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          2004 Mali Yılında Analitik Bütçe Sınıflandırmasına geçilmiş ve bu sınıflandırmada “ilama bağlı 
borçlar”a yer verilmemiştir. Bütçe Hazırlama Rehberinde de belirtildiği üzere “ilama bağlı borçlar” 
ayrı bir tertipte izlenmeyecek ve borcun kaynağına göre cari yıl bütçesinin ilgili tertiplerinden 
ödenecektir.  
  
          Diğer taraftan, 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile yapılan düzenlemeyle 1050 sayılı Kanunun 
Maliye Bakanına ödenek ekleme yetkisi veren 48 inci maddesi ile 59 uncu maddesinin “ilama bağlı 
borçlar”a ilişkin 2 nci fıkrası hükümleri “uygulanmayacak hükümler” arasında sayılmış, bu kapsamda 
ihtiyaç duyulacak giderler için Bakanlığımız bütçesine “İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği” ile 
“Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği” konulmuştur. 
           
          Yukarıda ifade edilen yeni sistem nedeniyle, genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli 
idarelerin ilama bağlı borçları ile mahkeme harcı ve masrafları kendi bütçelerinden ödeneceğinden,  
uygulamada birliği sağlamak amacıyla  ilama bağlı borçlar ile mahkeme harcı ve masraflarına  ilişkin 
olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 
  

A-    TANIMLAR 
  

           İlama Bağlı Borç:  
-Bir mahkeme kararı ile genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerce ödenmesine 

hükmedilen ana para, faiz, tazminat, ceza ve yargılama giderleri gibi her türlü  ödemenin tamamını, 
-Özel kanunlar gereğince sulh yolu ile alacaklısına ödenmesine karar verilen tutarları, 
  
-06.06.1985 tarih ve 3222 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca yapılacak ödemeleri 
  
 ifade eder. 

             
           İlgili Hizmet Tertibi : Kaynağı itibariyle ilama bağlı borcun ilgili olduğu tertibi ifade eder. 
Örneğin bir kurumun yapmış olduğu bir kamulaştırma ile ilgili olarak açılan tezyid-i bedel (bedel 
arttırılması) davası sonucunda verilen mahkeme kararında ilgili tertip, kurum bütçesindeki mevcut 
veya yeni açılacak kamulaştırma tertibi olacaktır. 
  
           Mahkeme Harcı ve Masrafları : Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin taraf 
olduğu davalarda, dava sonuçlanıncaya kadar dava ile ilgili olarak yapılması zorunlu olan ve diğer 
tarafa ödeme külfeti yüklenen her türlü gideri ifade eder. 



  B-    İLAMA BAĞLI BORÇLAR 
  

1-      Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi veya diğer uluslararası mahkemeler (uluslararası tahkim 
dahil) tarafından verilen kararlarla ilgili bütün ilama bağlı borçlar  Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinin ilgili tertiplerinden, 

  
2-      Genel bütçeye dahil dairelerin, 26/03/2004 tarihine kadar  ödenmek üzere Bakanlığımıza (Baş 

Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü-BAHUM) intikal ettirilmiş olan ilama 
bağlı borçları Bakanlığımız bütçesinin  ilgili tertiplerinden, 

  
3-      Genel bütçeye dahil dairelerin 26/03/2004 tarihine kadar  ödenmek üzere Bakanlığımıza 

(BAHUM) intikal ettirilmemiş veya bu tarihten sonra ortaya çıkacak olan ilama bağlı borçları 
ile katma bütçeli idarelerin ilama bağlı borçları, kendi kurum bütçelerinin borcun 
kaynaklandığı mevcut veya yeni açılacak ilgili hizmet tertiplerinden, 

  
4-      Bir hizmet tertibi ile ilişkilendirilemeyen ilama bağlı borçlar, ilgili kurumların hukuk 

müşavirliği veya bu hizmetleri yürütmekle görevli diğer birimleri  altında mevcut veya yeni 
açılacak tertiplerin (03.4.2.90) ekonomik kodundan, kamu hizmetlerinin yürütülmesi 
esnasında ortaya çıkan zarar nedeniyle zarar görenlere ödenmesi gereken ancak uygulamayı 
yapan kamu görevlisine hukuken rücu imkanı bulunmayan mahkeme kararına dayalı  tazminat 
ödemeleri (03.4.2.03) ekonomik kodundan, 

  
ödenecektir. 
 
          İlama bağlı borcun ödenebilmesi için ilgili tertiplerde yeterli ödenek bulunmaması halinde 
gerekli ödenek öncelikle kurum bütçesi içinde yapılacak aktarmalarla karşılanacak, bu şekilde 
karşılanma imkanının bulunmaması durumunda ise Bakanlığımız bütçesinin (12.01.31.00-01.1.2.65-1-
09.9) İlama Bağlı Borçları Karşılama Ödeneği tertibinden ödenek aktarılması talebinde bulunulacaktır. 
  
          Ödemeleri müteakip, davalarda rücu durumları dikkate alınarak en geç 10 gün içinde ödemeyi 
yapan saymanlıklarca ödeme belgelerinin tasdikli suretleri ilgili Muhakemat Müdürlüklerine veya 
Hazine Avukatlarına bildirilecektir. 

  
C-    MAHKEME HARCI VE MASRAFLARI 

  
          Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin taraf olduğu davalarla ilgili olarak 
ödemek zorunda oldukları mahkeme harcı ve masrafları ilgili kurumların hukuk müşavirliği veya bu 
hizmetleri yürütmekle görevli diğer birimleri  altında mevcut veya yeni açılacak tertiplerin (03.4.2.04) 
ekonomik kodundan ödenecektir. 
  
          2004 Mali Yılı Bütçe Kanunun 11 inci maddesinin (f) fıkrasında belirtildiği üzere mahkeme 
harçları ve masrafları ödeme emri beklenilmeksizin ödenecek ve ihtiyaç duyulan ödenek Bakanlığımız 
bütçesinin (12.01.31.00-01.1.2.66-1-09.9) Özellikli Giderleri Karşılama Ödeneği tertibinden 
aktarılarak karşılanacaktır. 
  
 Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim. 
 


