Kanununa göre yetkili kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine, hakim veya Cumhuriyet
savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara,
muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt katiplerine ve ceza ve infaz kurum
personeli hariç olmak üzere diğer adli ve idarf yargı personeline (200); mübaşir ve
hizmetlilere (150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak
tutar kadar yol tazminatı ödenir. "hükmünü amirdir.
Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda 6352 sayılı
Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 9 uncu ve 1 18 inci
maddelerindeki istisnalar dışında icra ve iflas dairelerinin nakit para ile ilişiği kesilmiş olup,
daireye yapılacak nakdi ödemeler ile daire tarafından ilgililerine yapılan tüm ödemelerin
banka hesaplan üzerinden yapılması gerekmektedir. Haciz sırasında tahsil edilen paralar ile
açık artırmaya fiilen katılma talebine istinaden nakit olarak tahsil edilen ihale teminatlarının,
icra müdürü tarafından kanunda belirtilen süre zarfında daire adına açılmış bulunan banka
hesabına yatırılması kanuni zorunluluktur.
İcra müdürünün daire dışı işlemler nedeniyle tahsil ettiği ve koruma ve muhafaza
sorumluluğu bulunduğu tahsilatların bankaya yatırılması işlemi dairenin asli görevleri
arasında bulunmakta olup bu işlemin gerçekleştirilmesi için takip hukuku anlamında ayrıca
bir görevlendirmeye gerek bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde, daire dışında gerçekleştirilen
her bir keşif ve icra işlemi için işlemi gerçekleştiren personele kanunda belirtilen gösterge
rakamı üzerinden yol tazminatı ödeneceği düzenlenmiş olup, yol tazminatı ödenmesine esas
alınan keşif ve icra işleminden, icra ve iflas daireleri bakımından daire dışında yerine
getirilen haciz, kıymet takdiri, teslim ve satış gibi takip işlemleri ile sınırlı tutulduğu
anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, kanun gereği daire dışında tahsil edilen paranın memur görevlendirmek
suretiyle icra müdürlüğü hesabının bulunduğu banka şubesine yatırılması işleminin, 3717
sayılı Kanunda belirtilen keşif ve icra işlemi sayılmayacağı, söz konusu işlem nedeniyle yol
tazminatı ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin Sapanca İcra Dairesine bildirilmesini rica ederim.
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ile erişebilirsiniz.

