
Kamu zararına ilişkin yazı, 
tutanak, rapor ve benzeri 

belgeler ilgili harcama 
yetkilisine gönderilir.

Tutanak, rapor ve benzeri 
belgeler, harcama 

yetkilisinin
görüşünü de içeren ve 

harcama birimi tarafından 
düzenlenen 

Değerlendirme Formu ile 
birlikte üst yöneticisinin 

değerlendirmesine sunulur. 

Üst yönetici Hukuk 
Müşavirliği, sorumlular 

veya ilgililerin bilgisine baş 
vurarak, zararın memurun 

mevzuata aykırı karar, 
işlem veya eylemi 
nedeniyle oluşup 
oluşmadığını ve 

sorumlularının belirlenmesi 
ile ilgili değerlendirmesini 

60 gün içerisinde 
sonuçlandırır.

Takip ve tahsil 
işlemi 

başlatılmaz.

Kamu 

zararı tespit 

edildi mi?

Değerlendirme formu ile 
zararın tespitine ilişkin 

belgeler, faizin 
başlangıç tarihi ve 

taksitlendirilen kamu 
alacağına ilişkin karar 

takibe yetkili Strateji 
Geliştirme Daire 

Başkanlığına gönderilir.

Kamu zararı ile ilgili 
alacak 5 gün 

içerisinde Muhasebe 
kayıtlarına alınarak, 
her bir  alacak için 

Alacak Takip Dosyası 
açılır ve tebliğ 

işlemlerine başlanır.

Strateji Geliştirme Daire 
Başkanlığı tarafından kamu 

zararına sebep olanlara 
tebligat göndererek 

alacağın bir ay içerisinde 
ödenmesi istenir. Tebliğde; 

borcun miktarı, sebebi, 
doğuş tarihi, faizin 

başlangıç tarihi, ödeme 
yeri belirtilir.

Sulh 

sağlandı 

mı?

Sorumlu ve ilgililere 
30 günlük itiraz ve 

sulh (rızaen 
ödeme) teklifinde 

bulunulur.

Sulh teklifinde 
ya da itirazda 

bulunulmaması 
veya itirazın 
reddedilmesi 
halinde alacak 
takip dosyası 

Strateji Geliştirme 
Daire Başkanlığı 
tarafından Hukuk 

Müşavirliğine 
gönderilir.

 Mahkeme veya 
İcra ve İflas 

Kanunu 
hükümlerine göre 

işlem yapılır.
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Sorumlu 
veya 

ilgililerden 
sulh ile ilgili 

yazılı 
muvafakat 

alınır.

 Sulh işleminin 
kesinleştiği tarihi 

izleyen ay başından 
itibaren sorumlunun

ve/veya ilgilinin 
yazılı muvafakati ile 
aylığından kesilerek 

tahsil edilir. 

 Rızaen ve 
defaten 

ödemede, 
sorumlunun ve/

veya
ilgilinin yazılı 

isteğiyle 
aylığından 

kesilerek tahsil 
edilir.

Aylıklardan yapılacak 
kesinti tutarı, sorumlulara 

yapılan her türlü aylık, 
ödenek, zam,

tazminat dahil bir aylık 
net ödemelerinin dörtte 

birinden az, üçte birinden 
çok olamayacak şekilde 

yapılır.

Alacaklar, 
sorumluların talebi 

üzerine kamu 
idaresince, faizi 

ödenerek en fazla 
beş yıl “borç 

senedi ve 
kefaletname” 

alınarak 
taksitlendirilebilir. 
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