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 Bilindiği üzere, yıllardır icra çalışanları ile avukatlar arasında yersiz ve gereksiz 

kısır bir çekişme bulunmakta ve bu çoğu zaman, her iki tarafında birbirini fazla 

tanımaması  veya anlamaması yada işlerine gelmediğinden anlamak istememesi sebebiyle 

gereksiz şikayetler ve tartışmalarla sonuçlanmaktadır.  Oysa, avukatsız icra dairesi 

olmayacağı gibi, icra çalışanları olmadan da avukatlık mesleği bu alanda yapılamaz. Her 

ikisinin de birbirini tamamlayıcı özelliği bulunmaktadır.  

 

 Bugüne kadar bu konuda, yani icra çalışanları ile avukatların kaynaşmaları, 

birbirlerini tanımaları hususunda Barolarca da hiçbir işlem yapılmamış, belki de gerek 

görülmemiş yada göz ardı edilmiştir.  

 

 Bazı avukatların  yasa ve yönetmeliğe uygun olmayan talep ve işlemleri (dosya 

kesinleşmeden para istenmesi, her türlü haciz ve taleplerinin acil olup olmadığına 

bakılmaksızın anında yerine getirilmesinin istenmesi ve özellikle T.K.nun. 21. ve 35. 

maddelerine uygun olmayan talepleri vs. gibi)  ile bu talepleri reddeden icra çalışanları ile 

avukatların aralarındaki gereksiz çekişmeden dolayı,  taraflar neredeyse birbirini düşman 

gibi görmekte; bunun neticesinde de İİK.nun 16. maddesi gereğince İcra Mahkemelerine 

yapılması gereken işlem şikayetleri, ya Cumhuriyet Başsavcılığına ya da Adalet 

Bakanlığına yapılmaktadır. Yapılan şikayetlerin yaklaşık % 90 'ının da takipsizlikle 

sonuçlanması ise, bu şikayetlerin icra dairesi çalışanlarını  baskı altına almak amacıyla 

yapıldığı kanaati oluşturmaktadır. Bu durum ise, avukatlar ile icra çalışanlarının arasını 

açmakta, icra işlerinde verimi düşürmekte, moral ve motivasyon düşüklüğüne sebebiyet 

vermekte ve netice itibariyle icra işlerini olumsuz yönde etkilemektedir.  

 

 Buradan şu anlam da çıkmamalıdır. Tüm icra çalışanları ile  avukatların arası 

kötüdür. Tabii ki değildir. Kendisini bilen ve karşısındakinin yerine koyarak empati yapan  

ve karşısındakini insan yerine koyupta ona göre hareket eden icra çalışanları ile avukatlar,  
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birlik beraberlik içerisinde, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde çalışmakta, her iki tarafta 

sorumluluğunu ve görevinin gereğini yerine getirmektedir.   

  

 Meslek olarak hem icra çalışanları hem de avukatlar zor bir görevi ifa etmekte, 

canın yongası olan mallarla uğraşmaktadırlar. Bu da çoğu zaman görevlerini yerine 

getirirken çeşitli zorluklarla karşılaşmalarına sebebiyet vermekte ve alacağını alamayan, 

borcunu ödeyemeyen veya haksız yere aleyhinde takip yapılan  insan tipleri ile uğraşmak 

zorunda kalmaktadırlar. Yani, görev itibari ile birbirlerine destek olması gereken iki 

kesimin birbiri ile çekişmesi, yersiz ve bir o kadarda gereksizdir.  

  

 Bunun için ne yapılmalıdır, ne yapılabilir. 

  

 Öncelikle her iki kesimimde birbirini tanıması ve birinin olmadan diğerinin 

olmayacağını bilmesi  ve ona göre hareket etmesi,  her iki kesiminde ailesinin rızkını temin 

etmek için bu işi yaptıklarını bilmesi gerekmektedir.  Yani, karşılıklı empati kurması 

gerekmekte, icra çalışanlarının arada bir kendilerini avukatların yerine koymaları, 

avukatların da kendilerinin icra çalışanlarının yerine koymaları gerekmektedir.  

 

 Başkanlığınız tarafından yapılabilecek olan faaliyetlere gelince,  Adalet Bakanlığı 

ile işbirliği içerisinde, 

 

  - Avukatlara ve icra çalışanlarına psikolojik destekler verilmesi, 

  - Mesleki alanda ortak seminerler yapılması, 

  - Dönemler halinde her iki kesime de mesleki etik eğitiminin verilmesi gibi. 

            - Yine, hali hazırda baronun bir kısım gelirlerini baro pulu kullanımını zorlayarak 

icra çalışanları sağlamaktadır. Barolar Birliği kendi yapamadığı işi, icralar kanalı ile 

yapmaya çalışmaktadır. Bu durumu göz önünde bulundurarak Barolar Birliği tarafından her 

ilde avukatlarca yılın İcra Müdürünün (veya icra çalışanının) seçilmesi, yine icra 

çalışanlarınca da yılın avukatı seçiminin yapılması ve böylece her iki kesimin biraz daha 

birbirine yakınlaşmasının sağlanması; seçim neticesinde kazanan icra çalışanı ve avukata 

plaket, gezi, vs.gibi ödüller verilmesi uygun olacaktır.  

             

 Özellikle iş yoğunluğu olan Büyükşehirlerde, icra dairelerinde avukatlardan çok 

avukat katipleri çalışmaktadır. Avukat katipliğinde ise maalesef baro tarafından kimlik kartı 

vermek dışında herhangi bir işlem yapılmamakta ve yeterli mesleki ve etik eğitim 

verilmemektedir. Şu an avukat katipliğinde kalite tamamen kaybolmuştur.  Avukatlar 

düşük ücret, ağır çalışma koşulları vs. gibi sebeplerle yanında çalışacak katip bulamamakta, 

bunun neticesinde de adeta yoldan geçeni toplayarak katiplik yaptırmaktadırlar. Bu 

durumda da, işlem hataları çoğalmakta, haklarını ve görevlerini tam bilmediklerinden 

avukat katipleri ile icra çalışanları arasında yersiz çatışmalar yaşanmaktadır. İşi bilmeyen 

Avukat katiplerinin yaptıkları işlemler, çoğu zaman icra dairesi çalışanlarını zor durumda 

bırakmakta, tebligat yapılmayan,  itirazlı veya herhangi bir sebeple durdurulmuş dosyalarda 

işlem yapılmaya çalışılmaktadır. Bu durum ise, istemeden de olsa, bazı durumlarda icra 

çalışanlarını soruşturma ile karşı karşıya bırakmaktadır.  

  

 Avukat katibi kimliği altında iş takipçiliği yapan bir grup avukat katibi bulunmakta 

olup, bunlar her daireye bu katip kimliği ile girip çıkmakta, yerine göre borçlular ile  
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işbirliği yaparak dosyaları ve dosyalardaki evrakları yok etmekte ve bu durumda icra 

dairelerini zor durumda bırakmaktadır.  

 

   Bunun çözümü ise, 

 

 - Bu tür katipleri yanında çalıştıran avukatları yapılan olumsuz işlemlerden sorumlu 

tutup, akabinde baro tarafından gerekli uyarı ve cezai  işlemlerin yapılması,  

 - Baro tarafından oluşturulacak bir birim aracılığıyla avukat katiplerinin adliyelerde 

habersiz  olarak kontrollerinin ve denetimlerinin yapılması, 

 -  Avukat katiplerinin katip kimlik kartlarını, icra çalışanlarınca uyarıya gerek 

kalmadan, mutlaka  takarak icra dairelerine girmelerinin sağlanması ve bu konuda gerekli 

denetimin barolarca  yapılması , 

 -  İşten çıkarılan avukat katiplerinin kimliklerinin alınması, 

 - Avukat katibinin yapacağı işlemlerin net olarak belirlenerek, avukat yerine 

geçerek işlem yapabilmesinin önüne geçilmesi. 

 -  Avukat katipliği konusunda  kalitenin  getirilmesi için ivedi olarak düzenlemeler 

yapılması, kılık kıyafet yönetmeliği hazırlanması (genelde giyilen kıyafetler memuriyet 

ortamına uygun olmadığından) , yeterli eğitimin verilmesi (gerekirse bu hususta Halk Eğitim 

Merkezleri ve Barolar bünyesinde kurslar açılması sağlanarak, bu kurslardan sertifika alacak 

kişilerin avukat katipliği yapmaları için gerekli yönetmelik çıkarılması) gerekmektedir.  

 

 Mevcut durumda, Avukat katipliği için hiçbir ön şart bulunmamakta, katipler mesleğe 

alındıktan bir müddet sonra Barolar  tarafından birkaç günlük veya saatlik kursa alınmakta 

ve  kursun bitimine müteakip de bir sertifika ile kimlik verilmektedir. Bir kısım Avukat 

katipleri de sigorta yaptıramadıkları için sertifika ve kimlik alamamakta ve bu şekilde 

Avukatlar yanında çalışmaya devam etmektedirler. Bir çok icra dairesinde kimliksiz işlem 

yaptırılmadığı için de bazı zorluklar yaşamaktadırlar.  

  

 Bir kısım icra dairelerinde, özellikle Büyükşehirlerde bulunan dairelerde, 

memurların çalışması için yeterli fiziki alanlar bulunmamakla birlikte, Avukatların 

çalışması için küçükte olsa bölümler ayrılmakta olup, bu alanların tamamı sabah erken 

saatler de gelen kurum avukatlarının katipleri tarafından  işgal edilmekte ve bu durumda 

diğer işi az olan icra avukatlarının şikayetlerine sebebiyet vermektedir.  Çünkü bu tür 

avukatlar, kurum çalışanlarının bu tavırları yüzünden dosya inceleyecek yer 

bulamamaktadır.  

 

 Diğer yandan, avukatların çalışma alanlarında yeterli masa ve sandalye gibi 

malzemeler bulunmamakta, barolar tarafından da bu konuda yeterli malzeme ve benzeri 

yardımlar yapılmamakta, yeterince ilgilenilmemektedir.  

  

 Uyap uygulamalarındaki gelişmelere paralel olarak, icra işlemlerinin bir kısmı 

avukatlarca bürolarından yapılmakla birlikte, uyap avukat portalının düzenli çalışmadığı, 

sık sık arızalar verdiği ve bazı işlemlerin uyap avukat portaldan yapılamadığı yönünde 

tarafımıza şikayetler gelmekte, avukatlarca bürolarından yapılabilecek işlemlerin 

tarafımızdan yapılması istenilmektedir. 
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  İcra daireleri çalışanlarının yükünün bir kısmının üzerinden alınması için, bazı sorgu 

ve takip ekranları (trafik, nüfus, ilamsız takip vs. gibi) avukatlara açılmış olup, bazıları ise 

(gib, posta çeki, tapu, ilamlı ve diğer takipler vs. gibi)  bilinmeyen bir sebepten dolayı hala 

açılamamıştır. Tarafınızca bu konuda gerekli girişimlerin yapılarak, diğer sorgu ve takip 

ekranlarının da avukatlara açılması için,  Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlarla irtibata 

geçilerek gerekli çalışmaların yapılması, özellikle büyük şehirlerde ağır bir yük altında 

bulunan icra çalışanlarının yükünü birazda olsa hafifletmeye yardımcı olacaktır.  

                         

 Bir çok kuruma göre icra daireleri, yoğun bir iş yükü altında yetersiz personelle 

çalışmakta, çoğu zaman işleri zamanında yapamamakta, bu da  işlemleri geciken 

avukatların şikayetine sebebiyet vermektedir.  

 

           Türkiye'de ortalama dosya sayısı 2003 yılında 5 milyon civarında iken 2014 yılında 

bu sayı 17 milyona yaklaşmıştır.. Dosya sayısının artmasına paralel olarak, icra dairesi ve 

personel sayısında yeterli artırma yapılmamıştır.  

 

 Ankara da  yaklaşık 25 senedir 32 icra dairesi bulunmakta ve bir müdür iki müdür 

yardımcısı ile bu daireler görev yapmaktadır. Halbuki bu süre zarfında her bir icra 

dairesinin iş yükü yaklaşık 4 kat artmış olmasına rağmen yeni daireler açılmadığı gibi 

yeterli personel takviyesi de yapılmamıştır. 

 

 Sosyal ve ekonomik koşulların insanları, insanların da sosyal ve ekonomik koşulları 

bozmasına bağlı olarak icra müdürlüklerinde yapılan iş ve işlem sayısı giderek artarken, bu 

iş ve işlemlerin sağlıklı, hızlı, etkili ve güvenli biçimde yürütülebilmesi için gerekli olan, 

başta iyi yetişmiş personel olmak üzere diğer zorunlu gereksinimler karşılanamamaktadır. 

Bu aşırı iş yükü karşısında icra dairesi çalışanları gece geç saatlere kadar ve hafta sonları da 

çalışmak zorunda kalmaktadır. Hukukun makine dairesi gibi çalışan, gecesini gündüzüne 

katıp yıllık izinlerini dahi tam olarak kullanamayan iş yoğunluğundan ailesini ve 

çocuklarını ihmal eden personelin psikolojisi de günden güne bozulmakta olup,  icra 

dairelerinde artan bu iş yoğunluğuna rağmen,  maalesef personelin özlük hakları ile sosyal 

haklarında, yoğunluk ve işlevine uygun iyileştirme yapılmadığı, ayrıca ayda 70-80 saat 

fazla mesai yapan icra dairesi çalışanlarının bu fedakârlıklarına rağmen hak ettikleri 

imkânlar sağlanmadığı gibi, önceden verilmiş hak ve imkânları elinden alınmakta, devlet 

tekelinde olan icra daireleri tarafından ifa ve icra edilen cebri icra görevi işlevini yerine 

getiremez hale gelmektedir. 

 

  Artan iş yüküne paralel olarak özellikle büyük şehirlerdeki icra dairelerinde ihtiyacı 

karşılayacak miktarda personel istihdam edilmemektedir. 

 

 Tapu, nüfus , ptt ve trafik tescil büroları ile sağlanan entegrasyon nedeniyle anılan 

birimlerin işlerinde belirgin bir azalma sağlanmasına ve bu birimlerde bu işlemleri yapan 

bir çok personelin boşa çıkmasına karşın, icra dairelerinde iş yükünün artmasına neden 

olmuş ve bu iş yükünün artışına paralel olarak personel takviyesi yapılmamış ve icra 

dairelerindeki personeller mevcut haliyle yasal süresinde   işini bitiremez hale gelmiştir.  

 

 Daireye gelen ve evrakları fiziken getiren iş sahiplerinin ve avukatların gelen 

taleplerini yerine getirmekte zorlanan Büyükşehir icra daireleri,  24 saat  esasına göre   
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çalışan uyap sisteminden gönderilen taleplere, personel yetersizliğinden dolayı, süresinde 

bakamamakta, bu durum ise, iş sahiplerinin haklı sızlanmalarına ve işlemlerin zamanında 

yapılamamasından dolayı bazı hak kayıplarına da sebebiyet verebilmekte ve icra dairesi 

çalışanları, taleplerin 3 gün içinde değerlendirilip karara bağlanması gerektiği göz önüne 

alınınca, sürekli adli ve idari şikayetlere maruz kalmaktadırlar.  

 

 Bu güne kadar yukarıda belirtilen konular barolar tarafından gözönüne alınmamış 

ve icra dairelerinin fiziki çalışma şartları ile yetersiz personelle çalışması gibi hayati önem 

taşıyan konularda bir girişimi ve çalışması olmamış, bu konuları kamuoyu gündemine 

taşımamıştır.   

 

 İcra dairelerinde çalışanlar ile avukatlar ve avukat katipleri ile ilgili sorunlar ve 

çözüm yollarından bazıları yukarıda kısaca bahsedilmiş olup, daha geniş bir çözüm yolu 

için Adalet Bakanlığınca ortak hareket edilerek,  icra çalışanları ile avukatlar tarafından  

 oluşturulacak bir çalışma grubu ile sorun daha geniş çapta görüşülüp daha değişik çözüm 

yolları bulunabilecektir.  

 

 Bu nedenle, konunun çözümü için Başkanlığınızca bir an önce Adalet Bakanlığı 

nezdinde gerekli girişimlerin yapılması,  konunun çözümü hususunda talep edildiğinde 

derneğimizce de üzerine düşenin yapılacağının ve gerekli desteğin verileceğinin bilinmesi, 

 

            Bilgilerinize arz olunur.   

 

 

 

               Ahmet KAYİŞ 

                             İcra İflas Müdürlüğünde 

                                  Çalışanlar Derneği 

        Yönetim Kurulu Başkanı 

                         

              

  

 

 


