
  
   

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI  
GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ   

HACİZ / BLOKE KALDIRMA İŞLEMİ İLE İLGİLİ  

SIKÇA SORULAN SORULAR  

SORU – 1  

Banka hesaplarıma, İBB Gelirler Müdürlüğü tarafından 

haciz konuldu. Sebebini öğrenebilir miyim?   

Haczin kaldırılması ile ilgili nasıl yol izleyebilirim?  

  

• Borcunuzu, https://bim.ibb.gov.tr/gelir_tahsilat/index_arama.asp adresinden TC /  

Vergi No ile sorgulama yaparak veya Müdürlüğümüzün 0212 449 43 66 – 449 40 23 

telefonlarından öğrenebilirsiniz.   

• Borç bilgileri öğrenilip ve ödeme yapıldıktan sonra, Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliği 

ile telefon (aşağıda var) veya whatsapp üzerinden (aşağıda var)  irtibata geçilip 

ödeme dekontunun gönderilmesine müteakip haciz kaldırma işlemleri başlatılır.  

• İlgili Bankalara, “haciz kaldırma yazısı” hazırlanır.   

• Acil evraklar için, Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliğinden, “haciz kaldırma yazılarının” 

“ELDEN TAKİPLİ” olarak alınması ve ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.   

• Acil olmayan ve elden alınmayan evraklar, posta yoluyla gideceğinden kurumlara 

ulaşması 1-2 haftayı bulabilir.  

SORU - 2  

Aracıma, İBB Gelirler Müdürlüğü tarafımdan haciz 

işlenmiştir. Sebebini öğrenebilir miyim?   

Haciz işleminin kalkması için ne yapabilirim?  

  

• Borcunuzu, https://bim.ibb.gov.tr/gelir_tahsilat/index_arama.asp adresinden TC /  

Vergi No ile sorgulama yaparak veya Müdürlüğümüzün 0212 449 43 66 – 449 40 23 

telefonlarından öğrenebilirsiniz.  

• Borç bilgileri öğrenilip ve ödeme yapıldıktan sonra, Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliği 

ile telefon (aşağıda var) veya whatsapp üzerinden (aşağıda var)  irtibata geçilip 

ödeme dekontunun gönderilmesine müteakip haciz kaldırma işlemleri başlatılır.  
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• İlgili İlçe Emniyet Müdürlüklerindeki Trafik Tescil Büro amirliklerine “haciz 

kaldırma yazısı” hazırlanır.   

• Acil evraklar için, Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliğinden, “haciz kaldırma yazılarının” 

“ELDEN TAKİPLİ” olarak alınması ve ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.   

• Acil olmayan ve elden alınmayan evraklar, posta yoluyla gideceğinden kurumlara 

ulaşması 1-2 haftayı bulabilir.  

SORU - 3  

Üzerime kayıtlı gayrimenkulde, İBB Gelirler Müdürlüğü 

tarafından haciz işlenmiştir. Haczi nasıl kaldırabilirim?  

  

• Borç bilgileri öğrenilip ve ödeme yapıldıktan sonra, Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliği 

ile telefon (aşağıda var) veya whatsapp üzerinden (aşağıda var)  irtibata geçilip 

ödeme dekontunun gönderilmesine müteakip haciz kaldırma işlemleri başlatılır.  

• İlgili Tapu Müdürlüğüne, “haciz kaldırma yazısı” hazırlanır.   

• Yazımız, posta yoluyla gideceğinden, kurumlara ulaşması 1-2 haftayı bulabilir.  

SORU - 4 Çalıştığım iş yerime, maaş haciz bildirisi 

gönderilmiş.  Ne yapabilirim?  

  

• Borç bilgileri öğrenilip ve ödeme yapıldıktan sonra, Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliği 

ile telefon (aşağıda var) veya whatsapp üzerinden (aşağıda var)  irtibata geçilip 

ödeme dekontunun gönderilmesine müteakip haciz kaldırma işlemleri başlatılır.  

• İlgili Şirket – Kuruma, “haciz kaldırma yazısı” hazırlanır.   

• Acil evraklar için, Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliğinden, “haciz kaldırma 

yazılarının” “ELDEN TAKİPLİ” olarak alınması ve ilgili kuruma teslim edilmesi 

gerekmektedir.   

• Acil olmayan ve elden alınmayan evraklar, posta yoluyla gideceğinden kurumlara 

ulaşması 1-2 haftayı bulabilir.  

Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliği İrtibat Numaraları:  

 0212 449 43 66   0212 449 40 23 

 0212 449 43 67   0212 449 59 92 

 0212 449 43 58 

  

Gelirler Müdürlüğü İcra Şefliği Whatsapp Numarası:  

• 0530 940 98 36  
Not: Sadece dekont vb. belge göndermek içindir.  


