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 2015 yılı başından itibaren Avukatlarca UYAP avukat portalından açılan icra 

takiplerinden, İİK.nun 59. Maddesi gereğince, zorunlu olarak 18,60 TL. masraf alınmakta ve 

bu masraflar yatırılmadıkça UYAP ortamında takip açılmasına izin verilmemektedir.  

 

 Söz konusu uygulama, günümüz şartlarında ve teknolojik gelişmeler karşısında, İİK. 

kapsamında zorunlu olmakla birlikte,  işi yoğun olan icra dairelerinde uygulamada bir çok 

sorunlara ve alacaklı vekilleri ile gereksiz tartışmalara sebebiyet vermekte, onca iş yükünün 

altında yetersiz personellerle çalışan icra dairelerine bu şekilde bir iş daha yüklenmektedir.  

 

 Bilindiği üzere masraf uygulamasının yapılabilmesi için; 

 

 Ya tüm işlemlerin UYAP ortamında yapılarak, ödeme emri tebligatlarının da uyaptan 

hazırlanıp, tebligat giderlerinin tebligat  hazırlama  ekranındaki reddiyat ekranından 

yapılması, 

 

 Ya da, takip alındıktan sonra toplu reddiyat ekranından tek tek dosya masrafları 

bulunarak reddiyatı yapılıp, manuel olarak PTT nin hesabına gönderilmesi gerekmektedir. 

 

 Her iki durumda da PTT memurunca, hesaplarına gönderilen para karşılığında verilen 

posta pulları tek  tek tebligatlara yapıştırılarak ödeme emri tebligatları postaya teslim 

edilmektedir. 

 

 Oysa mevcut uygulamada işi yoğun olan icra dairelerinde, personel yetersizliğinden 

ve iş yoğunluğundan bu tür uygulamalar yapılamamakta ve takiplere esas numaraları 

verildikten sonra tüm işlemleri çoğunlukla alacaklı vekilleri veya katiplerince yerine 

getirilmektedir. Bu ise, istenilmeyen bir durum olmakla birlikte, personel yetersizliğinden 

dolayı, eksik personelin yerini iş sahipleri doldurmakta, işler bu şekilde yürütülmeye 

çalışılmaktadır.  
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 Diğer yandan büyükşehir icra dairelerinin çoğunda ikişer yardımcı bulunmakta olup, 

bu yardımcılarda, takipler, itirazlar, kararlar, satışlar vs. gibi işlemlere zar zor yetişebilmekte, 

boş vakitleri kalmadığından başkaca bir işe bakamamaktadır. Hatta, yeterli zaman 

olmadığından, dosyaları bile yeterince inceleyememektedirler.  Mevcut duruma göre, daire 

içi iş bölümlerinde, icra dairelerinin tamamında da reddiyat işlemleri daire müdürlerince 

yapılmakta, son zamanlarda hakem heyeti kararlarındaki patlamadan dolayı da, daire 

müdürleri mevcut ödemelere ancak yetişebilmekte, hatta bazı daire müdürleri üç günlük 

süreden dolayı, şikayete maruz kalmamak için hafta sonu ve akşamları da reddiyatlara devam 

etmektedir. 

 

  Ankara’da 2014 yılı itibari ile her bir icra dairesi 18-20 bin civarında reddiyat yapmış 

olup, 3 gün içerisinde bu reddiyatları yetiştirmeye çalışan ve bilgisayar başına kilitlenen daire  

müdürlerince, daire çalışanları ve iş sahipleri üzerinde gerekli kontroller yapılamamakta ve 

çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır.  

 

 2013 yılında Ankara icra dairelerine 19-20 bin civarında dosya gelmiş olmasına 

rağmen 2014 yılında bu sayı 26-27 bine çıkmıştır. 2015 yılında ise bu sayının 30 bini 

geçeceği tahmin edilmektedir. Bu da dairelerce yapılan reddiyatların da artacağını 

göstermekte, bu duruma bir de uyap avukat portaldan alınan masrafların reddiyatı eklenince, 

daire müdürlerince bu kadar reddiyatın altından kalkma ihtimali dahi bulunmamaktadır. 

Çünkü uyap avukat portaldan alınan takiplerin her birinde iki reddiyat yapılacak olup (bir 

adet posta pulu için bir adette itiraz veya alacaklı vekiline artan avansın iadesi için), Ankara 

için en az 20 bin dosyanın uyaptan alındığı varsayılırsa bu 40 bin masraf reddiyatına ve 

toplamda da diğer reddiyatlarla birlikte 60 binden fazla reddiyata sebep olacaktır.  Hiçbir 

dairenin de, mevcut personelle,  bu kadar reddiyatla başa çıkma şansı bulunmamaktadır. 

 

 Ayrıca, ileride dosyaların işlemden kaldırılması durumunda, dosyada bulunan 

avanslarında iadesi gerekecek ve bu durum ise, zaten zor şartlarda yapılan mahzen 

çalışmalarına, bir zorluk daha ekleyecektir.  

 

 Takipler uyap avukat portalından alınmaya başlayalıdan beri, isteyen alacaklı vekili 

takibini uyaptan açmakta, masrafını masraf avansı tahsilatı olarak göndermekte ve işlemleri 

icra dairelerince yapılmakta idi. Masraf ekranını zorunlu hale getirip 18,60 TL. masraf almak 

ise, hem alacaklı vekillerini hem de icra çalışanlarını zor durumda bırakmış ve sırf bu masraf 

reddiyatları yüzünden karşı karşıya getirmiş, gereksiz ve yersiz tartışmalara sebebiyet 

vermiştir.  

 

 Yukarıda açıklananlar ışığında sorunun çözüm yolu ise,  şimdilik bu 18,60 TL. masraf 

ekranının esnek ekrana alınarak isteyen alacaklı vekillerince kesilmesinin sağlanması veya 

masraf alınmasından vazgeçilmeyecekse, acil olarak işi yoğun olan icra dairelerine İcra 

Müdür Yardımcısı ve katip takviyelerinin yapılması, gerekli tedbirlerin alınmamasının ise, 

ileride telafisi imkansız olan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verebileceği, hali hazırda 

çok basit işlemlerden bile adli ve disiplin soruşturması geçiren icra çalışanlarının bu konuda 

şikayetlere de maruz kalacağı ve bir çok daire çalışanının soruşturmalar ve yargılamalarla 

karşı karşıya kalabileceğinin göz önünde bulundurulmasını, 

 

 Takdirlerinize saygıyla arz ederiz.  

 

        İcra İflas Müdürlüğünde 

                       Çalışanlar Derneği 


