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Alacaklı vekili Avukat Nur KANGAL tarafından Balıkesir 3 üncü İcra Müdürlüğünün
2016/4776 Esas sayılı dosyasından başlatılan icra takibine yapılan yetki itirazının icra
mahkemesince kabul edilerek Denizli icra dairelerinin yetkili olduğuna karar verildiği, takip
dosyasının yetkili icra dairesine gönderildiği, icra dairesinden teslim alınan takip dayanağı
senetlerin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderilmesinin istenildiği belirtilerek;
kıymetli evrakların gönderilebilmesi için bedeli üzerinden sigorta ettirilmesi gerektiği, bu
durumda çeklerin sigortalı olarak kim tarafından gönderileceği hususu ile gönderme
ücretlerinin ödenmesi hususunda görüş bildirilmesi ilgi yazı ile istenilmiştir.
2004 sayılı İcra ve İflas kanunun "Takip masraftan" başlıklı 59 üncü maddesi "Takip
masraftan borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği, muamelenin masrafını ve aynca
takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine
tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder. " hükmünü,
Aynı Kanunun "Takibin kabulü şartlan" başlıklı 167 nci maddesinin ikinci fıkrası
"Alacaklı, takip talebinde 58 inci maddedeki hususlardan başka iflasa tabi borçlusu al eyhine
haciz ve iflas yollarından hangisini istediğini bildirmeğe ve takip talebine kambiyo senedinin
aslıni ve borçlu adedi kadar tasdikli örneğini ekle_meğe mecburdur." hükmünü,
PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmeliğinin, Değer konulmuş ve
sigortalı gönderiler başlıklı 9 uncu maddesi "Gönderici tarafından kapsamları için değer
gösterilerek postaya teslim edilen kuıye gönderileri sigortalı, kargo gönderileri ile yurtdışı
koliler, değer konulmuş olarak kabul edilir." hükmünü amirdir.
Kambiyo senetlerine mahsus icra takiplerinde borçluya ödeme emri gönderilebilmesi
için icra takibinin dayanağı olan kambiyo senedinin aslının alacaklı tarafından icra dairesine
ibraz edilmesi zorunlu bulunmaktadır. Suça konu olmadığı da dikkate alındığında çek aslının
Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile gönderilmesini gerektiren düzenleme bulunmadığı
anlaşılmıştır.
Bu itibarla, icra dairesince alacaklı tarafa iade edildiği anlaşılan çek aslının yetkili icra
dairesine alacaklı vekili tarafından ibraz edilmesinin veya sigorta ve gönderme giderlerinin
alacaklı tarafından karşılanması şartıyla icra dairesi tarafından gönderilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

* Bu evrak. 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmış, fiziki olarak gönderilmeyecektir.
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ile erişebilirsiniz.

