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   İİK.nda bir çok işlemin yapılması için 3 günlük süre öngörülmüş olup, işi 

yoğun olan icra dairelerinde bir çok talep üç gün içerisinde yetiştirilememekte (özellikle 

işlemler uyap üzerinden yapılmaya başlayınca bu durum daha iyi kendini 

hissettirmektedir.) , bu durum ise iş sahiplerinin haklı ve iş yoğunlu ile personel yetersizliği 

dikkate alındığında bir o kadar da haksız serzenişlerine sebebiyet vermektedir. Her geçen 

yıl iş yoğunluğunun arttığı da dikkate alındığında ileride daha büyük sorunlara sebep 

olacağı aşikardır.  

 

   Halen bir çok icra çalışanı bu ve buna benzer sebeplerden dolayı adli ve idari 

soruşturmalar geçirmekte, bu ise işte moral ve motivasyonu etkilemektedir. Yapılan 

şikayetlerin önünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundaki gibi bir set bulunmamakta 

olup, bazı alacaklılar ve vekilleri bu tür şikayetlerle icra çalışanlarını baskı altına almaya ve 

sindirmeye çalışmaktadır. Bakanlığımızca, Komisyonumuzca ve C.Başsavcılığımızca, 

gerek doğrudan gerek Bimer vs. gibi kanallardan yapılan şikayetlerin doğruluk payı 

araştırılmadan (ön inceleme yapılmadan), şikayet edilen daire veya personel hakkında 

doğrudan disiplin ve adli soruşturma başlatılmaktadır. Oysa bir tapu memuru şikayet 

edildiği zaman öncelikli olarak Valilikçe ön inceleme yapılmakta, çoğu zaman soruşturma 

açılmasına izin verilmediği gibi çok büyük bir suç olduğunda izin verilmektedir.  İcra 

çalışanlarının önünde böyle bir setin olmaması, adli ve idari soruşturmadan sonra aklansın 

gibilerinden düşünceler; icra çalışanlarını sahipsiz hissettirmekte ve  moral ve motivasyon 

düşüklüğüne sebebiyet vermektedir. Bu durumun bazı takip taraflarınca olumsuz 

kullanılması ise, durumu daha da kötüleştirmektedir. Bazı alacaklı vekillerinin talebini açıp 

bitimine doğru da “talebin yerine getirilmemesi durumunda Savcılığa suç duyurusunda 

bulunulacağı” ibaresinin yer alması da sıkça rastlanılan bir tehdit tarzı olup, bu durumun ne 

kadar kötüye kullanıldığının en büyük göstergesidir.  

 

    Bakanlığımızca İcra Müdürlüğü çalışanlarına yönelik yapılan tüm 

şikayetlerin ön inceleme yapılmaksızın, soruşturmadan sonra aklansın veya şaibe oluşmasın 

gibi düşüncelerle,  adli ve idari soruşturma yapılması için gönderilmesi ( diğer kurumlarda 
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ise ön inceleme yapılarak bir çok şikayetin önünün kesilmesi ve personel hakkında 

soruşturmaya izin verilmemesi göz önünde bulundurularak), personel içinde huzursuzluk 

oluşturmakta ve Bakanlığımızın personeline sahip çıkmadığı ve arkasında durmadığı 

yönünde söylemlere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bu kanıyı yıkmak ve personelin 

gereksiz soruşturmalarla vakit kaybetmemesi ve motivasyonunun bozulmaması için, 

Bakanlığımız nezdinde, Daire Başkan Yardımcıları, Tetkik Hakimleri ve İcra 

Müdürlerinden oluşturulacak,  bir ön inceleme kurulu oluşturularak, bu kurulca gelen 

şikayetlerle ilgili bir ön inceleme yapılıp, gerek görülenlerin adli ve disiplin yönünden 

soruşturma yapılması için gönderilmesi, gerek görülmeyenlerin ise, bu kurulca 

cevaplanması, Bakanlığımızla icra çalışanlarını biraz daha yakınlaştıracak ve yukarıda 

bahsedilen kanıyı da yıkacaktır.  

 

   Yasadaki 3 günlük sürenin yasal olarak tüm işlemlerde  uygulanma 

zorunluluğu bulunmamakla birlikte, bir çok işlemde üç günlük süre bulunması bu hususta 

bir kanı oluşturmuş olup, bir çok uygulayıcı tarafından genelleme yapılarak, her işleme üç 

günlük süre biçilmektedir. Bu da uygulamada bazı sorunlara ve yersiz şikayetlere sebebiyet 

vermektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için Bakanlığımızca hangi işlemlerde üç günlük 

sürelerin bulunduğu hangilerinde makul sürelerin bulunduğu ile ilgili olarak uygulayıcılara 

genel yazı ile bilgilendirme yapılması uygulamadaki birlik açısından önemli bir husustur.  

 

   Ayrıca işi yoğun olan icra dairelerinde personel yetersizliğine de bağlı olarak 

bir çok işlem bu üç günlük süre içerisinde yerine getirilememekte olup, mevcut şartlar 

dahilinde yeterince personel takviyesi yapılamadığı göz önüne alınarak, bu konuda bir 

kanun değişikliği yapılıp, bu üç günlük sürenin iş yoğunluğuna ve dosya sayısına bağlı 

olarak artırılması da uygulamada bir çok sorunu çözecek ve bazı şikayet ve tehditlerin 

önüne geçecektir.    

 

   Yine önemli bir konu da, icra çalışanlarının sorunlarına Bakanlığımızca 

çözüm bulunmadığı ve sorunların dinlenilmediği yönündeki yakınmalar olup, bu tür 

yakınmaların önüne geçebilmek için de Bakanlığımızca bölgesel olarak toplantılar 

yapılarak, o bölgede görev yapan icra çalışanlarının sorunlarının dinlenerek, ortak çözüm 

yolları geliştirilip, Bakanlığımızın önderliğinde bu çözüm yollarının hayata geçirilmesi de, 

bu konudaki yakınmaların önüne geçecektir.  

 

    Yıllardır Ankara’da 32 icra dairesi bulunmakta olup, dairelere gelen işin 3-4 

kat artmasına rağmen, buna paralel olarak daire sayısında artış yapılmadığı gibi personel 

sayısında da yeterli artış yapılmamıştır. Bu durum ise, iş yoğunluğu arttıkça sıkıntılara 

sebebiyet vermektedir. Bir çok büyükşehir icralarında da aynı sorun bulunmaktadır.  

 

   İcra katipliği ilk gündeme geldiğinde 5 bin icra katibi alınacağı 

öngörülmekte iken, bugüne kadar ancak 1.000 civarında icra katibi alınmıştır. Diğer yandan 

alınacak bu 5 bin icra katibinin 2-3 bininin açıktan alınması, 2-3 bininin de halen icralarda 

çalışan zabıt katiplerinden alınması öngörülmekte idi. Oysa bu zamana kadar yeterli alım 

yapılmadığı gibi halen icralarda çalışan zabıt katiplerinden de icra katibi kadrosuna alım 

yapılmamıştır. İcra katibi kadrosundaki eksikliğin giderilmesi ve bu iş ilk gündeme 

geldiğinde alınan kararlar doğrultusunda, halen icralarda çalışan zabıt katiplerinden daire 

müdürlerinin uygun gördüğü katiplerin icra katipliği kadrosuna alınması da icra 

katipliğinde kaliteyi artıracak ve zamanla, icra katipleri geldikçe icralardan gideceğini 

düşünen çalışanlar için moral ve motivasyonu artıracak, yeni alınan icra katipleri ile eski 

zabıt katipleri arasındaki kısır çekişmeyi de önleyecektir.   
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    İcra tahsil harçları ile ilgili olarak, bir çok icra dairesinde farklı uygulamalar 

yapılmakta, bu durum ise alacaklı ve vekilleri ile icra çalışanlarını karşı karşıya 

getirmektedir. Harçlar konusunda ülkemizde bir uygulama birliği bulunmamakta olup, 

Bakanlığımızda bu hususta İcra Müdürlerine yardımcı olacak bir çalışma yapmamaktadır.  

 

   Türkiye’de harçlar hususunda uygulama birliğinin sağlanması ve bu 

konudaki tartışmaların önüne geçmek için, Bakanlığımızca veya Daire Başkanlığımızca, 

harçlarla ilgili bir çalışma yapılarak, açılacak bir internet sayfasında, harçtan muaf olan 

kurumlar ile istisna olan kurumların alacaklı ve borçlu olmalarına göre durum 

değerlendirilip, gerekli düzenlemelerin yapılması ve kanunlar değiştikçe bu ekranlarında 

güncellenerek, Türkiye’de uygulama birliğinin sağlanması  uygun olacaktır.  

 

    Zaman zaman İİK ve ilgili kanunlar üzerinde değişiklik yapılması için 

çalışmalar yapılmakta olup, bu çalışmalara uygulamadan İcra Müdürlerinin çağrılmaması, 

çıkan kanunların bazen hatalı çıkmasına ve bu hatalar sebebiyle uygulamada bazı sorunlarla 

karşılaşılmasına sebebiyet vermektedir. İcra uygulamalarını ilgilendiren bir kanun 

değişikliğinde (İster İİK isterse icrayı ilgilendiren başka kanunlarda olsun) uygulayıcı 

olarak İcra Müdürlerinden de çalışma gruplarına destek alınması ve değişikliklerde de 

uygulayıcı fikirleri doğrultusunda düzenlemeler yapılarak, bu şekilde uygulamadaki 

hataların önüne geçilebileceği düşünülmektedir.  En son Belediyeler Kanununda yapılan 

değişiklikte uygulamalarda bir çok sorunla karşılaşılmış olup, halen bazı icra çalışanları 

kanunun uygulanması ile ilgili olarak soruşturmalar geçirmektedir.  

 

   Ayrıca, kanun çalışmalarını devamlı teori üzerinden yapan eğitimcilerin 

yanında  uygulayıcıların da  yer alması, teorik icra ile pratik icra uygulamaları arasındaki 

farkı da ortadan kaldıracak ve hiçbir zaman uyuşmayan terorik icra ile pratik icra birleşecek 

ve uygulama birliği sağlanacaktır.    

 

   Yeni uygulamaya başlanan fazla mesai sisteminde, Savcılık ve Ceza 

Mahkemelerinde çalışan zabıt katiplerine fazla mesai verilmekte iken, Adliyelerde İcralarda 

dahil diğer birimlerde çalışan zabıt katiplerine mesai verilmemektedir. Bu da Adliye de 

çalışan personel arasında adaletsizliğe sebebiyet vermekte ve memurlardaki çalışma şevkini 

kırmaktadır. Oysa Adliyelerde en çok çalışanlar icralarda  görev yapan katiplerdir. Bu 

nedenle, İcra Müdürlerine verilmese bile, icralarda çalışan katiplere de fazla mesai 

verilmesi,  hem hakkaniyete uygun olacak hem de personelin moral ve motivasyonunu 

artıracaktır. Bazı icra dairelerinde fazla mesai verilmediği için mesai saatinden sonra 

katipler çalışmak istememekte, bu da yer yer işlerin aksamasına, çalışanlarla daire amirleri 

arasında tatsız atışmalara sebebiyet vermektedir. Çalışan personele fazla mesai verilmesi, 

kısmen bu durumu da düzeltecek ve işlerin daha düzenli ve süratli yapılmasını 

sağlayacaktır.  

 

    21. yüzyıla gelinmesine rağmen çocuk teslimleri hala icra müdürlüklerince 

yapılmakta, küçük çocuklar tıpkı bir eşya gibi alınıp verilmektedir. Bakanlığımızca da bu 

konuda dönemsel olarak çalışmalar yapılmakta olup, bugüne kadar bir gelişme elde 

edilememiştir. Günümüzde Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı ailelerin özellikle 

kadınların her türlü hakları ile ilgilenmekte iken, çocuk teslimlerini ve şahsi münasebet 

tesislerini sağlamakta icralardan ziyade bu kurumun ilgi alanına girmekte ve bünyesinde 

sosyal hizmet uzmanları da bulunduran bu bakanlık vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.  
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    İcra Müdürlerinin atama ve yer değişikliğine yönelik kararnameleri her yıl 

değişik zamanlarda çıkmakta, bu durum da bilerek veya bilmeyerek tayinci olan icra 

çalışanlarını zaman zaman zor duruma düşürmekte, okul çağında çocuğu olan icra 

çalışanları yer değişikliğinde ve çocuklarına okul bulmakta zorlanmakta, tayin olunan 

yerlerde ev bulunmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle diğer kurum ve kuruluşlarda da 

olduğu gibi yaz dönemindeki normal atama kararnamesi ile kış aylarında çıkan mazeret 

kararnamesinin her yıl aynı zamanda çıkarılması personel açısından daha uygun olacaktır. 

Özellikle liselerdeki yeni sistem sebebi ile okul tercihlerinin önceden yapılması 

gerekmekte, yine üniversitede tercih yapacak ve kendi bulunduğu ili tercih edecekler 

açısından da kararnamenin erken açıklanması hayati önem arzetmektedir.  Bu nedenle en 

geç 30 Haziran’a kadar yaz kararnamesinin ve 15 Ocak’a kadar da mazeret kararnamesinin 

(okuyan çocuğu bulunan tayincilerin 15 tatilde çocuklarının yer değişikliğini yapabilmesi 

için) açıklanması daha uygun olacaktır.  

 

                    İİK.nun 81. Maddesi gereğince, haciz için polis memuru almak amacıyla 

karakollara gidildiğinde, icra memurlarınca  çeşitli zorluklarla karşılaşıldığı ve hacizlerde 

refakate alınan polis memurlarınca sorunlar çıkarıldığı (üzerine vazife olmayan şekilde, 

borçludan yana olma, tarafları sorguya çekme vs.  gibi) yönünde icra çalışanlarınca 

tarafımıza sözlü şikayetlerde ve sızlanmalarda bulunulmuştur. Bu konu yıllardır aynı 

şekilde devam etmekte olup, emniyet kuvvetlerince haciz ve benzeri işlemler angarya gibi 

görülmekte ve görevlendirmelerde sıkıntılar yaşanmaktadır.  Hatta bazı zamanlarda 

memurlar saatlerce karakolda bekletilmektedir. Bu konuda, Bakanlığımızca İçişleri 

Bakanlığı ile irtibata geçilerek, karakollarda görev yapan polis memurları ile amirlerine 

gereken eğitimin verilmesi ve işlemlerin gecikmemesi ve tarafların mağdur olmaması için 

görevlendirmelerin süratle yapılmasının sağlanması, hacizlerin sıhhati açısından önem 

arzetmektedir.  

 

    İcra dairelerinde ve özellikle yeni kurulan pilot icra dairelerinde çalışma 

barışının sağlanabilmesi için, bir an önce yolluk sisteminde düzenleme yapılması ve “giden 

alır” ibaresinin kaldırılması gerekmektedir. Çünkü bir kısım memurlar ve daire müdürleri 

görevleri gereği, haciz, satış vs. gibi işlemlere gidememekte, bu durum ise çalışanlar 

arasında adaletsizliğe ve sorunlara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, bu sorunun bir an 

önce çözülmesi veya yolluk sisteminin değiştirilmesi (tüm parayı maliyeye alıp, bölge 

esasına göre seyyanen  her ay maaşa benzer yolluk vermek gibi.) gerekmektedir.  

 

   Durum bilgilerinize saygıyla arz olunur. 

 

 

 

   

        İcra İflas Müdürlüğünde 

                                  Çalışanlar Derneği 

                         

              

  

 

 


