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         Zabıta memurlariyle 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. 
 
         Müflisin mükellefiyetleri: 
 Madde 216 – Kendisine ayrıca müsaade edilmiyen müflis tasfiyenin devamı 
müddetince iflas idaresinin emri altında bulunmakla mükelleftir ve icabında zabıta 
kuvvetleriyle getirilir. İflas idaresi müflise hususiyle emri altında tuttukça münasip miktarda 
muavenette bulunabilir. 
 
         Hapis hakkı için defter yapılması: 
 Madde 270 – Kiralıyan evvelce yapılması lazımgelen icrai takibi yapmadan haiz 
olduğu hapis hakkının muvakkaten muhafazası için icra dairesinin yardımını isteyebilir. 
 (B.K. 267, 269, 281). 
 Teahhurunda tehlike varsa zabıtanın yahut nahiye müdürünün de yardımı istenebilir. 
 İcra dairesi üzerlerinde hapis hakkı bulunan eşyanın bir defterini yapar ve rehinleri 
paraya çevirme yoliyle takip talebinde bulunması için kiralıyana on beş günü geçmemek 
üzere münasip bir mühlet verir. 
 
         Kaçırılan eşyayı takip hakkı: 
 Madde 271 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/111 md.) 
 Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya, götürülmelerinden on gün içinde icra dairesinin 
emri ile ve zabıta kuvvetiyle geri alınabilir.İyi niyet sahibi üçüncü şahısların hakları saklıdır. 
 İhtilaf halinde mahkeme basit yargılama usulü ile meseleyi halleder ve karara bağlar. 
 
         Yargılama  usulü : 
 Madde 349 – Şikayet dilekçe ile veya şifahi beyanla yapılır. Dilekçeyi veya dava 
beyanını alan icra mahkemesi duruşma için hemen bir gün tayin edip şikayetçinin imzasını 
alır ve maznuna celpname gönderir. Şahit gösterilmişse o da celbolunur. 
 İki taraf tayin olunan gün ve saatte icra mahkemesinin huzuruna gelmeğe veya vekil 
göndermeğe mecburdurlar. 
 İcabında icra mahkemesi, tarafların bizzat hazır bulunmasını emredebilir. 
 Maznun başka yerde ikamet ediyorsa istinabe yoliyle sorguya çekilir. 
 Maznun, şikayeti alan veya istinabe edilen icra mahkemesinin huzuruna gelmez veya 
müdafi göndermezse yahut bizzat bulunmasına lüzum görülürse zabıta marifetiyle getirilir. Bu 
suretle de bulundurulamazsa muhakeme gıyabında görülür. 
 Şikayetçi muayyen zamanda gelmez ve vekil de göndermezse şikayet hakkı düşer. 
 Gelmeyen şahitlere yapılacak muamele ile borçlunun gıyabında verilen karara karşı eski 
hale getirme talebi hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı hükümler tatbik 
olunur. 
 


