde Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne bildirilmesi bir yazı ile istenir. Bundan sonra haciz İşlemi uygulanır,  

b) Borçlunun malı bulunmaz veya bildiri len ya da icra memuru tarafından saplanan mallar borcu 

karşılamazsa, bulunan mallar paraya çevrilmekle beraber, borcun tahsil edilemeyen kısmı için dört 

örnek aciz fişi düzenlenir. Düzenlenecek aciz fişine, yapılan araştırmalar, saptanan mallar hakkında 

yapılan işlem ve borcun tahsil edilemeyen kısmı yazılır. Düzenlenen aciz fişinin bir örneği 

borçluya, bir örneği icra takip dosyasına diğer örneği ise dosyasına konulmak üzere ilgili birimine 

gönderilir. 

 

İstihkak iddiaları    

MADDE 87 – (1) Haciz tutanaklarının incelenmesi sırasında borçlunun elinde bulunan malların 

haczedilmesi ile ilgili olarak borçlu tarafından başkasının mülkü olduğu veya rehin edildiği ya da 

üçüncü bir kişi tarafından mülkiyet veya rehin hakkı iddialarının tutanakta kayıtlı bulunduğunun 

saptanması halinde;  

a) İddia borçlu tarafından yapılmışsa üçüncü kişiye, üçüncü kişi tarafından yapılmışsa borçluya bir 

yazı ile bildirilir,   

b) İddiaların incelenmesi sonucunda reddedilmesine karar verilmesi halinde durum, tutanağın icra 

birimince alındığı tarihten itibaren 7 gün içinde üçüncü şahsa ve borçluya iadeli taahhütlü olarak bir 

yazı ile bildirilir. İdarece bu süre içinde istihkak iddiası reddedilmez ise iddia kabul edilmiş sayılır,   

c) İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin, ret kararının tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

itiraz etmemesi halinde iddiası dinlenmez,  

d) Borçlunun istihkak iddiası idarece kabul edilmez veya borçlu tarafından istihkak iddiasına itiraz 

edilirse, 7 gün içinde mahkemeye başvurması gerektiği iadeli taahhütlü bir yazı ile üçüncü kişiye 

bildirilir.  Süresi içinde dava açılmaz ise istihkak iddiasından vazgeçilmiş sayılır,  

(2) Üçüncü kişi elinde bulunan malların haczedilmesi ile ilgili olarak üçüncü kişi tarafından 

mülkiyet veya rehin hakkı iddialarının tutanakta kayıtlı bulunduğunun saptanması halinde istihkak 

iddiasının doğru olup olmadığı derhal araştırılır ve malın borçluya ait olduğu zannına varıldığında 

alacaklı tahsil dairesi tarafından haciz tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde dava 

açılır. Bu süre içinde dava açılmaz ise istihkak iddiası kabul edilmiş sayılacağından, icra memurları 



düzenledikleri haciz tutanaklarını en geç üç gün içinde dava açılmak üzere Hukuk birimine intikal 

ettirmek zorundadırlar,   

(3) İstihkak iddiasının kabul edilmesi halinde yapılan haciz işlemi, Yönetmelikte belirtilen esaslar 

dâhilinde kaldırı l ı r  ve haczedilen mallar serbest bırakılır. 

 

Tahsilât işlemleri   

MADDE 88 – (1) İcra memurları tarafından yapılması gereken her türlü tahsilât için ''tahsil 

makbuzu" düzenlenir. 

 

Tahsil makbuzlarının düzenlenmesi  

MADDE 89 – (1) Tahsil makbuzlarının düzenlenmesi sırasında;   

a) Borçlunun adı, soyadı, takip numarasının doğru olup olmadığına, takibe alınan alacaklardan 

yapılan tahsilatın tutarına, 

b) Borcun türüne, dönemine, ödeme süresine, 

c) Gecikme zammı ve faiz de dâhil olmak üzere borç miktarının tam olarak hesaplanmasına dikkat 

edilir.   

 

Paranın teslimi   

MADDE 90– (1) İcra memurları tarafından tahsil olunan paranın, tahsil edildiği gün veya en geç 

ertesi iş günü Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edilmesi zorunludur. 

 

Aciz halinde bulunan borçluların izlenmesi   

MADDE 91 - (1) Aciz halinde bulunan borçluların durumlarında bir değişiklik olup olmadığı 

ünitece araştırma yapılarak zamanaşımı süresi içinde yılda en az bir kez olmak üzere sürekli olarak 

izlenir. Yapılan araştırma sırasında borçlunun durumunda bir değişiklik olup olmadığı iki örnek 

olarak düzenlenecek bir tutanakla saptanır. Düzenlenen tutanak borçluya ve borçlunun bağlı 

bulunduğu muhtara imzalatılır. Tutanağın bir örneği takip dosyasına konulur. 

 

İhtiyati haciz ile ceza uygulamasını gerektiren olayların ilgili yerlere bildirilmesi  

MADDE 92 – (1) Kovuşturma işlemlerinin  yapılması sırasında ve ihtiyati haciz uygulamasını 

gerektiren durumlar bir birim notu ile ilgili birimlere, borçlular hakkında ceza uygulamasını 

gerektiren olaylar ise Hukuk İşleri Müdürlüğüne bildirilir. Hukuk İşleri Müdürlüğü de ceza 

uygulamasını gerektiren suçların ilgili Cumhuriyet Başsavcılığınca incelenmesini sağlamak üzere 

gerekli yazının yazılmasını sağlar. 

 

Satış işlemleri   

MADDE 93 – (1) Menkul malların satış işlemi icra takip, haciz ve satış memuru başkanlığında 

yeteri kadar memurun katılımı ile oluşan satış ekibince yürütülür,  

(2) Gayrimenkul malların satışı 6183 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesine göre oluşturulacak satış 

komisyonunca gerçekleşir. Bunun için satış şartnamesinin düzenlenmesi ve ilanı ile ilgili işlemlerin 

yerine getirilmesi için bir memur görevlendirilir,  

(3) Satış işleminde, idare ve borçlunun yararlarının olabileceği kadar gözetilmesine çalışılır. 

 

Süre verilmesi   

MADDE 94- (1) Borcunu tamamen ödeyeceğini ve bu nedenle kısa bir süre verilme talebini haciz 

tutanağına kaydettiren ve tutanakta kayıtlı sürede Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran 

borçlulara, talepleri uygun görüldüğünde, haczedilen malların satışının geciktirilmesi için Belediye 

Başkanlığı tarafından 20 günü aşmamak üzere süre verilebilir, 

(2) Süre verilme talebini içeren haciz tutanakları, şef veya yetkili memur tarafından tutanakla kayıtlı 

olan başvurma süresince bekletilir. Bu süre içinde borçlunun Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne 

başvurup vurmadığı araştırılır,  



(3) Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuran ve talebi Belediye Başkanlığınca kabul edilen 

borçlulara ilişkin  haczedilen malların taşıma ve satış işlemleri verilen süre kadar geciktirilir,  

(4) Haciz tutanağında kayıtlı olan sürede başvurmayan veya başvurduğu halde talebi kabul 

edilmeyen ya da talebi kabul edildiği halde verilen süre içinde ödemede bulunmayan borçlulara 

ilişkin haciz tutanaklar bekletilmeksizin satış ekibine verilir. 

 

Tecil ve taksitlendirme   

MADDE 95 – (1) Çok zor durumda bulunduğundan söz ederek tecil ve taksitlendirme talebini haciz 

tutanağına kaydettiren ve tutanakta kayıtlı sürede Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuran 

borçluların talepleri Belediye Başkanlığınca uygun görüldüğünde Yönetmeliğin ilgil i  

maddelerinde belirtilen esaslara göre görüşme, tecil ve taksitlendirme işlemi yapılır,  

(2) Tecil ve taksitlendirme talebini içeren haciz tutanakları, şef veya yetkili memur tarafından 

tutanakta kayıtlı olan başvurma süresince bekletilir. Bu süre içinde borçlunun Mali Hizmetler 

Müdürlüğüne başvurup vurmadığı araştırılır,   

(3) Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvuran ve talebi Belediye Başkanlığınca kabul edilen borçlulara 

ilişkin  haczedilen mallar gösterilecek teminatın durumuna göre ya serbest bırakılır ya da teminat 

olarak kabul edilir. Teminat olarak kabul edilen malların taşınması için haciz tutanakları satış 

ekibine verilir,   

(4) Haciz tutanağında kayıtlı olan süre içinde başvurmayan veya başvurduğu halde erteleme ve 

taksitlendirme şartlarına uymayan borçlulara ilişkin haciz tutanakları bekletilmeksizin satış ekibine 

verilir. 

 

Haczedilen menkulün taşınması, saklanması   

MADDE 96 – (1) Yetkili memur tarafından verilen haciz tutanakları satış ekibi tarafından 

incelenerek tutanakta gösterilen malların ne zaman ve nasıl taşınacağı kararlaştırılır,   

(2) Taşıma, tutanakların ekibe verildiği tarihten itibaren en geç 20 gün içinde yapılır. Ancak hemen 

satılması gereken mallar bu süre dikkate alınmadan öncelikle taşınır,   

(3) Taşınması kararlaştırılan mallar, borçlu veya zilyetten teslim alınarak İdarenin satış yeri olan 

depoya getirilir satış deposuna taşınmasının masraflı olduğu veya yerinde satışın daha uygun 

görüldüğü hallerde satış yerinde yapılabilir. Borçlu, satışın malların bulunduğu yerde yapılmasını 

uygun gördüğünü yazılı olarak belirttiği takdirde malların taşınmasından vazgeçilebilir. 

 

Menkulün saklanması   

MADDE 97 – (1) Haczedilen menkul mallar idarenin satış deposunda saklanır. Satış deposunda, 

İdare memurlarından birisi depo sorumlusu olarak görevlendirilir. Taşman mallar depo sorumlusuna 

teslim edilir.  Malların teslim edildiği üç örnek olarak düzenlenecek bir tutanakla saptanır. 

Düzenlenecek tutanakta teslim edilen malların türü, özelliği, miktarı, birim değeri ile toplam değeri 

açık olarak gösterilir. Tutanak, teslim eden memur ile depo sorumlusu tarafından imzalanır ve birer 

örneği imzalayanlarca saklanır. Diğer örneği ise haciz tutanağına iliştirilir ,    

(2) Depoya giren ve depodan çıkan mallan izlemek üzere depo sorumlusu tarafından depoya giren 

ve çıkan mallara izleme defteri düzenlenir. Depoya giren ve çıkan mallar için düzenlenen tutanaklar 

bu deflere kaydedilir.  Depoya konulacak malların üzerine sahiplerini belirlemek amacıyla etiket 

yapıştırılır.   

 

Menkulün satışı 

MADDE 98 – (1) Haczedilen menkul malların haczin yapıldığı tarihin üçüncü gününden itibaren üç 

ay içinde satışa çıkarılması gerekir. Ancak, bozulma, çürüme ve benzeri nedenlerle saklanmasına 

olanak olmayan veya beklediğinde önemli bir değer düşüklüğüne uğrama olasılığı bulunan malların 

satışı derhal yapılır. Ayrıca, borçlu veya zilyet elinde bırakılan malların satışına öncelik verilir,   

(2) Haftanın belli bir iş günü, satış günü olarak saptanır. Acele haller dışında başka günlerde satış 

yapılmaz. Satış günü, yatış sırasında tellal bulundurması için, ilgili birime yazı ile bildirilir,   



(3) Satışın yapılacağı yer, gün ve saat ile satılacak malların türü ve özellikleri, tellâliye resminin 

alıcıya ait olduğu ilgililerce görülebilecek şekilde önceden idarede ve satış deposunda ilan olunur. 

Ayrıca, gerekli ve yararlı görülen hallerde gazete ve diğer yayın araçları ile de ilan yapılabilir.  Satış 

günü ve yeri, uygun bir süre önce adi posta ile borçluya bildirilir.  

 

Satış yeri ve şekli    

MADDE 99- (1) Menkul malların satışı, İdarenin deposunda satış ekibi tarafından yapılır. İlgili 

birimindeki kasada saklanmakta olan mallarda bu biriminden teslim alınarak, satış günü satış 

yerinde hazır bulundurulur. Ancak, satış deposuna taşınmayarak borçlu veya zilyede bırakılan 

malların satışı bırakıldıkları yerlerde yapılır. Satış sırasında tellal bulundurulmasına çalışılır,   

(2) Satıştan elde edilecek bedelin, takip giderleri ile idare alacağından önce ödenmesi gereken 

rehinli alacakların miktarını geçmeyeceği kesin olarak biliniyorsa, hacizli malın satışı 

geciktirilebilir,   

(3) Menkul mallar, açık artırma ve peşin para ile satılır. Satılığa çıkarılan mal, artırma sonucunda 

üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir,   

(4) Satılan mal bedeli alınmadan teslim edilmez. Satış bedelinin ödenmesi için ihale gününü izleyen 

günden itibaren alıcıya üç günlük süre verilebilir,   

(5) Bir kısım malların satışı ile idare alacağının karşılanması halinde geriye kalan malların 

satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır.   

 

Satış tutanağı   

MADDE 100 – (1) Satış işleminin gerçekleşmesi halinde dört örnek olarak bir tutanak düzenlenir. 

Düzenlenecek tutanakta;   

a) Borçlunun adı, soyadı veya unvanı, 

b) İdare alacağının yılı, taksiti, miktarı ve takip numarası, 

c) Takip giderleri, 

d)Satılan malın türü ve özellikleri 

e) Alıcının adı, soyadı, adresi, artırma tarihi ile önceki artırmalarda satılamayış nedenleri, 

f) Satış bedeli ve satış şekli, 

g) Satış bedelinin ve tellâliye  resminin yatırıldığını gösterir makbuzların tarihi ve numarası veya 

satış bedelinin tahsili için verilen süre, 

h) Satış ekibinde bulunanlar ile alıcının  imzaları bulunur,   

(2) Düzenlenen tutanağın birinci örneği icra takip dosyasına konulmak üzere haciz tutanağına 

iliştirilir.  İkinci örneği alıcıya verilir. Üçüncü örnek borçluya verilir veya gönderilir. Dördüncü 

örnek ise satış ekibi tarafından saklanır. 

 

Satış bedelinin tahsili ve bankaya yatırılması   

MADDE 101 – (1) Alıcının satış bedelini hemen ödemeyi talep etmesi halinde satış ekibinde 

bulunan icra memuru tarafından Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde tahsil makbuzu 

düzenlenerek satış bedeli tahsil edilir. Satış bedelinden önce takip masrafları ve sonra takip edilen 

idare alacağı düşüleceğinden dört nüsha düzenlenecek makbuzda sırası ile  

a) Zor kullanma, ilan, posta, nakil muhafaza gibi takip masrafları, 

b) Takip edilen İdare alacağı, 

c) Yukarıdaki tutarlar düşüldükten sonra adi emanet olarak tahsil edilmesi gereken bakiye tutarları 

ayrı gösterilir. Ayrıca alıcının kimliği ile paranın yatırılış nedeni belirtilir. Düzenlenen makbuzun 

bir örneği borçluya verilir veya gönderilir,  

(2) Alıcının satış bedelini ödemek için süre istemesi halinde kendisine ihale gününü izleyen günden 

itibaren en çok üç günlük süre verilebilir. Verilen süre tutanakta belirtilir ve satış bedelinin bu süre 

içinde İdarenin hesaplarının tutulduğu bankaya yatırılması istenir. 

 

 

 



Alıcının malı almaktan vazgeçmesi   

MADDE 102 – (1) Alıcı malı almaktan vazgeçer veya verilen süre içinde bedelin tamamını 

ödemezse mal ikinci kez bu belirlenen esaslar dâhilinde artırmaya çıkarılır ve en çok artırana 

ihale olunur, 

(2)  İk inci  artırma sonucunda;   

a)  Malın birinci ihaleye göre daha düşük bedelle ihale edilmesi halinde birinci ve ikinci ihale 

arasındaki fark ile diğer zararlar ve % 5 faiz, 

b)  Malın ihale edilememesi halinde ise birinci ihale bedeli ile diğer zararlar ve % 5 faiz, ayrıca 

bir hüküm alınmasına gerek kalmaksızın Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 

hükümlerine göre birinci ihalenin yapıldığı kişiden tahsil edilir ve o mal için İdare olarak 

yapılan her türlü masraflar alınarak mal kendisine bırakılır,  

(3) Faizin hesabında, birinci ihaledeki satış bedeli esas alınır.  Tahsil olunan ihale bedelleri ile ihale 

bedelleri arasındaki fark, borçlunun borcuna mahsup edilir. % 5 faiz ile zarar karşılıkları ise çeşitli 

gelir olarak tahsil edilir,   

(4) Satılan mal bedeli, ihale edilen kişiden tahsil edilemediği sürece asıl borçlunun borçlu sıfatı 

devam eder. 

  

Satılamama    

MADDE 103 – (1) Haczedilen menkul mallara satış sırasında verilen bedelin, bu mallar için 

biçilmiş olan değerin  % 75’inden aşağı olması veya bu mallar için hiç alıcı çıkmaması halinde ilk 

artırma tarihinden başlayarak 15 gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satışa 

çıkarılır. Ancak satıştan elde edilecek bedelin, takip giderleri ile İdare alacağından önce ödenmesi 

gereken rehinli alacakların miktarını geçmeyeceği kesin olarak biliniyorsa hacizli malın satışı 

geciktirilebilir, 

(2) İkinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. Ancak, değerinden çok az bedel 

verilirse satılmaz.  Malların ikinci artırmada da satılamaması halinde, 15 günlük sürenin bitiminden 

itibaren 6 ay içinde pazarlık suretiyle satış yapılır. Bu şekilde de mallar satılamazsa, satılamayan 

mallar borçluya geri verilebilir. Borçluya geri verilmeyen malların satış işlemine Yönetmelikle 

belirtilen esaslar dâhilinde yeniden devam olunur. 

 

Gayrimenkulün satışı   

MADDE 104 – (1) Gayrimenkul satış şartnamesinde gösterilmesi gereken 6183 sayılı Kanunun 92 

nci maddesi artırmaya esas olacak rayiç değer, satış komisyonu tarafından belirleneceğinden, haciz 

bildirisi ve eklerinin ilgili memur tarafından alınması üzerine satış komisyonu başkanlığından bir 

yazı ile rayiç değerin belirlenmesi ve belirlenen değerin bildirilmesi istenir.  Bu yazıda, satış 

komisyonunun değer biçilmesine esas olmak üzere satışı istenecek gayrimenkulün özellikleri ile 

gerekli diğer bilgiler açık olarak belirtilir.  Yazı, satış komisyonu başkanlığına gönderilir. 

 

Satış şartnamesinin düzenlenmesi   

MADDE 105 – (1) Satış komisyonunca biçilen rayiç değeri gösterir yazının alınması üzerine. 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun ile belirtilen esaslar dâhilinde gayrimenkul 

satış şartnamesi hazırlanır, 

(2) Gayrimenkul satış şartnamesi, isteyenlere verilmek ve ilan edilmek üzere her gayrimenkul için 

ayrı ayrı olacak şekilde yeter miktarda düzenlenir. Düzenlenen şartnamenin bir örneği satış 

dosyasına konulur. Bir örneği haciz bildirisine iliştirilir.  Bir örneği de İdare ilan tahtasına asılır. 

 

Satılacak gayrimenkullerin ilanı   

MADDE 106 – (1) Gayrimenkul satış şartnamesinin hazırlanmasından sonra satılacak 

gayrimenkuller, artırma tarihinden en az 15 gün önce başlamak şartıyla idarece ilan edilir, 

(2) İlanın  birer örneği borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı 

kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur. 

 



Satış işleminden sonra yapılacak işlemler   

MADDE 107 – (1) Satılan gayrimenkullerin satış bedelleri Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde 

idarece tahsil olunur,   

(2) Gayrimenkullerin yeni malikleri adına tapuda tescilini sağlamak üzere durum bir yazı ile ilgili 

Tapu Sicil Müdürlüğüne veya ilgili daireye bildirilir, 

(3) İhale kararının birer örneği ilanda olduğu gibi ilgililere tebliğ edilir,   

(4) Teminat olarak alınan gayrimenkul mallardan satılanlar, teminat izleme defterine kaydedilir. 

 

Satılan veya serbest bırakılan menkul malların terkini   

MADDE 108 – (1) Menkul mallardan serbest bırakılanlar borçluya, satışı yapılanlar ise alıcıya 

depo sorumlusu tarafından teslim edilir. Malların teslim edildiği üç örnek düzenlenen bir tutanak 

ile saptanır. Düzenlenecek tutanakta, teslim edilecek malların türü özelliği ve miktarı açık olarak 

gösterilir. Tutanak, teslim alan ile depo sorumlusu tarafından imzalanır. Birer örneği imzalayanlara 

saklanır. Diğer örneği ise haciz tutanağına iliştirilmek üzere icra memuruna verilir,   

(2) Depoya giren-çıkan mallar teslim tutanağına dayanılarak depoya giren ve çıkan malları izleme 

deflerine kaydedilir,   

(3) Teminat olarak alınan menkul mallardan satılan veya serbest bırakılanlar teminat izleme 

defterine kaydedilir,   

(4) Teminat, borçlunun muaccel hale gelmiş borçlarının bulunup bulunmadığı araştırıldıktan sonra 

iade edilir. Borçlu olduğunun saptanması halinde teminat iade edilmez. Yapılması gereken 

işlemler yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde yerine getirilir. 

              

Envanter işlemleri   

MADDE 109– (1) Her yıl sonu itibariyle dosyalar /takip yaprakları birer birer taranarak yapılan 

işlemlerin icra kütük defteri ile muhasebe kayıtlan arasında uygunluğu sağlanır ve muhasebe 

yönetmeliği gereğince gerekli envanter cetvelleri düzenlenir. 

 

Çalışma raporları   

MADDE 110 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, 6183 sayılı Kanuna göre yürütmekte oldukları 

takiplerle ilgili olarak üçer aylık periyotlar halinde ve yıl sonunda da bir yı l l ık  olmak üzere 

muhasebe kayıtları ile mutabakat sağlandıktan sonra Başkanlığa çalışma raporları gönderirler. 

 

Tereddüde düşülen durumlar   

MADDE 111 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanması ile icra takip, haciz ve satış işlemleri sırasında 

tereddüde düşülen durumlarda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 

bu kanuna ilişkin Maliye Bakanlığınca çıkartılan mevzuat esas alınır. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

 

Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter kayıt ve belgeler 

MADDE 112 – (1) Mali hizmetler müdürlüğünde kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı 

bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, 

kayıt ve belgeler gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince 

imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.  

 

Evrak kayıt sistemi ve yazışmalar 

MADDE 113– (1) Mali hizmetler müdürlüğüne gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda 

alınarak gelen ve giden evrak defterinde izlenir. Yazışmalar sınıflandırılarak standart dosya planına 

göre dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur. 

 

 



Tereddütlerin giderilmesi 

MADDE 114 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve 

gerekli düzenlemeleri yapmaya Belediye Meclisi yetkilidir. 

 

Yetki devri   

MADDE 115 – (1) Bu Yönetmelikte 6183 sayılı Kanun uyarınca Belediye Başkanına verilen görev 

ve yetkiler bakımından 5393 sayılı Kanunun 42 nci maddesi uyarınca yetki devri hükümleri 

saklıdır. 
 

Yürürlük 

MADDE 116 – (1) 02/06/2016 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek yürürlüğe 

giren Mali Hizmetler Müdürlüğünün Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, bu 

yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır, 
(2) Bu Yönetmelik Toroslar Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.   
 

Yürütme  

MADDE 117 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Toroslar Belediye Başkanı yürütür. 


