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 Bilindiği üzere 02.07.2012 tarihinde kabul edilen 6352 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile      

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 9. Maddesi değişmiş ve 06.01.2013 tarihinden bu yana    

İcra ve İflas Müdürlüklerinde tüm parasal işlemler banka üzerinden yapılmaya   

başlanılmıştır.  

 Kanunun yürürlüğe girdiği ilk zamanlarda ödemeler bankaya verilen talimatlarla veya 

İcra Müdür veya Yardımcıları tarafından bankanın interaktif sistemi üzerinden yapılmakta 

iken, bankanın UYAP’a entegre olması ile birlikte, ödemelerin tamamına yakını UYAP 

üzerinden yapılmaya başlanılmıştır.   

  Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Vakıflar Bankasına talimat verilerek yapılan 

havale ve eft işlemlerinde sorunlar ve personel yetersizliğinden dolayı bazen aksaklıklar 

yaşanmaktayken, şimdilerde işlemlerin tamamı İcra Müdür ve Yardımcıları tarafından 

sistem üzerinden yapıldığından  bankanın havale ve eft işlemlerinde rahatlamalar meydana 

gelmiştir. 

  Bunun yanı sıra dairelere verilen post cihazları ile de yine İcra Müdür ve Yardımcıları 

ile icra dairesinde çalışan zabıt katipleri tıpkı bir banka memuru (özellikle sisteme entegre  

olan Vakıflar Bankası memuru) gibi çalışmakta ve banka gişesinde tahsilat işlemi yapan 

tüm banka memurlarının işlemlerini yapmaktadırlar.  

  Ayrıca, önceleri İcra Müdürlüklerinin bankalarda yatan paralarına yıl sonlarında basit 

faiz verilmekte ve verilen faiz devlete gelir yazılmakta iken, şimdilerde bu faiz 

uygulamasına da son verilmiş ve devletin bu yönden gelir kaybı da oluşmuştur.  

 Ankara icra daireleri itibariyle, her bir icra dairesinin Vakıfbankta vadesiz hesabında 

yaklaşık 8-10 milyon Türk Lirası bulunmakta ve bu para devamlı devretmekte, bazen artış 

bazende azalış göstermekle birlikte, bu miktarlarda her yıl devretmektedir. Tüm 

Türkiyedeki icra daireleri düşünüldüğünde ise bu miktar milyarları bulmaktadır.  Bu 

miktarda, bir banka için süper bir gelir ve faizsiz olduğu içinde süper bir kazanç anlamına 

gelmektedir.  

  Bankalarca maaşlarını kendilerinden alan memurlara yıllık olarak promosyonlar 

dağıtılmakta, her üç – beş yılda bir en fazla promosyonu veren banka ile anlaşma 

yapılmakta ve böylece memurlara ek bir gelir sağlanmaya çalışılmaktadır.  

  Diğer yandan 6352 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tüm Türkiye de hacze çıkılan 

dosya sayısı azalmış ve buna paralel olarakta, ağır bi iş yükü altında çalışan İcra Dairesi 

çalışanlarının gelirlerinde azalma meydana gelmiştir.  
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  Alacaklı vekillerince taleplerin UYAP üzerinden gönderilmeye başlanmasından bu 

yana, sistemden gönderilen taleplerde bir patlama yaşanmış, gelen fiziki taleplerle birlikte 

UYAP’tan gelen taleplere yetişmekte ve üç günlük sürede işlemlerini yapmakta zorluklar 

ve sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Personel, fiziki durum ve imkan yetersizliği sebebiyle 

süresinde yapılamayan işlemler nedeniyle de şikayetler ve münakaşalar yaşanmaya 

başlanılmıştır.   

  Yukarıda da açıklanmaya çalışıldığı üzere,  

 Adalet Bakanlığı ile anlaşmalı olarak UYAP la entegre olan T. Vakıflar Bankasının 

maaşlı memurları tarafından yapılan gişe ve benzeri işlemlerinin icra yönünden tamamına 

yakını İcra dairesi çalışanları tarafından yapılmakta (Post makinalarında sadece 

Vakıfbank’ın kartının kullanılmaması, diğer banka kartlarının da kullanılması durumunda 

neredeyse tamamı icra dairesi çalışanlarınca tahsil edilecektir.), yani T.Vakıflar 

Bankasından maaş, herhangi bir ödeme veya promosyon almayan yeni banka çalışanı icra 

dairesi çalışanlarınca yerine getirilmektedir. 

  Mevcut durum itibariyle de, bankanın personel gideri azalmakta ve faiz vs. geliri ile 

birlikte bankanın mudisi de artmaktadır. Alacaklılar, borçlular, avukatlar ve icra dairesi 

çalışanlarının tamamına yakınının Vakıfbank’ta hesabı bulunmaktadır. Şu an sistem 

tamamen Vakıfbank’ın tekeli altındadır. İcra daireleri tıpkı Vakıfbank Şubeleri ve icra 

dairesi çalışanları da tıpkı bir banka memuru gibi çalışmaktadır.  

  Banka her yıl ve bankasına göre 2,3 veya 4 ayda bir çalışanlarına kar payı, yani 

bankanın karından prim dağıtmaktadır. Mevcut durum itibariyle de, banka şubesi gibi 

çalışan icra daireleri çalışanlarına da söz konusu kardan pay veya promosyon 

dağıtılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

  Yukarıdan beri açıklana geldiği üzere,  icra dairelerinin bankalarda bulunan paraları 

üzerinden, Vakıfbank yönetimi ile gerekli görüşmelerin de yapılarak, icra dairesi 

çalışanlarına yılda 4 kez üç ayda bir olmak üzere promosyon dağıtımı yapılması veya her 

icranın bankadaki mevcut parası üzerinden kar payı dağıtılması hususunda, 

  Gerekli girişimlerin ve yarndımın yapılmasını saygıyla arz ederiz.   

  

 


