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KASTAMONU CUMHURİYET BAŞSAVCILIÖINA
İlgi

: Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının 22/08/2017 tarih ve 2017/347 Bakanlık
Muhabere sayılı yazınız.

Taşköprü İcra Müdürlüğünün hesaplarının bulunduğu Taşköprü Akbank Şubesinin
kapatılması nedeniyle İcra Müdürlüğü hesaplarının hangi bankaya aktarılması gerektiği
hususu ilgi yazı ile istenilmiştir.
Ekli Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 104/1 sayılı Genelgesi, Personel Genel
Müdürlüğünün 28/12/2012 tarih ve 7441/52246 sayılı ve Müsteşarlık Makamının 04/01/2013
tarih ve 2013/21 sayılı yazılan gereğince, Taşköprü ilçesinde Vakıflar Bankası bulunması
halinde tüm hesapların bu banka şubesinde açılması; ilçede Vakıflar Bankası bulunmaması
halinde, ilçeye en yakın yerdeki Vakıflar Bankası ile İcra Müdürlüğünün bulunduğu
mahaldeki Ziraat Bankası şubesinde hesapların açılması ve paraların bu bankalara aktarılması
hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ek: 3
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ile erişebiliısiniz.
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Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.19-903-08-02n441/52246
Konu :İcra ve İflas Kanununun 6352 Sayılı Kanun
İle Değiştirilen Maddelerinin Uygulanması
................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA

6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında
Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 ve 118 inci maddeleri uyarınca, icra ve iflas
dairelerince yapılacak olan her türlü tahsilat ve ödemenin, bu daireleri ait banka hesapları üzerinden
yapılması gerektiğinden, söz konusu uygulamanın kolaylıkla hayata geçebilmesi için icra ve iflas
daireleri tarafından yapılacak tahsilatlarda POS cihazı kullanılmasına imkan sağlanması ve söz
konusu cihazlarının Vakıfbank tarafından tesis edilmesi uygun görülmüştür.
Bu itibarla;
1) Vakıfbank'ta hesabı bulunan icra ve iflas dairelerinin, söz konusu banka hesaplarını İnternet
bankacılığı ile uyumlu hale getirerek, bu hesapların;
A) Harç ve vergiler,
B) Cezaevi yapı harcı,
C) Emanet kasa hesabı
Olmak üzere birbirinden bağımsız üç ayrı hesap şeklinde düzenlenmesi için icra daireleri
tarafından ilgili bankalarla koordinasyon sağlanmak suretiyle gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
2) Vakıfbank'ta hesabı bulunmayan icra ve iflas dairelerinin, yetki alanı gözetilmeksizin
. kendilerine en yakın mahaideki Vakıfbank şubesinde, yukarıda belirtildiği gibi icra ve iflas dairesi
adına İnternet bankacılığına elverişli üç ayn hesap· açtırması,
3) İcra ve iflas dairelerinde POS cihazı kurulumu yapacak olan ilgili banka görevlilerine gerekli
kolaylığın sağlanması,
Hususlarında bilgi edinilmesini ve keyfiyetin merkez ve mülhakatınızdaki icra mahkemeleri ile
icra dairelerine bildirilmesini rica ederim.

BİLGİ : Teftiş Kurulu Başkanlığı

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

*Bu evrak, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Aynca fiziki olarak gönderilmeyecektir.
Ayrıntılı bilgi için inibat: Adem AKPI:\AR Şube Müdürü
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Sayı :B.03.0.H tG.0.00.00.03!010.06.02-28
Türkiye Vakıflar Bankası şubesinin olmadığı yerlerde ise diğer bankalardaki halen
mevcut hesapların muhafaza edilmesi ve söz konusu paraların bu hesaplara yatırılmasına
devam edilmesi,
2-:Her ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı
veya idari yargı mahkemesi başkanlığl tarafından, o yerde bankalara yatırılan her türlü emanet
paralann miktarları ile bulundukları .bankaları gösteren cetvellerin her yıl 30 Haziran ve 31
Aralık tarihlerindeki miktarlar esas alınarak takip eden Ocak ve Temmuz aylarırun 5 inci
gününe kadar düzenlenip bağlı olduğu ağır ceza Cumhuriyet başsavcıhğma veya bölge idare
mahkemesi başkanlığına gönderilmesi, merkez ve mülhakattan gelecek bu cetvellere göre
düzenlenecek icmal cetvellerinin de ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı veya bölge idare
mahkemesi başkanlığınca bu ayların I 5 inci gününde Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönderilmesi ya da O 312 418 76 07 numaraya faks
çekilmesi, döviz ve altın hesabının bulunması halinde cinsi de belirtilmek suretiyle ayrı bir
cetvelde gösterü,mesi,
3-Ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları ile bölge idare mahkemesi başkanlarınca.
yukarıdaki hususların yanlışsız. eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi bakımından ilgili
mahkeme veya dairelerin hesap ve işlemlerine yönelik yerinde yapılacak bir denetim söz
konusu olmaksızın, yazışma ve görüşmelerle durumun yakindan gözetilmesi,
4-Mahkeme emanet paraları ve icra iflas dairelerince tahsil olunan paraların, 1211
sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 41 inci maddesinin üçüncü fık:rasında
belirtilen "resmı kuruluşlara ait mevduat" kapsamı dışında bulunduğu mUtalaa edildiğinden
söz konusu paralann yukanda belirtilen hükümler çerçevesinde sözü edilen banka şubelerine
yatırılması,
Konularında gereken dikkat ve özenin gösteriiı:iiesini rica ederim.
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