yükümlülüğünü, alacak ve borç ilişkisine taraf olmayan üçüncü kişiye terk etmek suretiyle üçüncü
şahsın hak ve menfaatlerini ihlal etmemelidir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının
haczi için icra dairesi tarafından gönderilen emir ve tebliğlerin sonuç doğurması açısından muhataba
tebliğ edildiğinin belgelenmesi gerekmektedir. Bir zarf içerisinde farklı borçlulara ait birden fazla
tebliğ evrakının gönderilmesi durumunda hangi emrin tebliğ edildiğinin tespiti mümkün
olmayacaktır.
Bu itibarla, söz konusu yakınmaların önüne geçilebilmesi için;
1) Birden fazla dosyayı ilgilendiren yazıların tek bir zarfiçinde gönderilmemesi,
2) Borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi için, tebliğin doğrudan doğruya
tevdii suretiyle yapılmayarak PTT aracılığıyla gönderildiği hallerde, tebligatı çıkartan icra ve iflas
dairesinin yetki alanı dışında bulunan üçüncü şahıslara, İcra ve İflas Kanununun 89 uncu maddesi ile
İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 65 inci maddesi gereğince örnek 7 nolu tebliğ mazbatalı zarf
ile gönderilecek olan her bir haciz ihbarnamesine cevap için taahhütlü mektup ücreti kadar pul
eklenmesi,
3) Borçlunun üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi için tebligatı çıkartan icra ve iflas
dairesinin yetki alanı dışında bulunan üçüncü şahıslara İcra ve İflas Kanununun 367 nci maddesi
gereğince taahhütlü mektup ile gönderilecek olan her bir haciz müzekkeresinin Mektup Postası
Gönderileri Yönetmeliğinin "Gidiş-dönüş ücreti uygulanacak gönderiler" başlıklı 63 üncü maddesi
gereğince evrakın gidiş dönüşlü olarak gönderilmesi,
4) Taahhütlü mektup gönderileri ile tebligat tevdı listelerinin, aynca bunlarla ilgili düzenlenen
masraf alındı belgelerinin denetime imkan verecek şekilde özel kartonunda muhafaza edilmesi
Gerekmektedir.
Bilgi edinilmesi ve takibinin sağlanması ile bilgileri bakımından yargı çevrenizdeki ıcra
mahkemelerine duyurulması,
Keyfiyetin ve yazımız geregıne aykırı davranışlarda bulunmanın adli ve idari yönden
sorumluluk doğuracağının merkez ve mülhakatınızda görev yapan icra müdürü, icra müdür
yardımcıları ile icra dairesinde görevli diğer tüm personele tebliğ edilerek, tebellüğ belgelerinin
muhafaza edilmesi,
Hususlarında gereğini rica ederim.

Ek: İlgi sayılı yazı.

DAGITIM :
Gereği
Cumhuriyet Başsavcılıkları

BİLGİ:
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Türkiye Bankalar Birliği

*Bu evTak elektronik imza ile imzalanmış ve DYS üzerinden gönderilmiştir. Fiziki olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.AK.PrNAR Şube Müdürü
Vekaletler Cad. No:6 Bakanlıklar 06659 ANKARA
Telefon : (O 312) 414 62 27 Faks: (O 312) 425 40 75 Elektronik Ağ: www.adalet.gov.tr e-posta: pgm@adalet.gov.tr
UY AP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
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Bu itı'barfa,
Haciz ihbarnameleri dıizenlenirken Yöneimelik ekindeki birinci haciz
ihbarnamesi için _9mek 20, ikinci haciz ilıbamamesi için ömek 21 ve üçüncü haciz
ihbarnamesi için Om.ek Zl/a'da yer alan,
-Üçüncii kişinin adı, soyadı ve adresi
-Alacaklının ve varsa vekilinµı adı, soyadı ve adresi
-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi
-Haczin neye ilişkin old'llcoıı ve haczin hangi miktar için yapıldığı
-Alacak tutan ile f;rlz ve giderler
Sütunlanmn, üzerine haciz konulan alacağın (malın) belirlenmesine yarayacak
şekilde eksiksiz dolduı:ulması; mümkün olduğu ve elde bulunduğu takdirde haciz
iliba:mamelerinde muhatabına kolaylık teşkil edebilecek diğer somut bilgilere de yer
verilmesi,

'�-

....... , A:n4�-�unun 89 uncu...g!,�4,ç_e_r:J;ıin ye��LfıkrasLhÇE__göz önünde
bulundurularak, haciz ihbamam.elerinin hükmi şahsın hak ve alacak iddia edilen birim
v�4birimlerinegônderilm��
Aynca, İcra ve İ;flas Kanununun nrakip masrafları borçluya aittir. Alacaklı,
yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafım ye aynca takip talebinde bulu:o.urken
borçlunun� nci maddeye göre yapabileceği itirazın keııclisine tebliğ masrafını da
avans olarak peşinen öder. 11 hükmü gereğince üçüncü kişilere gönderilecek haciz
ihbarnamelerine itiraz eaifeı!fflinesi için gerekli posta masrafuıın.
da eklenmesi
,
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Hususlarında aza.mi dikkat ve özen göstenlmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki
Cumhwiyet başsavcılık.lan ile icra ve iflas müdürlüklerine, bilgileri ba.'lmnmdan icra
mahkemelerine duyurulmasını rica ederim.
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