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GAZİANTEP CUMHURİYET BAŞSAVCILIGINA

İlgi

: Gaziantep 1 inci (Sulh Hukuk Mahkemesi) Satış Memurluğunun 15/03/2016 tarih ve
2016/9 Muh. sayılı yazısı.

Sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilen ortaklığın giderilmesine ilişkin kararlar gereğince,
değer tespiti ve satış işlemlerinde satış memuru olarak görevlendirilen yazı işleri müdürlerinin keşif
ücreti olarak 200 veya 275 gösterge rakamlarının hangisi üzerinden yol tazminatı almaları gerektiği
hususunda görüş bildirilmesi ilgi yazı ile istenilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Uygulanacak hükümler" başlıklı 322 nci
maddesinin ikinci fıkrası "Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hallerde,
hakim satış için bir memur görevlendirir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı İcra ve İflas Kanunu
hükümlerine göre yapılır. " hükmünü,
3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat
Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
Kanunun "Yol giderleri tazminatı" başlıklı 2 nci maddesinin birinci fıkrası "Daire dışında yapılması
gereken her keşif ve icra işlemi için; hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, askeri mahkemelerdeki
subay üyelere, adli tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili
memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire
amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine,
hiilı,im 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 idari 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, 3717 sayılı Kanunda daire dışında gerçekleştirilen keşif
ve icra işlemleri için hangi unvanda görev yapana hangi gösterge rakamı üzerinden yol tazminatı
ödeneceğini düzenlenmiştir. Buna göre daire dışında yapılan işlemler için icra müdür ve yardımcıları
ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara (275), yazı işleri müdürlerine ise (200) gösterge
rakamı üzerinden yol tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, ortakhğm giderilmesine konu taşınır veya taşınmaz malların kıymet takdiri ve
satış işlemlerinin yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilmesi halinde, yapılan işlemin niteliği ve
işi yapan memurun ünvanı dikkate alınarak (200) gösterge rakamı üzerinden yol tazminatı ödenmesi
gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
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