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Kamu Zararı

Kamu Zararlarının Tahsiline 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmelik
1. BÖLÜM



Mevzuat

2003 - 2005         

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye 
Kanunu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu

1927



KAMU ZARARI NEDİR ? 

KAMU GÖREVLİLERİNİN kasıt,
kusur veya ihmallerinden kaynaklanan;

mevzuata aykırı karar, işlem veya
eylemleri sonucunda

“kamu kaynağında artışa engel veya
eksilmeye neden” olunmasıdır.



Kamu Zararının Belirlenmesinde

1) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan
fazla ödeme yapılması

2) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme
yapılması,

3) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz
ödemede bulunulması,

4) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek
fiyatla alınması veya yaptırılması,

5) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin
mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

6) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.



Kamu Zararı Çeşitleri

1) Konusu suç teşkil etmeyen:

Bu şekilde çıkarılan kamu zararı sorumlularını
mali yükümlülük altına sokar ve cezai yönden bir
sorumluluk doğurmaz.

2) Konusu suç teşkil eden:

Bu şekilde çıkarılan kamu zararı sorumlularını
hem mali ve hem de cezai sorumluluk altına
sokmaktadır.



Konusu “suç teşkil eden” kamu 
zararı

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış;

Sağlanmamış hizmetleri sağlanmış;

Yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş
gibi gösteren,

Gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında
bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu
gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış
veya onaylamış,

bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer
kanunların bu fiillere ilişkin hükümlerinin uygulanır.

(5018 sayılı Kanun, Madde-71)



Konusu suç teşkil eden Kamu 
Zararına sebep olanlar

Konusu suç teşkil eden bir kamu zararından doğan
alacak söz konusu ise, sorumlular hakkında ayrıca,
suçun ve sorumluların niteliğine göre,

 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ,

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ,

 Genel hükümlere,

göre yapılacak soruşturma ve ön inceleme raporları
yetkili makamlara iletilir.



Kamu Zararı/ Para Cezası 
Uygulaması

Konusu suç teşkil eden kamu zararına sebep olanlara her
türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık
net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

Para cezası, üst yöneticisi (Müsteşar) tarafından
verilir.

Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından
başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek
kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek,
zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri
oranında kesilerek tahsil olunur.



Kamu Zararı/ Para Cezası 
Uygulaması

Konusu suç teşkil eden kamu zararına sebep olanlara her
türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık
net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.

Para cezası, üst yöneticisi (Müsteşar) tarafından
verilir.

Para cezaları, karar verilmesini izleyen ay başından
başlamak üzere ve herhangi bir hüküm almaya gerek
kalmaksızın; ilgililerine yapılan her türlü aylık, ödenek,
zam, tazminat dahil bir aylık net ödemelerin dörtte biri
oranında kesilerek tahsil olunur.



Kamu Zararı

Türk mali sistemine köklü değişiklikler
getiren “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu” çerçevesinde oluşturulan
ikincil mevzuat çalışmalarından “Kamu
Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik”, 19/10/2006 tarihi
itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.



Yönetmeliğin Amacı:

DENETİM

TESPİT

Tespit edilen kamu zararlarının tahsiline ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesidir.



Kamu Zararının Şartları

Kamu görevlisinin sebep olması,

 Kasıt, kusur ve ihmal olması,

 Mevzuata aykırı, karar, işlem ve eylem sonucu olması,

 Kamu kaynağının artışına engel veya azalışına neden
olunması,

Kamu zararının tespitinde esas alınan kriterler mevcut
olacak,

 İlliyet bağı,

Zararın istisna kapsamına girmeyecek,



5018 Sayılı Kanunun Kapsamı

GENEL YÖNETİM

MERKEZİ YÖNETİM

SOSYAL GÜVENLİK 

KURUMLARI

(IV Sayılı Cetvel)

MAHALLİ İDARELER

Genel Bütçeye Dahil İdareler

(I Sayılı Cetvel)

Özel Bütçeli İdareler

(II Sayılı Cetvel)

Düzenleyici ve Denetleyici 

Kurumlar

(III Sayılı Cetvel)

1) Sosyal Güvenlik Kurumu

2) Türkiye İş Kurumu Genel 

Müdürlüğü

1)    İl Özel İdareleri

2)    İlçe Özel İdareleri

1) Belediyeler

2) Bağlı İdareler

3) Mahalli İdare Birlikleri



Sorumlu Ve İlgili Kimdir ?

SORUMLU; “kamu görevlileri” dir.

“Kamu görevlileri; Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik,

verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden,

yönetilmesinden, kullanılmasından, korunmasından,

kötüye kullanılmaması ve her an hizmete hazır

bulundurulması için gerekli önlemlerin alınmasından

sorumludurlar.”



İlgili: 

“Kendisine yersiz veya fazla ödeme
yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya
da kişileri,



5018 KMYKK’na Göre 
SORUMLULAR/GÖREVLİLER

1 . Bakan

2. Üst Yönetici

3. Harcama Yetkilisi

4. Gerçekleştirme Görevli(ler)si

5. Harcama Yetkilisi Mutemedi

6. Taşınır Kayıt Yetkili(leri)si

7. Taşınır Kontrol Yetkilisi

8. Taşınır Konsolide Görevlisi

9. Taşınmaz Kayıtlarından Sorumlu Personel

10. Muhasebe Yetkilisi



Muhasebe Yetkililerinin 
Kontrol Sorumluluğu

1- Yetkililerin imzası,

2- Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan
belgelerin tamam olmasını,

3- Maddi hata bulunup bulunmadığını,

4- Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,

kontrol etmekle yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen kontroller dışında kontrol
ve inceleme yapamaz ve ilgili mevzuatında
düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz.



Kamu Zararının Belirlenmesinde; 

1) Yapılan iş, alınan mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirtilen ya da mevzuatında
öngörülen karar, onay, sözleşme ve benzeri belgelerde belirlenen tutardan fazla ödeme
yapılması,

2) İlgili mevzuatında öngörülen haller dışında, iş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan önce
ödeme yapılması,

3) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

4) İlgili mevzuatı gereğince görevlendirilen komisyon veya kişilerce rayiç bedelinden daha yüksek
fiyatla iş yaptırılması, mal veya hizmet alınması,

5) Kamu idarelerine ait malların kiraya verilmesi, tahsisi, yönetimi, kullanımı ve elden
çıkarılması işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

6) Görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması,

7) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde
yapılmaması,

8) Kamu idaresinin yükümlülüklerinin mevzuatına uygun bir şekilde yerine getirilmemesi
nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet
getirilmesi,

9) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

 esas alınır.



Kamu Zararı Nasıl Tespit 
Edilecek ?

Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm 

ve benzeri belgeler takiple ilgili kamu idarelerine

gönderilecektir.

• Kontrol, denetim veya inceleme,

• Sayıştayca kesin hükme bağlama,

• Adli, idari veya askeri yargılama



Kamu Zararı

KONTROL

DENETİM

İNCELEME

TESPİT

DEĞERLENDİRME

MERKEZDE

TAŞRADA

Müsteşar

İl Sağlık Müdürü

HARCAMA YETKİLİSİ

GÖRÜŞ



Kamu Zararı

Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama
yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde
belgeler, üst yöneticinin (Müsteşar) değerlendirmesi
için Strateji Geliştirme Başkanlığına
Gönderilecektir. Üst yönetici tarafından yapılacak
değerlendirmeye ilişkin alınacak onay ile takip ve
tahsiline karar verilen kamu zararı alacakları ilgili
taşra birimince hemen işleme konulacaktır.



Kamu Zararı

Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama
yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde
belgeler, üst yöneticinin (Müsteşar) değerlendirmesi
için Strateji Geliştirme Başkanlığına
Gönderilecektir. Üst yönetici tarafından yapılacak
değerlendirmeye ilişkin alınacak onay ile takip ve
tahsiline karar verilen kamu zararı alacakları ilgili
taşra birimince hemen işleme konulacaktır.



Kamu Zararlarında Takibat

Yargı kararları ve Sayıştay ilamları ile değerlendirme

sonucunda takip ve tahsiline karar verilen alacaklar;

MERKEZDE TAŞRADA

Takibe Yetkili Birim
(İl Sağlık Müdürlüğü

İlçe Sağlık Müdürlüğü
Hastaneler ile ADSM’ler)

Strateji Geliştirme 
Başkanlığı 

tarafından takip edilir.



Kamu Zararının Muhasebe 
Kaydına Alınması

İlamın İdareye 

Ulaştığı Tarihten 

KONTROL DENETİM İNCELEMESAYIŞTAY İLAMI MAHKEME İLAMI

Değerlendirmenin 

Onaylandığı Tarihten 

İTİBAREN 5  İŞ GÜNÜ

MERKEZDE; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

TAŞRADA; Takibe Yetkili Birimce

MUHASEBE BİRİMİ
(Tahsilat İzleme Dosyayı)



Kamu Zararının Muhasebe Kaydı 

Kamu zararından doğan alacakların takip ve tahsilinin

yapılması için muhasebe kaydına alınması gerekir.

ÖRNEK: Üst Yönetici; yapılan denetim sonucunda tespit

edilen 12.000.-TL kamu zararının takip ve tahsiline karar

vermiştir. Bu kamu zararı muhasebe kayıtlarına şu şekilde

alınacaktır;



Kamu Zararının Tahsili Muhasebe 
Kaydı

ÖRNEK: Personel taksitlendirme talebinde bulunmuş ve
idarece de uygun görülmüş ve 4.000.-TL’lik kısmı tahsil
edilmiştir. Tahsil edilen bu kamu zararı muhasebe kayıtlarına şu
şekilde alınacaktır;



Üst Yönetici Değerlendirmesi

ÖRNEK:; Yapılan denetim sonucunda tespit

edilen 12.000.-TL kamu zararının Üst Yönetici

tarafından yapılan değerlendirmesinde takip

ve tahsiline karar verilmemiştir. Nasıl işlem

yapılacaktır?



Kamu Zararlarının Tebliği

 Bilinen adrese imza karşılığı tebligat

 Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat

 Sayıştay Kanunu hükümlerine göre tebligat

Kontrol, denetim veya inceleme

sonucunda tespit edilen kamu zararı 

alacaklarının sorumlulara ve/veya ilgililere 

tebliğ işlemlerine,

yapılacak değerlendirme  sonucunda alınan 

onay tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü

içerisinde başlanacaktır. 

YAPILACAK TEBLİĞDE; 

(EK-2)

- Borcun miktarı, 

- Borcun sebebi, 

- Borcun doğuş tarihi, 

- Faiz başlangıç tarihi, 

- Ödeme yeri, 

- İtiraz süresi (7 gün)

- İtiraz mercii (it.kararı 10 gün),

Tebliğ tarihinden itibaren bir    

ay içerisinde ödenmesi ,

ÖDEME 
SÜRESİ 1 AY



Kamu zararı alacaklarının yapılan tebligata rağmen sorumlular

ve/veya ilgililerce süresinde rızaen ve sulhen ödenmemesi halinde ilgili

alacak takip dosyası, sürenin bitiminden itibaren 5 (beş) iş günü

içerisinde genel hükümlere göre takibat yapılmak ve dava açılmak üzere;

Merkezde Strateji Geliştirme Başkanlığınca Bakanlık Hukuk

Müşavirliğine,

Taşrada ise İl Sağlık Müdürlüklerinde istihdam edilen avukatlar

aracılığıyla,

alacağın hükmen tahsili sağlanacaktır.

Kamu Zararlarının Tebliği



Kamu Zararlarının Tahsili

Kamu zararından doğan alacaklar,

sorumlulardan ve/veya ilgililerden, zararın oluştuğu

tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre

hesaplanacak faiziyle birlikte tahsil edilir.

Tahsil 
Şekilleri

1. Rızaen ve sulh yolu

2. Takas (Türk Borçlar Kanunu hük. göre)

3. Cebri İcra (İcra ve İflas Kanunu hük. göre)



Kamu Alacağının Taksitlendirilmesi

Mutlaka Resen Borç Senedi ve Kafaletname alınacaktır.

ÖDEME PLANI
-Taksitlendirmenin 
Süresi,

-Taksit Sayısı,
-Taksit Tutarları,
-Ödeme Zamanları

MERKEZ / TAŞRA
SORUMLU

ve / veya

İLGİLİ

İLGİLİ MERKEZ TEŞKİLATI
/ İLGİLİ TAŞRA TEŞKİLATI

250.000.-TL ye kadar 
İl Sağlık Müdürü 250.001– 500.000.- TL arası 

1. Hukuk Müşavirine
500.001– 750.000.- TL arası 

İlgili Müsteşar Yardımcısı

500.000.-TL ye kadar 
Harcama Yetkilisi

500.001– 1.000.000.- TL arası 
Bağlı Olduğu Müsteşar Yardımcısı

MERKEZ

TAŞRA



Kamu Alacağının Taksitlendirilmesi

Sorumlular ve/veya ilgililer; taksitlendirme taleplerine ilişkin

yetkili makamın onayı alınıncaya kadar dilekçede belirtilen ilk

taksit miktarını hemen, takip eden taksitleri ise ödeme planına ve

“resen borç senedi ile kefaletname”ye uygun olarak vadesinde

ayrıca faiziyle birlikte muhasebe birimine ödeyeceklerdir.

AKSİ HALDE ;

Alacağın tamamı muaccel olacağından hükmen tahsil 
için gerekli işlemler başlatılacaktır. 



Kamu  Zararının  Oluştuğu  Tarih

Kamu zararı;

a) Vezne ve ambar açıkları ile diğer muhasebe yetkilisi mutemetlerinin açıklarında, açığın meydana 
geldiği tarihte, bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,

b) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında belirlenen veya mevzuatında öngörülen 
karar, onay ya da sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile transfer niteliğindeki 
giderlerde yapılan yersiz ve fazla ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,

c) Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim 
edilen taşınırların kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın meydana geldiği 
tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,

ç) İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz 
ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,

d) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması 
hallerinde, söz konusu işlemin zaman aşımına uğradığı tarihte,

e) Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik yapılması hallerinde, tahsilat 
tutarının gelir kaydedilmesi gerektiği tarihte,

oluşmuş kabul edilir.



Faiz  Başlangıç  Tarihi

Sayıştay, adli, idari ve askeri
mahkeme ilamları ile tespit
olunan kamu zararından doğan
alacaklarda faiz başlangıç tarihi;

- İlamda faizin başlangıcı
hakkında hüküm varsa belirtilen
tarih,

- Hüküm yoksa karar tarihi
olacaktır.

- Vezne ve ambar açıklarında, açığın meydana geldiği tarihte, bu
tarihin bilinmediği durumlarda olayın tespit edildiği tarihte,

- İş, mal veya hizmet karşılığı olarak ilgili mevzuatında
belirlenen veya mevzuatında öngörülen karar, onay ya da
sözleşmesinde belirlenen tutardan fazla yapılan ödemeler ile
transfer niteliğindeki giderlerde yapılan yersiz ve fazla
ödemelerde, ödemenin yapıldığı tarihte,

- Kayıtlı olsun veya olmasın, kamu idaresinin yönetim ve
kullanımında olan ya da kullanıcılarına teslim edilen taşınırların
kaybedilmesi, çalınması veya zarar görmesi hallerinde olayın
meydana geldiği tarihte; bu tarihin bilinmediği durumlarda
olayın tespit edildiği tarihte,

- İş yaptırılmadan, mal veya hizmet alınmadan ya da
mevzuatında öngörülmediği halde yapılan yersiz ödemelerde,
ödemenin yapıldığı tarihte,

- İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerinin
mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması hallerinde, söz konusu
işlemin zaman aşımına uğradığı tarihte,

- Hakedişlerden kesinti suretiyle yapılan gelir tahsilatının eksik
yapılması hallerinde, tahsilat tutarının gelir kaydedilmesi
gerektiği tarihte



Kamu Zararından Doğan 
Alacaklarda Zamanaşımı

Kamu zararından doğan alacaklarda zamanaşımı süresi 10 (on)
yıldır.

Zamanaşımı süresi kamu zararının oluştuğu kabul edilen tarihi
takip eden malî yılın başından işlemeye başlar ve onuncu yılın
sonunda biter.

Borç aslı zamanaşımına uğramış olan kamu zararından doğan
alacakların faizleri de zaman aşımına uğrayacaktır.

Zamanaşımına uğramış olsa dahi sorumlular ve/veya ilgililer
tarafından rızaen yapılan ödemeler kabul edilecektir.



Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen 
Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, 

Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, 
Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında 

Yönetmelik

2. BÖLÜM



 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
bulunan kamu idarelerinde görevli memurların,
kullanımlarındaki taşınır ve taşınmazların korunması ve
her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli
tedbirleri almamaları nedeniyle Devlete verdikleri
zararlar ile kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak
kişilere verdikleri zararlar hakkında Devlete ve
Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve
Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin
Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.



AMAÇ:

KUSUR

MEMURLARIN

sonucu idareye verdikleri zararlar ile kamu
hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak kişilerin uğradıkları
zararların nevi ve miktarlarının tespiti, takibi, amirlerin
sorumlulukları, yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esasları
belirlemek amacıyla hazırlanmıştır



Kapsam

 Memur Kimdir?

MEMUR

Genel Bütçeli

ÖzelBütçeli

İl Özel İdareleri

Belediyeler

Beden Terbiyesi Bölge 
Müdürlüklerinde 

Kefalet sandıklarında 

Fonlarda

İl Özel İdareleri ve 
Belediyelerin kurdukları 
birlikler ile bunlara bağlı 

döner sermayeli 
kuruluşlarda



Bu Yönetmelik Hükümlerine Göre Memurlarca 
Tazmin Edilecek Zararlar Nelerdir?

1) Kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile belirlenmiş
görevlerini kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu gerekli
dikkat ve itina ile yapmamaları sebebiyle idarenin veya
kişilerin uğradığı zararlar,

2) Kendilerine teslim edilen Devlet malının korunması ve
her an hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli
tedbirleri kasıt, ihmal veya tedbirsizlik sonucu
almamaları sonucu Devlet malında meydana gelen
zararlardan,

ibarettir.



Devlet Malı Nedir? 

Kasdi Zarar Nedir?

İhmal Sonucu Zarar Nedir? 

Tedbirsizlik Sonucu Zarar 
Nedir?



Memurların Zararları Tazmin 
Mükellefiyetinin Doğması İçin;

a) Zararın mevcut olması,

b) Zararın doğrudan doğruya 
memurun fiilinden doğması,

c) Zararın mücbir sebepten hasıl 
olmaması,

şarttır.



1) Memurların; Kanun, tüzük ve yönetmelik
hükümleri ile belirlenmiş görevlerini kasıt, ihmal
veya tedbirsizlik sonucu gerekli dikkat ve itina
ile yapmamaları sebebiyle idarenin veya kişilerin
uğradığı zararların miktarı; kurum ve
kuruluşların en üst yöneticilerinin
belirleyeceği iki kişi ile zarara sebebiyet
veren memurun ilk amirinden oluşan 3 kişilik
bir heyet tarafından tespit edilir.



2) Memurun kasıt, ihmal veya
tedbirsizliği sonucu idarenin
malca uğradığı zararın ilgili
tarafından rayiç bedel
üzerinden ödenmesi esastır.



 Demirbaş defterinde alındığı tarihteki değeri de belli edilmek suretiyle kayıtlı
bulunan veya demirbaş defterinde kayıtlı olmakla beraber değeri belli olmayan
veya teberru yoluyla veya başka suretle Devlete mal edilen mallarda zarar söz
konusu ise ait oldukları kurumlarca üç kişiden az olmamak üzere teşkil
edilecek bir heyet tarafından zarara uğrayan malın rayiç değeri, piyasa
araştırması yapılmak, ticaret odaları ile belediyelerden bilgi istemek suretiyle
belirlenir ve ondan sonra zararın miktarı tespit edilir.



 Zarar gören Devlet malı eğer
amortismana tabii mallardan ise
rayiç bedelden amortisman payı
düşülür.

 Zarar gören Devlet malı, bir
yerden gönderilmiş veya
getirilmiş ise taşıma masrafları
malın rayiç fiyatına ilave edilmek
suretiyle malın esas fiyatı
belirlenerek ondan sonra zararın
miktarı tespit edilir.



Zararın Ödettirilmesi

 Tespit edilen zarar miktarı, en alt derecenin birinci kademesinde
bulunan memurun brüt aylığının yarısını geçmediği hallerde memurun
kabul etmesi kaydıyla zarar disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulu
kararına göre memurca ödenir.

 Ödemeyi kabul etmeyen memurların verdikleri zararlar hükmen tahsil
edilir.

 Yukarıdaki fıkrada belirtilen miktarı aşan zararlar, işin icabına ve genel
hükümlere göre sorumlularından sulh yolu ile veya hükmen tahsil edilir.



 en alt derecenin birinci kademesinde bulunan memurun brüt
aylığının yarısından küçük zararlar, ödemeyi kabul edenler
hakkında disiplin amiri veya yetkili disiplin kurulunca verilen
kararların kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren kararda
belirtilen esaslara göre, memurların aylıklarından kesinti
yapılmak suretiyle tahsil edilir.

 Zararın ödenmesinin sulh yolu ile sağlanması halinde de sulh
işleminin kesinleştiği tarihi izleyen aybaşından itibaren anlaşma
esaslarına göre memurların aylıklarından kesinti yapılır.

 Memurların aylıklarından yapılacak kesinti miktarı, kendilerine
ödenecek net aylıkların 1/3 ünden fazla ve 1/4 ünden az olamaz.



Zararların Takibi

 Zararı veren memurun amirleri, zararın vuku bulduğu tarihi izleyen 3
gün içinde zararın konusu ile memurun sorumluluğunu belirten tüm
bilgi ve belgeleri, o kurum ve kuruluşun en üst yöneticisine iletirler.
En üst yöneticiler bilgi ve belgelerin kendilerine intikal ettiği tarihi
izleyen 10 gün içinde bu yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen
usul ve esaslar uyarınca zarar miktarını tesbit ettirirler.

 Zarar miktarının bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında
belirtilen miktarı geçmediği hallerde, zararlarla ilgili belgeler en üst
yöneticiler tarafından karar verilmek üzere ilgili disiplin amirine,
gerektiğinde yetkili disiplin kuruluna gönderilir. Ayrıca zarar veren
memurdan ödemeyi kabul edip etmediği hususunda yazılı beyanda
bulunması istenir. Bu işlemler en geç 10 gün içinde tamamlanır.



İdarenin Rücu Hakkı

Kurumların 
genel 

hükümlere göre 
sorumlu 

memurlara rücu
hakları saklıdır. 

Memurların görevlerini, 
kasıt, ihmal veya 

tedbirsizlik sonucu 
gereken dikkat ve itina ile 

yapmamaları sebebiyle 
zarara uğrayan kişilerin 
zararları, başvurdukları 

mahkeme veya 
makamlarca verilen 

kararlar uyarınca ilgili 
kurumlarca karşılanır.



Zaman Aşımı

Memurların bu Yönetmelik 
hükümlerine göre 
ödeyecekleri tazminat 
borçlarının zamanaşımına 
uğraması genel hükümlere 
tabidir.



Kişilerden Alacaklar Tebliği

(Sıra No: 16)

3. 
BÖLÜM



Aylıklarda Yersiz ve Fazla 
Ödemelere İlişkin İşlemler

1) Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınması (Tam Maaş)

2)Aylıklarını Aldıktan Sonra Görevinden
Ayrılanların Aylıklarının Geri Alınması (Kıst Maaş)

a) Aylıktan Çalışılmayan Süreye İsabet Kısım

b) Emekli Keseneği Devlet Katkısı



Tam Ve Kist Maaş 
Kesenek İstirdat Tablosu

TAM MAAŞ KIST MAAŞ

5434

5510

%16

%9

%20

%11 GSS 
%16

%9

%20

%11 GSS 

5510

(Ücretsiz İzin, 

İstifa)

SGK SGK SGK
SGK (Çalışılmayan 

Kısım Kadar)

SGK 

(Çalışılmayan 

Kısım Kadar)

SGK

(İstifa Halinde 

Çalışılmayan Kısım)

5434 (1+2-3) 

(Ücretsiz İzin, 

İstifa)

SGK SGK SGK İSTENMİYOR

KİŞİ 

(Çalışılmayan

Kısım)

KİŞİ

(Yalnız İstifa 

Halinde 

Çalışılmayan

Kısım)

663 KHK’ya göre

Sözleşme 

imzalamak için 

Ücretsiz İzin

Takip eden ay başından itibaren 

sözleme ücretini hak ediyor. 

Kesenek iadesi talep edilmez.

İSTENMİYOR İSTENMİYOR

Yalnız İstifa Halinde 

Çalışılmayan

Kısım Kişiden 

Alınır.



Tam Maaşın Gelir Vergisi (TMGV)=Asgari 

Geçim İndirimi(AGİ)+Gelir Vergisi (Bordrodaki) 

(GV)

Hak ettiği Maaşın Gelir Vergisi(HMGV)=Tam 

maaşın gelir vergisi üzerinden çalıştığı döneme 

isabet eden gelir vergisi 



Hak ettiği maaştan kesilmesi gereken gelir 
vergisi tutarı, yararlanılan asgari geçim 

indiriminden küçük/eşit ise; 

AYLIK UNSURLAR
FİİLEN KESİLEN 

(A)

KESİLMESİ GEREKEN 

(B)
FARK (C)

Hesaplanan Gelir 

Vergisi
188,46 87,95 0,00

Asgari Geçim İndirimi 121,65 121,65 0,00

Gelir Vergisi 66,81 0,00 66,81

HMGV ≤ AGİ ise
TMGV — AGİ= Yasal kesintiler tablosundaki (Tablo3) gelir
vergisinin fark sütununa yazılacak tutar.) (asgari geçim
indirimi sonrası gelir vergisinin)



Hak ettiği maaştan kesilmesi gereken gelir 
vergisi tutarı, yararlanılan asgari geçim 

indiriminden büyük ise; 

AYLIK UNSURLAR
FİİLEN KESİLEN (A) KESİLMESİ GEREKEN (B) FARK (C)

Hesaplanan Gelir Vergisi 188,46 125,65 0,00

Asgari Geçim İndirimi 121,65 121,65 0,00

Gelir Vergisi 66,81 4,00 62,81

(HMGV  > AGİ ise 
TMGV — AGİ=X
HMGV — AGİ=Y
X — Y= Yasal kesintiler tablosundaki (Tablo3) gelir vergisinin fark sütununa 

yazılacak tutar.)(peşin maaşın asgari geçim indirimi sonrası gelir vergisi ile hak 
ettiği maaşın asgari geçim indirimi sonrası gelir vergisi tutarı arasındaki farkın)



60 Günlük Süre 
Ve 

Faiz Başlangıç Tarihi

 İdarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek
dışı beyanı veya hilesi hallerinde;

 İdarenin kendi ihmali ve bilgi azlığı gibi
nedenlerden kaynaklanan idari işlemlere
dayanılarak yapılan fazla ve yersiz
ödemelerde;



İletişim:
0312 573 71 27
fahri.hocaoglu@saglik.gov.tr
tarik.parlak@saglik.gov.tr

mailto:fahri.hocaoglu@saglik.gov.tr


Teşekkür ederiz….


