Bu hükümlerden ve uygulamadan anlaşılacağı üzere, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz
kararlarının uygulanması, çocuk teslimi ve çocukla şahsi münasebet tesisi kararlarının yerine
getirilmesi gibi mahkeme kararlarının yanı sıra, haciz, muhafaza, tahliye gibi ilama bağlı
olmayan görevleri yerine getiren icra ve iflas daireleri yoğun bir iş yükü altında
bulunmaktadır. Bu görevler arasında sayılan çocuk teslimine yönelik mahkeme kararları tatil
gün ve saatlerinde, özellikle de dini bayram günlerinde yerine getirilmektedir.
Ayrıca, borçlunun mal kaçırma ihtimalinin bulunduğu ya da hasılat haczi
uygulanacağı hallerde haciz ve muhafaza işlemlerinin gece vakti yapılmasın da zorunluluk
bulunmaktadır. İcra daireleri mesai saatleri dışında yaptıkları bu görevleri suçüstü işlemleri
için görevli nöbetçi memur vasıtasıyla değil, sadece icra dairesinde görevli icra müdürü,
müdür yardımcısı veya katiplerin kendileri aralarında oluşturdukları nöbet usulü ile
gerçekleştirmektedir.
Bakanlığımızca icra ve iflas sisteminin iyileştirilmesi, verimliliğin, eşgüdümün ve
uzmanlaşmanın sağlanınası amacıyla, kısa, orta ve uzun vadeli programlar ile bir takım
teknik, idari ve yasal değişiklikler gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Belirlenen amaçların
gerçekleştirilmesi açısından, icra ve iflas dairelerinin fiziki ve kurumsal yapısında değişiklik
yapılması, mevzuat kalitesinin iyileştirilmesi, icra katiplerinin icra dairesinin asli
unsurlarından sayılması, icra dairesinde görevli zabıt katiplerinin ilgili yönetmeliğinde
sayılan hallerin dışında Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan yerinin değiştirilmemesi gibi
düzenlemeler öngörülmüştür.
Bu itibarla; İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliğinin ilgili hükmü, icra dairelerinde gerek iş yoğunluğu gerekse açıklanan diğer
işlemler nedeni ile tatil gün ve saatlerinde gönüllü olarak fazla mesai yapıldığı dikkate
alındığında, işlemlerin aksamaması için icra ve iflas dairelerinde görev yapan icra katibi ve
zabıt katiplerinin suçüstü nöbet listesine dahil edilmemeleri hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

* Bu evrak elektronik imza i.le imzalanmış ve DYS üzerinden gönderilmiştir. Fiziki olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
Vekaletler Cad. No:6 Bakanlıklar 06659 ANKARA
Telefon No: (O 312)414 63 30 FaksNo: (O 312)425 40 75
e-posta: pgm@adalet.gov.tr İnternet Adresi: w,vw.adalet..gov.tr
UY AP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. AKPINAR
Şube Müdürü
Telefon No:(O 312) 414 62 27

NT5YV5s - UPJnPlu - s+q5tnU - duHLIA=

ile erişebilirsiniz.

