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  Bilindiği üzere İİK.nun 81. Maddesi gereğince, zabıta memurlarıyla muhtarların 

vazifeleri: Madde 81 ”Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları icra memurunun yazılı 

müracaatı üzerine kendisine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler. Köylerde haczi yapan 

memurun emirlerini muhtarlar da ifaya mecburdurlar.” denmekte, devletin zor alım gücünü kullanan 

icra görevlilerine, gerektiği durumlarda kolluk kuvvetlerince yardımcı olunmakta ve yapılan işlemlerde 

güvenlik sağlanmaktadır.  

  Haciz, tahliye, çocuk teslimi ve benzeri işlemler için karakollardan polis alırken 

sorunlar yaşanmakta, yazılan yazıların şeklen uygun olmadığı, yeterli memur bulunmadığı, zor 

kullanma yetkisi için yazının kaymakamlıktan havale edilmesi vs. gibi sebeplerle amirlerce haciz için 

polis verilmek istenmemekte veya icra çalışanları saatlerce karakollarda bekletilmektedirler. Bu ise, iş 

ve işlemlerin aksamasına sebebiyet vermekte, bazı zamanlarda haciz sahipleri ve icra görevlileri ile 

karakol amirlerini karşı karşıya getirmektedir.  

  Diğer  bir sorun da, polis görevlendirmeleri yapıldıktan sonra, haciz mahallerinde 

yaşanmaktadır. Şöyleki;  işin ehli olmayan ve hacizde nasıl davranılacağı hususunda yeterli bilgisi ve 

eğitimi bulunmayan polis memurlarınca, duygusal hareketlerde bulunularak, (Borçlu taraf gibi hareket 

etme, hacizde icra görevlilerini koruyacağı ve onun emirlerini yerine getireceği yerde borçluyu koruma 

ve onu haklı göstermeye çalışma, haczedilen malların haczedilip haczedilmeyeceği hususunda borçlu 

gibi icra çalışanları ile tartışmalara girme,  borçlunun yokluğunda yapılan hacizlerde kapının açılıp 

açılmaması veya içeri girilip girilmemesi hususlarında icra çalışanları ile münakaşaya girme, haciz 

mahallerinde icra görevlileri ile haciz alacaklıları veya vekilleri ile gereksiz tartışmalara girme, haczi 

yapan memurun taleplerine karşı gelme, kendisi memuru etkisi ve emri altına almaya çalışma vs. gibi 

eğilimlere girilmekte,) haciz için görevlendirilen polis memurlarınca profesyonelce hareket 



edilmemekte, bu durum ise, haciz mahallerinde icra görevlilerini zor durumda bırakmakta, borçlular ile 

gereksiz münakaşalara girilmekte, bazı zamanlarda ise polis yanında bile haciz alacaklıları ve vekilleri 

ile icra çalışanlarına saldırılarda bulunulmaktadır.  

  Ayrıca, bazı emniyet birimlerinde, kendilerince uygulamalar yaparak, kanunda yeri 

olmayan uygulamalar getirmeye çalışmakta, yapılan bu tür uygulamalar ise icra çalışanlarına zorluk 

çıkarmakta ve uygulama sırasında da sıkıntılara ve tartışmalara sebebiyet vermektedir. Bu  konudaki 

en son uygulama Adana İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmış olup, icra çalışanlarının böyle bir 

sorumluluğu olmadığı, bu tür işlemlerde tüm sorumluluk emniyet çalışanlarına ait olduğu halde, 

sorumluluğu üzerlerinden atarcasına, yakalanarak otoparka çekilen  ve otopark yetkililerine  teslim 

edilen araçların icra görevlilerince fiili  haciz işlemi veya teslimi sırasında öncelikle trafikten araç çıkış 

belgesi alınması istenilmiş, zaten yoğun iş ortamında çalışan icra çalışanlarına bir külfet daha 

getirilmiştir.  

  Oysa söz konusu uygulama,  yasal mevzuatlara aykırı olduğu gibi,  İcra Dairelerinin 

görevi, İİK.nun 88/7 maddesi gereğince bildirilen adreslerde fiili haciz işlemi yapıp haczi yapılan 

mahcuz malın yediemine tesliminden sonra satış yapılması ile son bulmaktadır. Emniyet Müdürlüğünce 

uygulanması istenen husus, Bakanlık genelgelerine ve İİK.nun 88/7 maddesine aykırılık teşkil 

etmektedir.  Söz konusu uygulama da ısrar edilmesi ise, emniyetin hacze engel olması anlamına gelir 

ki,  emniyetin esas görevi haciz işleminin olaysız şekilde en kısa zamanda yapılması için emniyet 

tedbirlerinin alınmasıdır. 

  Yaşanan bu tür sıkıntıların önüne geçilebilmesi için, Bakanlığınızca bu tür görevlerde 

bulunulan polis amirleri ve memurlarına, gerekirse bu konuda Adalet Bakanlığından da destek alınarak, 

haciz mahallerinde nasıl hareket etmeleri gerektiği hususunda profesyonel eğitim verilmesi ve konu ile 

ilgili olarak teşkilata gerekli duyurunun yapılmasını, kanunlarda yeri olmayan keyfi uygulamalardan 

vazgeçilmesini, 

    Bilgilerinize arz ederiz.  

 

 

       İcra İflas Müdürlüğünde 

            Çalışanlar Derneği 

 

 


