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İlgi

: Devrek Cumhuriyet Başsavcılığının 20/09/2013 tarih ve 2013/635 B.M sayılı yazısı,

Devrek ilçesi sınırları dahilinde özel ya da resmi yediemin deposu bulunmaması
nedeniyle, icra dairelerinin haciz ve yakalama kararlarına istinaden kolluk kuvvetleri
tarafından trafikten men edilen araçların icra dairesince teslim alınmasında ve muhafazasında
yaşanan aksaklıkların giderilmesi için görüş bildirilmesi ilgi yazı ile istenilmiştir.
Bilindiği üzere, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 6352 sayılı Kanunla değişik 88
inci maddesinin yedinci fıkrası "İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri
tarafından yakalanan araçlar, en geç üç iş günü içinde en yakın icra müdürlüğüne teslim
edilir. Aracı teslim alan icra müdürlüğü, aracın yakalanmasını isteyen icra müdürlüğüne
bildirimde bulunur." hükmünü amirdir. Anılan hüküm gereğince yakalanan aracın en yakın
icra dairesine teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca aynı maddenin beşinci fıkrasında
düzenlenen lisanslı yediemin depolarının kurulması için Yönetmelik çalışmaları devam
etmektedir.
Mevcut bu düzenlemeler karşısında, Devrek İcra Dairesinin yetki çevresinde yakalanan
araçların;öncelikle icra müdürünün uygun göreceği veya alacaklı tarafça gösterilen ve
yedieminliği kabul eden emin bir kişiye yediemin olarak teslimi, bu mümkün olmadığı
takdirde emniyet müdürlüğü ile jandarma komtanlığı ile görüşülerek yediemin olarak araçları
teslim almayı kabulleri halinde kendilerine teslimi, bu da mümkün olmadığı takdirde ulaşım
için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve icra hakiminin bilgisi dahilinde, yakalanan
aracın özel yediemin deposu bulunan en yakın yediemine tesliminin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına ve İcra Dairesine
gönderilmesini rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

