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   ADALET BAKANLIĞI 
İCRA İFLAS HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI’NA 

                 ANKARA 

                Hukuk yargılamasının yegane infaz mercii olan İcra Müdürlükleri, bu işlevi sebebiyle Türk 

Yargı sisteminin en önemli  ve temel görevlerinden birini yerine getirmektedir. Bu sürecin etkili, 

sağlıklı, güvenli, hızlı, kamu maliyesine en yüksek girdiyi temin edecek ve olabildiğince az masraflı bir 

biçimde işlemesi devlete, devletin en başta gelen işlevlerinden olan yargıya ve hukuka duyulan  

güvenin tesisi açısından çok büyük önem arz etmektedir. 

                     Ülkemizde yılda ortalama 16 milyon civarında  icra takibi  açılmakta ve her geçen gün de 

bu sayı  artmaktadır. Sosyal ve ekonomik şartların insanları, insanların da sosyal ve ekonomik şartları 

bozmasına bağlı olarak  icra dairelerinde 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.  

                     Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda  Ankara İcra Dairelerinde yaşanan 

sorunları  ve çözüm önerilerini  birkaç ana başlık altında  anlatmaya çalışacağız. 

 

I-) FİZİKİ KOŞULLARIN  YETERSİZLİĞİ 

 

                      Ankara İcra Dairelerinin halen faaliyet göstermekte olduğu fiziki mekân çok yetersiz ve 

oldukça fazla eksiklikler ihtiva etmektedir. Bu sebeple İcra dairelerinin  tüm çalışanları kendilerini terk 

edilmiş , gözden çıkartılmış olarak  gördüklerinden ve ayrıca  çatısı cam ile kaplanmış prefabrik 

binanın yarattığı elektrikten  dolayı, sonsuz bir umutsuzluk, karamsarlık ve negatif enerjiyle yüklü  

haldedir. Bu mekana çalışmak için gelen görevliler ile iş sahipleri ve avukatlar  içeri  girer girmez bu 

negatif havayı teneffüs etmekten dolayı çalışma isteği yok olmakta ve bir an önce  binayı terk etmek 

için çabalamakta, hatta tabiri caizse işin profesyoneli olan Avukatlar İcra Dairelerine gelmemekte, 

işlerini stajyer avukat ya da kâtip ve sekreterleri eliyle gördürmektedir. 
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 Günümüzde  vergi  dairelerinden kültür müdürlüklerine ve hatta belediye birimlerine 

kadar  vatandaşlara  hizmet veren kurum ve kuruluşlar, çağımızın gerektirdiği imkan ve konumlara 

sahip modern bina ve alanlara taşınarak hizmet verirken, Türkiye’nin  başkenti   Ankara  İcra 

Dairelerinin   toptancı halinin önündeki  prefabrik ve minyatür bir  binaya mahkum edilmesinin 

sebebini anlamak mümkün değildir.  

 

      ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

                      1-Devletin Cebri  İcra  gücünü gerektiği gibi yansıtacak , Başkente yakışır  gerekli 

donanımlara sahip (otopark, restoran, kafeterya, çalışma ve dinlenme alanları,  tarama merkezi ve 

arşiv sahası bulunan) yeni  bir  binanın  satın alma veya kiralama yoluyla temin edilerek bir an önce  

icra dairelerinin buralara taşınmasının sağlanması ve ACİLEN yeni  icra modülüne geçilmesi çok büyük 

önem arz etmektedir. 

 2-Eğer bu  taşınma işlemi mümkün değilse mevcut binanın eksikliklerinin  bir an önce 

giderilmesi gerekir. Ş Ö Y L E K İ : 

 a)-Binanın çatı kaplaması sebebi ile ısıtma ve soğutmada sorunlar  yaşanmaktadır. 

Havalandırma sistemi düzgün çalışmamaktadır.  Üst kat ile alt kat arasında ısı farkı olmasına rağmen 

klimalar  aynı ayarda çalıştırılmakta ve bazı dairelerde  sıcaklık  yer yer  30 derecenin üstüne 

çıktığından ve havalandırmada yetersiz olduğundan ve  oksijen eksikliğinden ,  personelin sık sık allerji 

olduğu, gözlerde yanmalar  meydana geldiği  ve baş ağrılarının arttığı görülmektedir. Bu da 

performansın düşmesine sebep olmakta olup, ACİLEN daha kaliteli , her bir odanın müstakil olarak  

kendi ısısının ayarlanabileceği havalandırma ve ısıtma sisteminin geliştirilmesi ve bir an önce faaliyete 

geçirilmesi gerekmektedir. 

 b-Halâ daha binada yer yer  ağır bir kanalizasyon kokusu hakim olmakta, bu da insan 

sağlığını tehlikeye atmakta ve çalışma şevkini kırmaktadır. Bunun da bir  an önce giderilmesi 

gerekmektedir. 

 c- Mevcut dosyaların konulduğu kapaklı dolaplar  çok hantal olup fazla yer kaplamakta ve 

zaten küçük olan icra dairelerini kasvetli  bir havaya çevirmektedir.  Dolapların  alt iki rafına dosyalar 

sığmamakta, raflar arasında ara bölmeler olmadığından dosyalar yan yatmakta dosya atarken ve 

çıkarırken personel zorlanmaktadır.    Bu dolaplar Devlet Malzeme Ofisinin standart klasör ölçülerine 

göre yapılmış dolaplar olup icra dosyalarına uygun değildir.  İcra dairelerine   bir an önce daha çok 

dosya alan ve daha az yer kaplayan dolaplar yapılması gerekmektedir. 

                    d- Çalışanlar için ulaşım ve koordinasyonun düşünülmemesi sebebiyle, işlerine özel 

araçlarla gelmek zorunda kalan İcra Dairesi çalışanları, işyerlerinin otoparkında yer kapabilmek için iş 

sahibi, avukat ve avukat kâtipleri ile yarışmak zorunda kalmakta olup, devletin avukat ya da iş 

sahipleri için böyle bir zorunluluğu bulunmasa da, kendi çalışanı için otopark tahsis etmek zorunda 

olup, bu hususun ACİLEN çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

II-) PERSONEL ve DAİRE SAYISININ YETERSİZLİĞİ 

 Son yıllarda icra dairelerinin iş yükü çok artmış , gelen evraklar ve tarafların da her gün 

daireye gelmesiyle fiziki alan, mevcut personel  gibi  kriterler çok yetersiz kalmıştır. İcra dairelerindeki 

personel  mevcut haliyle işini bitiremez olmuştur. Zira mevcut sistemde  şu an bir müdür yardımcısı 

yıllık 2.500 – 3.000 adet dosyanın  yükünü kaldırabilecek iken bu sayı Ankara da  12.000 -  15.000 

dosyaya kadar çıkmakta ve her geçen gün de bu sayı  artmaktadır. Taleplerin  3 gün içinde 



değerlendirilip  karara bağlanması gerektiği  göz önüne alınınca icra müdürleri sürekli adli ve idari 

şikayetlere maruz kalmaktadırlar. İcra işleyişindeki sorunlar zaten bellidir. Yeni bir tespite gerek 

yoktur. Adalet Bakanlığı kısa süre öncesine kadar en çok hakim ve savcılara yönelik iyileştirmelerde 

bulunmuş, bu yıllara kadar icralar hep en arka sırada kalmıştır. Bu da devletin iktidarını insan 

haklarına saygılı bir şekilde temsil eden bir kurumun en ilkel kamu kurumlarından biri olarak 

kalmasına sebep olmuştur.  

 Ankara İcra dairelerinde  yıllık ortalama  700-750 bin arasında takip açılmaktadır. 2014 

yılına devir   1.200.000 dosyadır. Mevcut personel sayısı  32 İcra Müdürü 75 Müdür yardımcısı ve 192 

kâtipten ibaret olup.  icra dairelerinin derdest dosya sayısı  ortalama 40.000 ile 50.000 arasındadır.  

                     ÇÖZÜM ÖNERİLERİ  : 

1-) 1990’lı yılların başındaki icra ve iflas iş ve işlemi ile 2014 yılındaki iş ve işlemlerin 

aynı olmadığı, ikinci dönemdeki iş yoğunluğunun ilk döneme göre en az iki katına 

çıkmış olduğu hususu nazara alınarak ANKARA ADLİYESİNDE ACİLEN YENİ İCRA 

DAİRELERİ açılması zorunlu hale gelmiştir. Zira, aynı süreçte ilk dönemde Ankara’da 

30 civarında noter mevcut iken bugünlerde bu sayı 70’lerle ifade edilmekte olup, 

hukuk yargılamasının yegâne infaz mercii olan ve bir nevi ceza yargılamasındaki İnfaz 

Savcılığı’nın adli yargıdaki görevini üstlenmiş bulunan İcra Dairelerinin de sayı olarak 

şu anki sayının iki katına çıkartılması gerekmektedir. Sadece noterlerde değil Hukuk 

Mahkemelerinde de aynı süreçte sayı en az iki katına çıkartılmış olmasına rağmen, 

İcra Müdürlükleri için bu hususun düşünülmemesi çok büyük bir eksiklik olarak 

görülmektedir. 

 

           Yeni İcra Modelinde her yargı çevresinde tek bir İcra Dairesi düşünülmekte 

olup, yukarıda arz edilen talep ve düşünce her ne kadar bu düşünce ile çelişiyor olsa 

da, mevcut şartlar düşünüldüğünde Ankara Adliyesinde işbu modele geçmenin 

zorluğu ya da imkânsızlığı nazara alınarak yeni dairelerin bir an önce işletime alınması 

zorunlu hale gelmiştir. 

 

2-) 2004 yılında UYAP’ın startının verilmiş olduğu Ankara İcra Müdürlükleri maalesef 

iş yoğunluğundan dolayı, devletimizin yüz milyonlarca dolarının bağlanmış bulunduğu 

işbu projenin işlevlerini kullanamaz hale gelmiştir. Zira Ankara İcra Müdürlüklerinde 

halen daha zorunlu olmasına rağmen bir tarama merkezi oluşturulamamıştır. Taşraya 

gidecek evrakın havalesi için her gün yüzlerce yazı ya da dilekçenin verilmekte olduğu 

Ankara İcra Daireleri muhabere nöbetinin olduğu gün diğer işlevlerini yerine 

getiremez hale gelmiştir. Her türlü iş ve işlemin bilişim teknolojisi kullanılarak 

yapılması Devletimizin resmi politikası haline gelmiş iken, ülkemizin başkenti olan 

Ankara’da İcra Daireleri, halen daha Çok sayıda icra dairesi bulunan büyük 

merkezlerde’ye örnek olması gerekmektedir. 

 

       Bu sebeple, muhabere ve tarama merkezi işlevi ile donatılmış bir dairenin ya da 

en azından herhangi bir daireye (tercihan İflas Dairesine) bağlı bir büronun bu iş için 

görevlendirilerek, diğer İcra Dairelerinin kendi yoğun işine kontsantre olmasının 

temini zorunludur. 



 

3-) Malûmları olduğu üzere İcra Daireleri yargılama mercii olmasa da, yargı 

kararlarının infazı görevi ile donatılmış adli merciler olup, telefonla iş takibi ya da 

danışma görevi bulunmamaktadır. Ancak; sınırlı ve yetersiz imkânlarla, özellikle 

avukat ve iş sahiplerine sınırsız hizmet sağlama gibi, çalışanların insanüstü çabalarıyla 

bile temini imkânsız olan bir anlayışla hareket edildiğinden ve bu amaca hizmet etme 

düşüncesiyle İcra Dairelerinin telefonları (Özellikle İcra Müdürlerinin) internet 

ortamında paylaşıldığından, her gün yüzlerce kez İcra Daireleri telefonla aranmakta, 

bilgi sorulmakta ve tabiri caizse teknolojik olarak taciz edilmektedir. Hatta, Mahkeme 

ve özellikle Savcılıklar tarafından telefonlara bakmayan ya da cevap vermeyen ilgililer 

hakkında işlem yapılacağı tehdidinde bulunulmakta olup, bu husus zaten gün 

içerisinde iş yoğunluğundan dolayı lavaboya dahi gidemeyen İcra Dairesi çalışanlarını 

altından kalkılması mümkün olmayan bir yük altına sokmaktadır. 

 

       Bu sebeple, ya her daireye sadece telefonlara bakmak ve cevap vermek ile görevli 

personel tahsis edilmeli, ya da telefon İcracılığının mümkün olmadığı ve iş sahipleri ya 

da vekillerinin işlerini bizzat takip etmeleri gerekliliğinden hareketle, internet ve sair 

ortamlarda İcra Dairelerinin telefonları neşr edilmemeli ve bu hususta Mahkeme ve 

Savcılıkların İcra Dairelerine baskı yapmasının önüne geçilmelidir. 

 

NETİCE OLARAK ; 

  

          1-) Yeni İcra Modülüne geçilmesini temin edecek ve Başkent Ankara’ya yakışır 

nitelik ve özelliklere sahip, çalışan ve hizmet alanlar için gerekli bütün sosyal donatı ve imkânlara 

sahip hizmet binasının satın alma ya da kiralama yoluyla temin edilerek ACİLEN hizmete sunulması 

şarttır. 

 

                              2-) Bunun kısa vadede mümkün olmaması halinde, yukarıda 1. Maddede yazılı 

husus proje aşamasında değerlendirilmek şartıyla, şimdilik mevcut binadaki yukarıda maddeler 

halinde belirtilen eksiklikler derhal giderilerek, hizmet üretilebilecek fiziki mekânların ortaya 

çıkarılması gerekmektedir. 

 

                             3-) Yeni İcra Modülüne geçilmesine kadar geçici çözüm yolu olarak, halen 32 olan 

Ankara İcra Dairesi sayısı, ACİLEN EN AZ 50’YE ÇIKARTILMALI, bunun için en az 18 adet yeni İcra 

Dairesi kurulmalıdır. 

 

                             4-) Sadece Muhabere ve Tarama merkezi olarak görev ifa etmek üzere, İcra 

Dairelerinden biri münhasıran bu işlemler için görevlendirilmeli, ya da en azından Dairelerden 

birine (tercihan İflas Müdürlüğü’ne) bağlı bir büro kurulmalıdır. 

 

                             5-) Mesai saatleri boyunca İcra Dairelerine telefon ile müracaat eden vatandaş ve iş 

sahiplerine iş yoğunluğundan dolayı verilen hizmette aksamalar yaşanmakta olup, daha etkin ve 

verimli hizmet verebilmek için halkla ilişkiler veya yeni icra modülünde olduğu gibi ön büro tahsis 

edilerek burada görevlendirilecek 2 veya 3 personele tüm Ankara İcra Dairelerinin UYAP üzerinden 

ekranlarını görüntüleme imkânı verilmeli, gerek takibin kesinleşip kesinleşmediği, dosyanın 



tarafları, dosyada ilgililere ödenecek para bulunup bulunmadığı, dosya borç miktarı gibi sınırlı 

konularda  telefonlarda sorulara cevap verilmesinin sağlanması, gerekse telefon ile bilgi 

verilemeyecek durumlarda arayanlara bu işler için İcra Dairesine nasıl müracaat etmeleri gerektiği 

hususunda bilgi verilmesinin temin edilmesi çok büyük önem arz etmektedir. 

 

                            6-) İ.İ.K’nın 1. Maddesinde açıkça belirtildiği halde Ankara’da hiçbir İcra Dairesinde 

mübaşir ve hizmetli görevlendirmesi yapılmamış olup, gerek iş sahipleri ile ilgilenmek ve gerekse 

takip dosyalarının yerinden çıkartılıp tekrar yerine atılması görevlerini ifa etmek üzere her İcra 

Dairesinde en az bir mübaşir veya hizmetli görevlendirilmelidir. 

 

                            7-) Kontrolsüz bir şekilde ve 24 saat boyunca UYAP üzerinden gelen takip ve 

talepler, iş yükünü iyice artırmakta ve içinden çıkılmaz bir hale sokmakta olup, her bir daireye 

günde 1000 ila 1500 arasında talep gelmektedir. Gelen taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilip 

gereğinin yapılabilmesi için ya günlük kota uygulaması getirilmeli, ya da belirli bir saatten sonra 

(tercihan mesai saatleri haricinde) talep gönderilmesi engellenmelidir. Zira, mevcut durumda UYAP 

üzerinden gelen taleplerin de yasal mevzuata göre 3 iş günü içerisinde neticelendirilmesi zorunlu 

olduğundan, personel mesai saatleri haricinde, gerek hafta sonu ve gerekse diğer resmi tatil 

günlerinde de çalışmak zorunda kalmakta olup, bu husus personelin moral ve motivasyonunu 

bozmakta ve verimli çalışma ortamının tesisini imkânsız hale getirmektedir. Çalışan personel 

sayısına ya da iş sahibi veya vekilinin günlük limitleri dahilinde İcra Dairesine gönderilen taleplerde 

sınırlandırma yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

 

                           8-) Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu ile koordineli olarak, Avukat kâtip ve 

sekreterlerinin Baro Kütüğüne kayıtlı olmalarının temini ile, kaydı bulunmayan kişilerin İcra 

Dairelerine girmelerinin ve Avukat adına evrak takip etmelerinin engellenmesi, bu anlamda 

Avukatlık Kanunu’nun 46. Maddesinde belirtilen işler dışında kâtip ve sekreterlerin avukat gibi 

daireye gelerek sabahtan akşama kadar dosya incelemelerinin önüne geçilmesi, gerek çalışanların 

ve gerekse iş sahiplerinin kendi işlerini yapmasını engelleyen ve zorlaştıran insan sirkülasyonunun 

önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

 

 

                           Taktir ve tensiplerine arz olunur. 29.04.2014 

 

Saygılarımızla, 

 

İCRA İFLAS DER YÖNETİM KURULU 


