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   İİK.nun 6352 Sayılı Kanunla değiştirilen 9. Maddesi gereğince, 06.01.2013  

tarihinden itibaren icra daireleri tarafından yapılan ödemelerin tamamı alacaklıların 

bildirdiği banka hesabına yapılmakta olup, SGK tarafından alacaklı olduğu dosyalara banka 

hesabı bildirilmemekte ve dosyalara yatan paraların Mosip Online diye adlandırılan bir 

sisteme yatırılması istenilmekte, bu ise uygulamada bir takım sorunlara sebebiyet 

vermektedir.  

 

  Tüm alacaklılara paralar iban numarası üzerinden uyaptan gönderilirken, 

SGK’na kanunun özüne aykırı olarak  manuel  olarak uyap dışı gönderilmesi, bir ödemeyi 

üç ödeme haline getirmekte, hatalara ve gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.  

Çünkü, SGK’na yapılan ödemelerden kesilen tahsil harçları tahsil harcına, cezaevi harçları 

cezaevine ve kuruma ödenecek paralarda daire şifresi üzerinden mosip online’dan  SGK’na 

ödenmektedir.  Bir ödemenin bu şekilde üç ödeme olarak yapılması ise, zaten yetersiz 

personelle yoğun iş yükü altında işlemlerini yetiştirmeye çalışan icra dairelerine gereksiz 

yük yüklemekte ve  zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Neden diğer alacaklılar ve resmi 

kurumlar gibi SGK da normal  banka iban numarası bildirmemekte  ve neden biz SGK nun 

sistemine uymak zorunda bırakılıyoruz  da onlar bizim kanunumuza uymamaktadırlar, 

bunu anlamak zor ama, her konuda olduğu gibi bu konuda da tüm fedakarlık icra 

çalışanlarından beklenmekte, yine her zaman olduğu gibi SGK bu konuda hiçbir işlem 

yapmamaktadır. Oysa olması gereken, diğer alacaklı kurumlar gibi SGK nun da bir 

bankada hesap açarak paraları bu hesapta toplaması ve kendi memurlarınca bu hesapta 

toplanan paraların istedikleri şekilde sistemlerine atılması, ya da uyapla tamamen entegre 

olarak, icra müdürü reddiyatı yapınca direk olarak hesabına veya istediği sisteme 

aktarılmasıdır. Diğer bir uygulama da, bu işten para kazanan SGK vekillerince, tahsil edilen 

paraların kendi hesaplarına alınarak, kendilerince mosip onlıne sistemine aktarılmasıdır. 

 

   Kanun metni göz önünde bulundurulduğunda ise, bu bir banka hesabı 

olmadığından, icra dairelerinin SGK dosyalarına gelen paraları mosip online sistemine 

gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır.  Bu durum göz önünde bulundurularak, İcra 
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Mahkemelerinin gereksiz davalarla uğraşmaması ve ileride işlerin aksamaması için, SGK 

ile gerekli yazışmanın yapılarak paraların yatırılacağı  bir banka hesabı belirlenip, icra 

dairelerince paraların bu hesapta toplanması ve bu hesaptaki paraların SGK çalışanlarınca 

mosip online sistemine aktarılması ya da SGK sistemiyle uyapın tamamen entegre olarak 

ödemelerin reddiyat ekranından direkt olarak  yapılması hem kanuna daha uygun olacak 

hem de SGK ödemelerindeki sıkıntıyı giderecektir.   

 

   Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüyle entegrasyon olmasına rağmen, hala bu 

entegrasyon geliştirilememiş ve tapu sorgulama ve hissedarların tespiti dışında başkaca bir 

işlem  yapılamamaktadır. Derneğimizce Tapu Kadastro Genel Müdürüyle yapılan 

görüşmede, entegrasyon için tapu tarafından gerekenlerin yapıldığı, bu konuda Adalet 

Bakanlığına gereken yazının yazıldığı, fakat Bakanlığımızca entegrasyon için dönüş 

yapılmadığı öğrenilmiştir.  

 

   Haciz koyma ve kaldırma işlemleri ile tescil işlemlerinin uyap üzerinden 

yazışma ile yapılması, bu konudaki sahtekarlıkların önüne geçecek(mevcut durumda haciz 

kaldırma yazıları tapularca tebligatla istenilmekte ve bir çok kez tekrar icra daireleri 

aranarak haciz kaldırma için teyit alınmaktadır. )  ve özellikle satışları bir hayli geciktiren 

takyidatlı tapu kaydının uyap üzerinden alınması satış işlemlerini hızlandıracak, bu ise 

uygulamalarda haciz ve satış işlemlerinin süratle çözüme ulaşmasını sağlayacaktır.  

 

  İcra dairelerince yapılan bazı entegrasyon sorguları uyap avukat portaldan 

yapılamamakta olup, bu durum icra dairesi çalışanlarına gereksiz iş yüklemektedir. Sorgu 

entegrasyonlarının tamamının avukatlara açılması, hem işlerin daha hızlı yapılmasını 

sağlayacak hem de icra çalışanlarının iş yükünü azaltacaktır. (Bazı alacaklı vekilleri her ay 

sorgu talepleri açmakta olup, sorgulamalar kendisi tarafından yapıldığında bu tür talebe ve 

bu talebi açanlarca icra çalışanları arasındaki yersiz çekişmeye gerek kalmayacaktır.) 

Sorgulamaların avukatlarca yapılıp hacizlerin icra çalışanlarınca konulması, sistemin 

işleyişini hızlandıracaktır.  

 

   Son zamanlarda bazı entegrasyon sorgularında sıkıntılar yaşanmakta, bu 

durum ise, sorgu dosyalarının elde kalmasına ve sorguların uzun zaman alması sebebiyle, 

birikmelere sebebiyet vermektedir. Sorgu işlemlerinin süratle yapılabilmesi için, entegre 

olunan kurumlarla gerekli görüşmelerin yapılarak, sorunların bir an önce giderilmesi 

sistemin sağlıklı yürümesi ve sorguların aksamamayıp, ilgililerin şikayet etmemesi 

açısından önem arzetmektedir.  

 

   Halen uyap avukat portaldan sadece ilamsız takipler açılmakta olup, diğer 

takiplerin de açılması yönünde Bakanlığımızca veya Bilgi İşlem Başkanlığınca henüz bir 

girişim olmamıştır. Son yıllarda ilam mahiyetindeki hakem heyeti kararlarının sayısının 

artması ilamlı takip sayılarını da artırmış olup, ilamlı takiplerin ve buna paralel olarak diğer 

takiplerin uyap avukat portaldan alınması dairelerdeki takip açma yoğunluğunu 

azaltacaktır.  

 

   Uyaptan hazırlanan ödeme emri ve diğer tebligatlarda, tebligat yapılacak 

şahsın T.C. numarası tam olarak çıkmamakta, bu ise tebligatların T.K.m.21’e göre 

yapılacağı durumlarda sıkıntıya sebebiyet vermektedir.  Çünkü, posta memurları,PTT 

Genel Müdürlüğünce  kendilerine verilen  talimat doğrultusunda T.C. numarası olmayan 

tebligatları T.K.m.21’e göre tebliğ etmemektedir. Bu durumda da uyaptan hazırlanan 

tebligatlara T.C. numarası manuel olarak eklenmek zorunda kalınmaktadır. Uyaptan 



 3 

hazırlanan tebligatlarda T.C. numarasının tamamının çıkması sorunun çözümünde etken 

olacaktır.    

 

   Avukatlara ait Barokart’ın dahil olduğu sistem ile uyap Vakıfbank 

entegrasyonundaki aksaklıklar sebebiyle, barokarttan makbuz kesilerek gönderilen paralar 

aynı anda Vakıfbanktaki hesaba yansımamakta, bazen bir gün sonra hesaba geçmekte, bu 

durum da, akşamları kasa yaparken sorunlara ve kasanın tutmamasına sebebiyet 

vermektedir. Uyap 24 saat esasına göre çalışmakta olduğundan,  günün belirli saatlerinde 

para akışının kesilmesi kasa işlemleri için gerekli olup, akşam kasa kapatma işlemlerinin 

daha sağlıklı yapılmasını sağlayacaktır.  

 

   Uyap sorgulama ekranlarında, araç, taşınmaz, sgk, posta çeki vs. gibi 

sorgulamalar, genelde tüm dosyalardan toplu olarak talep edilmekte olup,  ayrı ayrı 

sorgulama yapıldığı içinde çok zaman almaktadır. Bu nedenle bu sorgulamaların 

tamamının, yan tarafları kutucuk seçmeli yapılarak, aynı anda hepsinin birden yapılması 

zamandan kazandıracak ve tek işlemle tüm sorgulamalar yapılmış olacaktır.  

 

   Uyap toplu reddiyat ekranında, her bir reddiyat için tekrar tekrar iban 

numarası girilmesi, özellikle son zamanlarda artan masraf avansı iadesi reddiyatlarında 

sıkıntılara ve gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir. Oysa ibanın sabit kalması 

veya yanına bir kutucuk konularak sabitlenmesinin sağlanması bu sorunu çözecek ve 

reddiyatların daha hızlı yapılmasını sağlayacaktır.  

 

   Uyap ortamında yapılan reddiyatlar, iki gün içinde gönderilmediği takdirde, 

sistem tarafından tekrar gönderilememekte ve tekrardan manuel olarak işlemleri yapılmak 

zorunda kalmaktadır. Oysa, hafta sonuda göz önüne alınarak  bu sürenin en az 4 gün olması 

gerekmektedir. Çünkü, ödemelerin çok gelmesi sebebi ile bazı icra müdürleri hafta sonralı 

reddiyat için gelmekte, bazı icra müdürleri de kasayı kapattıktan sonra reddiyat yapmaya 

devam edip ertesi gün bu paraları ilgililerin hesabına göndermektedir. Bu durumda da iki 

günlük süre yeterli olmayıp, bu sürenin en az 4 güne çıkarılması veya süresiz yapılması 

gerekmektedir.  

 

  Uyapın 24 saat esasına göre çalışması ve gönderilen taleplere bir sınırlama 

getirilmemesi ileride bir çok memuru soruşturmalar ve tazminatlarla karşı karşıya 

bırakacaktır. Mevcut personelle  uyaptan gönderilen işlere yetişilememekte, kendi işini 

takip etmeyen ve oturduğu yerden iş yapmaya çalışan çoğu iş sahipleri ile zaman zaman 

sorunlar yaşanmaktadır. Belki doğru olan budur ama mevcut çalışma şartları ve yetersiz 

personellerle bu iş yükünün altından kalkılamamakta ve özellikle 3 günlük süre, bu konuda 

icra çalışanlarını zor durumda bırakmaktadır. Şu an bu konularda bazı icra dairelerinde 

soruşturma ve yanlış yapılan işlemlerden dolayı tazminat davaları bulunmakta olup, ileride 

bu soruşturma ve tazminatların artmasından endişe edilmektedir. Bu nedenle, 

bakanlığımızca ivedi olarak bu konuda bir çözüm üretilmesi gerekmektedir.  

  
 

   İcra Dairelerinin en çok yapmış olduğu işlemler artık TAHSİLAT işlemleridir. 

Özellikle para giriş çıkışı fazla olan dairelerde bu işlemlerin yapılması ve kasanın banka ile 

eşleştirilmesi çok sıkıntı oluşturmaktadır. Çözüm yolu ise;  nasıl ki icra dairelerinin iş listesinde 

gelen evraklar dosyasına kaydedilmesinden sonra kaydedilen evraka ait iş sonlanıyor ise, aynı 

yapıda banka ekranı da UYAP sisteminde İcra Müdürü ile İcra Müdür Yardımcılarına tanımlanır ve 

bankaya gelen her para bu iş listesinden kontrol edilerek her iş için TAHSİLAT YAP ve İŞ 

LİSTESİNDEN DÜŞÜR şeklinde  iki adet buton konulmak suretiyle tahsilatlar daha da 
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kolaylaştırılabilecektir. TAHSİLAT YAP butonu tıklandığında TAHSİLAT ekranının açılması 

sağlanır ve bu ekranda ise AÇIKLAMA kısmına BANKA AÇIKLAMA EKRANINDA YAZILI 

OLAN VERİLERİN TAMAMI AKTARILIR icra müdürü tarafından ise sadece dosya numarası 

girilmek suretiyle tahsilat işlemi tamamlanmış olur. İŞ LİSTESİNDEN DÜŞÜR butonu ile ise 

avukat portal’dan kesilen tahsilatların kontrolü sağlanarak kesilmiş ise iş listesinden düşmesi, 

böylece bankaya gelen paraların zaman kaybetmeden hesaba alınması ve 3 gün içinde ilgililerine 

gitmesi gereken paraların süresinde ve süratle gönderilmesine sağlanabilir.   

 

    Uyap sisteminde menkul satışı hazırlanır iken özellikle de araç satışlarında aynı 

araç için değişik dairelerden satış hazırlanır iken bir birine yakın günlerde satış hazırlanıp hatta aynı 

gün ya da bir sonraki gün satış yapılabilmesinin önlenmesi için aynı aracın satışını ikinci olarak  

hazırlayan daireye UYAP  sisteminden uyarı verilmesinin sağlanmasının çok faydalı olacağı, aynı 

aracı iki dairenin birden satışa çıkarmasının önüne geçilebileceği düşünülmektedir. 

  

    Ayrıca dosya yatırılıp üç gün içerisinde alacaklısına ödenmeyen paraların 

ödenmeme gerekçesi için seçenek butonu  konulması bunun yanında yine ödenmeyen paraların bir 

uyarı verdirilmesinin sağlanması soruşturma geçirilmesinin önüne geçeceği yada asgariye 

indireceği düşünülmektedir. 

   

   Yukarıda arz edilen konularda Bakanlığımızca gerekli işlemlerin yapılması, 

sistemin sağlıklı işlemesi için önem arzetmekte olup,   

   

   Bilgilerinize saygıyla arz ederiz. 

 

 

   

        İcra İflas Müdürlüğünde 

                                  Çalışanlar Derneği 

                         

              

  

 

 


