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 Derneğimizin defalarca çeşitli ortamlarda dile getirdiği ve yazılı olarak da Ankara 

Barosuna sunduğu avukat katipliği veya Avukatlık Kanununun deyimiyle Avukat 

yardımcılığı sonunda Ankara icralarında patlak vermiş ve bir Avukat katibi (?)  iş ahlakına 

ve ortamına yakışmayan bir şekilde, bir İcra Müdür Yardımcısı ile fiilen kavga, hakaret ve  

ağza alınmayacak küfürler içine girmiş ve İcra Müdür Yardımcısını kendisine yakışır bir 

tavırla “dağa kaldırmakla” tehdit etmiştir.   

 

  Zaten zor şartlar altında ve çok kötü bir ortamda, canını dişine takarak özverili bir 

şekilde çalışan icra personelleri, aşırı iş yükünün altında ezildiği yetmiyormuş gibi, bir de 

bu tür insanlarla(!) uğraşmakta, bazı Avukatlarda özellikle yanında bu tür insanları(!) katip 

olarak çalıştırmaktadır. Sebebine gelince, belki burada açıklamak yanlış anlaşılacak ama, 

icra işiyle uğraşan tüm meslektaşlar ve avukatlar bunun sebebini çok iyi bilmektedirler.  

 

  Bu olayların en büyük sorumlusu ise, adeta yoldan geçen ve belirli bir eğitim 

almayan, daha doğrusu belirli bir avukat katipliği eğitimi almayan bu tür insanların  

yanında çalışmasına izin veren Avukatlar ve buna müsaade eden  Barolardır. Şu an 

Avukatların bir çoğunun yanında kaçak kayıtsız katip çalışmakta ve barolarca bu konuda 

hiçbir işlem yapılmadığı gibi, gerekli kontrollerde yapılmamaktadır. Ne de olsa, bu 

insanlarla muhatap olan kendileri değil, icra çalışanlarıdır.  

 

  İcra dairelerinde yaşanan sorunlarla ilgili olarak, Ankara Barosuna verilen 

dilekçeden sonra, Baro tarafından görevlendirilen birkaç Avukat,  İcra-İflas Der  yönetimi 

ve Avukat Katipleri Derneği yönetimi ile birlikte, Ankara İcra Dairelerindeki baro odasında 

saat: 17.00’dan sonra kısa bir toplantı yaparak, ana gündem konularını başlıklar halinde 

belirleyip, ayda bir veya zaman zaman toplanıp, yapılan gözlemlemeleri değerlendirme 

yönünde karar alınmasına rağmen, o toplantıdan sonra bu güne kadar baroca 

görevlendirilen  Avukatlardan hiçbir ses çıkmamıştır.  Nedense, konu icra ve icranın 

sorunları olunca, hiç kimse elini taşın altına koymak ve icra için iyi şeyler yapmak 

istememektedir.  
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  İcra dairelerinde çalışan memurların yaptığı olumsuz işlerin karşılığında Devlet 

Memurları Kanunundaki cezai müeyyideler var ise de, avukat katiplerinin yaptıkları bu tür 

işlemleri cezalandıracak herhangi bir kanun ve sistem bulunmamaktadır.  Bir avukatın 

yanında dosya ve evrak çalmaktan kovulan bir katip, başka bir avukatın yanında iş 

bulabilmektedir. Bu tür sorunlu katiplerin yanında çalıştığı avukatlarda, icra çalışanları 

hakkında düşündükleri olumsuz görüşlerini, yardımcıları yanında beyan ettikleri için, 

katiplerin hareketleri doğrudan avukatlarının bu düşünce ve tavırlarının yansıması olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 Unutulmaması gereken bir şey de, avukatların tamamına yakınının ilk mesleğe 

başladıklarında icra işleri ile uğraşmaları ve icra ile ilgili bir çok konuyu çalışarak değil, 

icra çalışanlarına sorarak öğrendikleridir. Tabii, bazı yeni başlayan avukatlar, avukat 

ağabeyleri ile ablalarının anlattıkları kötü anıları ile önyargılı olarak icra çalışanlarına 

yaklaşmakta, bu durum da çoğu zaman mesleğe yeni başlayan avukatlarla icra çalışanları 

arasında sorunlara sebebiyet vermektedir.  

  Unutulmamalıdır ki, avukatsız icra olmayacağı gibi, icra çalışanları olmadan da 

avukatlık mesleği bu alanda yapılamaz. İcra çalışanları ile avukatların arasına vasıfsız 

avukat katiplerini  koyarak, hem icra işlerinde kaliteyi düşürmemek, hem de işlerin 

sağlıksız bir şekilde yapılmasına sebebiyet vermemek gerekmektedir.  

  Yaşanan bu olumsuz olaydan dolayı, olaya sebebiyet veren avukat katiplerini, bu 

avukat katiplerini yanında çalıştıran avukatları ve bu tür olaylara yeterli kontrolleri 

yapmayarak ve yeterli eğitim vermeyerek sebebiyet veren  baroları ve barolar birliğini tüm 

icra çalışanları olarak KINIYOR  ve bir daha bu tür olayların yaşanmaması için tüm icra 

camiasını sorunlara el atmaya, ellerini taşın altına koymaya davet ediyor,  birlik ve 

beraberlik içinde huzurlu bir ortamda, çalışma barışı içerisinde çalışmayı arzu ediyor, bu 

konunun çözümü ile ilgili olarak, talep edildiğinde derneğimizce de üzerine düşenin 

yapılacağının ve gerekli desteğin verileceğinin bilinmesini, artık bu tür olaylara dur 

demenin zamanının geldiğini, bu hususta Barolar Birliğince de gerekli tüm işlemlerin 

yapılmasını , hukuki ve siyasi literatürde gerekli kanun değişikliklerinin yapılması için artık 

elini taşın altına koymasını arz ve talep ediyoruz. 
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