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    ADALET BAKANLIĞI’NA 

       ANKARA 

 

 Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan  17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet 

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın 1 Sayılı Cetvelindeki H Kurumsal 

Bölümünde Maliye Bakanlığı kısmının altındaki notta, 

  “NOT: 1- Defterdar, Defterdar Yardımcıları ve Milli Emlak Müdürleri ile Emlak Müdürlerine 

(500) puan temininde güçlük zammı, 5 ve 6 ncı sırada sayılanlardan muhasebe yetkililiği görevini 

yürütenlere ve icra memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.”  denilmekte, yine 

Gelir İdaresi Başkanlığının altındaki notta da,  

  “NOT: 1- Vergi Dairesi Başkanı ve Gelir İdaresi Grup Müdürlerine  (500) puan temininde 

güçlük zammı, 7 ve 9 uncu sırada sayılanlardan muhasebe yetkililiği görevini yürütenlere ve icra 

memurlarına (500) puan mali sorumluluk zammı ödenebilir.” denilmektedir.  

 Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katipleri 

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığındaki İcra Memurlarından iş itibariyle daha çok 

çalışmakta ve bu memurlardan daha büyük paraların tahsil ve ödemelerini yapmaktadır. Çoğu zaman 

da, Devlete daha büyük paralar tahsil etmekte, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının 

uyguladığı ve neticelendiremediği hacizlerin tahsilatlarını yapıp ilgili kurumlara ödemektedir.  

  Hal böyle iken, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan İcra Memurlarının 

500 puan Mali Sorumluluk Zammı alıp, aynı görevi yapıpta bu memurlardan daha çok çalışan  ve 

Devletin Sayman Mutemedi görevini yerine getiren Adalet Bakanlığı bünyesindeki İcra Müdür ve 

Yardımcıları ile İcra Katiplerinin söz konusu zamdan yararlanmaması kısmen de olsa aynı görevi ifa 

eden memurlar arasında ayrım yapıldığını göstermekte, adalet ve hakkaniyete sığmamaktadır. Ayrıca 

bu yönüyle, Anayasaya da aykırıdır.  

  Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığındaki İcra Memurlarının, Adalet Bakanlığı 

bünyesinde çalışan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinden ne farkı veya fazlalığı vardır ki, 

bu memurlar mali sorumluluk zammı almakta, aktif icra çalışanları alamamaktadır.  

  Vergi Dairelerinden sonra Devlete en büyük geliri sağlayan kurumlardan birisi de icra 

daireleridir. Her iki kurum birbirine paralel görev yapmakla birlikte, İcra Müdürlüklerinin Devlet 

dışında vatandaşın alacaklarını da tahsil etme görev ve yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durum da, 

Adalet Bakanlığı bünyesindeki icra çalışanlarının, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında 

çalışan icra memurlarından daha fazla mali sorumluluğu olduğunu ve mali sorumluluk zammını hak 

ettiklerini göstermektedir.   

  Yukarıdan beri açıklanmaya çalışıldığı üzere, Anayasaya, Kanunlara ve hakkaniyete uygun 

olması, kısmen de olsa aynı görevi ifa eden memurlar arasında eşitliğin sağlanması açısından, Adalet 

Bakanlığı bünyesinde “icra” görevini ifa eden İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerine de, mali 

sorumluluk zammı verilmesini ve bu hususta gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanmasını ve 

neticesinden tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz. 

 

DAĞITIM  : 

 

- ADALET BAKANLIĞI 

- MALİYE BAKANLIĞI 

      İcra İflas Müdürlüğünde Çalışanlar Derneği 

        Adına 

       Başkan Ahmet Kayiş 


