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......................... CUMHURİYET BAŞSA VCILIÔINA
İcra müdürlüklerinin diğer kurumlarla yapmış oldukları yazışmalarda uyacakları esaslar
konusunda zaman zaman bir takım tereddütlerin yaşandığı Genel Müdürlüğümüze iletilen
konular arasında yer almaktadır.
İcra müdürlükleri� İcra ve İflas Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının son
cümlesine ve aynı kanunun 13 üncü maddesine göre, görevlerini bulundukları mahaldeki icra
hakimliği. ve Cumhuriyet başsavcılığına bağlı olarak sürdürürler. Bu itibarla icra
müdürlüklerinin gerek Bakanlığımız, gerekse diğer bakanlıklar ve resmi kurum ve
kuruluşlarla olan idari nitelikteki yazışmalarının, bağlı olduğu icra hakimliği aracılığıyla ve
Cumhuriyet başsavcılıkları kanalıyla yapılması; idari niteliği olmayan icra takip işlemlerine
ilişkin yazışmaların ise İcra ve İflas Kanununun 359 uncu maddesi kapsamında, ilgili kurum
ve kuruluşlarla doğrudan yapılabileceği göz önünde bulundurularak, yapılacak her türlü
yazışmada Başbakanlıkça yayımlanan "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulması, bu cümleden olarak söz konusu Yönetmeliğin
15 inci maddesi gereğince, aynı konum ya da daha üst makamlara "arz", alt makamlara ise
"rica" şeklinde bildirimde bulunulması gerekmektedir.
İcra İflas Kanununun 359 uncu maddesi "İcra müdürleri yaptıkları muameleden dolayı
her daire ve makam ile doğrudan doğruya muhabere edebilirler." hükmünü öngörmektedir.
Ancak bu hüküm, icra işlemlerinin süratli bir şekilde yerine getirilmesini amaçlamakta olup
icra dairelerince diğer bütün kurumlara yazılan resmi yazıların '"rica" bildirimi ile yazılacağı
şeklinde yorumlanamaz. Bu sebeple icra müdürlüklerince yapılacak her türlü yazışmada,
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 15 inci
maddesinde belirtildiği üzere, yazının içeriğine göre değil, muhatap makamın sıfatına göre
hitapta bulunularak aynı konum ya da daha üst makamlara "arz", alt makamlara ise "rica"
bildirimi ile yazı yazılması zorunluluğu bulunmak.tadır.
Bu itibarla icra müdürlüklerince doğrudan yazışma yapılan hallerde, öncelikle muhatap
kurum ile icra müdürlüğü arasında hiyerarşik bir ilişkinin bulunup bulunmadığı tespit edilerek
böyle bir ilişkinin olduğunun ve bu ilişkide üst makamın icra müdürlüğü olduğu yolunda
herhangi bir tereddüdün olmadığının anlaşılması halinde muhatap kuruma "rica" bildiriminde
bulunulabilecektir. Ancak bu konuda bir tereddüdün bulunması, muhatap kurumun üst veya
eşit bir kurum olması (bak.anlık, bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunların il ve ilçe müdürlükleri,
yargı makamları, mülki idare, mahalli idare veya kolluk amirliği v.b.) durumunda ise yazının
içeriğine bakılmaksızın "arz" bildirimi ile hitapta bulunulması gerekmektedir.
Konunun yargı çevrenizdeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları,
Cumhuriyet başsavcılıkları ile icra mahkemelerine duyurulması ve icra müdürlüklerine tebliği
hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.

