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MÜSTEŞARLIK MAKAMINA 

 

 

         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 12 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. Bu aşırı iş yükü  karşısında icra dairesi çalışanları 

gece geç saatlere kadar  ve hafta sonu ile bayram tatillerinde de 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 de psikolojisi günden güne bozulmakta olup, icra dairelerinde artan bu iş 

yoğunluğuna rağmen, maalesef  personelin özlük ve sosyal haklarında yoğunluk ve işlevine 

uygun iyileştirme yapılmadığı  gibi ayda 70 – 80 saat fazla mesai yapan icra dairesi 

çalışanlarının bu fedakarlıklarına rağmen hak ettikleri imkanlar sağlanmadığı gibi önceden 

verilmiş hak ve imkanları elinden alınmakta ve devlet tekelinde olan ve icra daireleri 

tarafından ifa ve icra edilen cebri icra görevi işlevini yerine getiremez hale 

düşürülmektedir. 

           İnsanlık tarihi boyunca, ADALET  kavramının toplum hayatı için önemi ve 

KUTSALLIĞI herkes tarafından ve  her alanda kabul gören bir husus olmuştur. Pozitif 

hukuk sistemlerinde Adalet kurumuna ve  bu kurumun çalışanlarına verilen değerin ve 

tanınan hakların devletin diğer kurumlarına ve bu kurumların çalışanlarına kıyasla daha 

müspet olması gerektiği her zaman dile  getirilmektedir.  

         Bu haklar, özellikle sosyal ve  ekonomik alanda belirgin bir şekilde  göze 

çarpmaktadır. Adalet için ayrılan fiziki mekanlar, o ülkenin en iyi bina ve mekanları olup, 
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Adalet çalışanlarına tanınan sosyal ve ekonomik haklar da  diğer birimlerde çalışanlara 

oranla çok daha iyi düzeydedir. xx 

         Dünyadaki genel durum böyle olduğu halde üzülerek belirtmek gerekirse ki 

ülkemizde adalet çalışanlarına  verilen değer ve sosyal haklar diğer kurumlarda çalışanlara 

oranla negatif şekilde hayatımıza yansımıştır. İ.İ.K. nu düzenleyen kanun koyucu yasanın 

lafzında bu hususu belirgin bir şekilde  yasa maddelerine dercetmesine rağmen uygulamada 

her nedense icra dairesinin yetkililerine verilen değer göz ardı edilmiştir. 

         Ülkemizde adalet hizmetleri fiilen aşağıda gösterildiği şekilde birimlere ayrılmış olup, 

hizmet bu birimler aracılığı ile yürütülmektedir. 

Bağımsız Mahkemeler (Hakimler) 

Cumhuriyet Savcılıkları (C.Savcısı) 

İcra Daireleri (İcra Müdürleri) 

 

        Devlet  vatandaşlarına  Adalet Hizmetini bu kurumlar vasıtasıyla sunmakta ve ayrıca 

HÜKÜMRANLIK hak ve yetkisini bu birimler aracılığı ile kullanmaktadır.   

        Mevcut düzenlemede  davanın başlangıcından sonuna kadar muhakemenin 

yürütülmesi hakime ait olduğu gibi, icra takibinin de başlangıcından sonuna kadar tarafların 

talepleri çerçevesinde  yürütülmesi de icra müdürlerinin yetki ve sorumluluğundadır. İcra 

müdürleri karar makamı olup İ.İ.K.  hükümleri gereğince kararlarını bağımsız olarak 

vermektedirler. Bu kararlar kanunun gösterdiği yollardan geçmektedir. Hakimler dahi icra 

müdürünün yerine geçerek  icra müdürünün vermesi gereken kararları veremezler. İcra 

Daireleri yargının 3. Saç ayağı  ve karar makamı olmalarına, yargı görevi 

yapmalarına rağmen yargı hizmetleri sınıfına dahil edilmemektedir.  

       İcra  müdürlerinin  atama ve nakilleri 2802 sayılı Hakimler ve Sacılar Kanunu 

gereğince yapılmaktadır. Yaptıkları iş itibariyle adli yargıdaki işleri ile ilgili kararlar 

verdikleri ve bu kararların bidayetten geçerek adli yargının en üst makamlarına kadar 

gönderildiği ve  vermiş oldukları kararlardan Hakim ve Savcılar gibi sorumlu olmalarına 

karşın, Hakim ve savcılar için verilen kıstas  aylığından ve diğer hiçbir haktan  

yararlanamamaktadırlar.  İcra Müdürleri olarak Hakim ve Savcılara tanınan hakları  

birebir isteme gibi bir talebimiz asla yoktur.  Ancak; 

      Hakim ve savcılar için tanınan hakların en az % 50 si oranındaki haklarında icra 

Müdürü ve İcra Müdür yardımcıları için tanınması gerekmektedir. 

       İcra  Müdürlerinin özel hukuka ilişkin hakların himayesinde üstlenmiş oldukları 

görevin önemi ve taşımış oldukları mali sorumluluğun  büyüklüğü ve nihayet görevlerini  

icra ederken kişisel güvenliklerinin korunması gereği dikkate alınarak gerek mali hakları 

bakımından gerekse  çalışma şartları konusunda durumlarını iyileştirecek yasal 

düzenlemelerin ve uygulamaların  acilen  gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca İcra 

Müdür ve Müdür Yardımcılarının statülerinin belirlenmesi amacıyla, İcra Müdür ve 

Müdür Yardımcıları Kanunu düzenlenmelidir.  

       Aslında kamu görevlilerinin ekonomik ihtiyaçlarına göre iyi bir yaşam sürmesini 

sağlayacak ücret skalasının belirlenmesi ve hiyerarşik olarak ücretler arasındaki 

dengesizliğin giderilmesi Anayasa’nın 55.Maddesi gereği devletin asli görevidir. 

 

        Buna rağmen çalışan kamu görevlilerinin kendi aralarında yine kamu görevlilerinin 

emeklileri arasında fahiş denebilecek derecede ücret farkının olması sosyal devlet 

anlayışına ve eşitlilik ilkesine aykırı bir durumdur. 

 

        Her ne kadar hükumetler tarafından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) 

ile kamu çalışanlarının ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve ücretlendirmelerinde ki 

eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmış ise de; çıkarılan KHK’ler çıkarılış amacına uygun 

işletilmediği için sorunun çözümü yerine yeni imtiyazlı kurumların oluşmasına ve yeni 

eşitsizliklerin doğmasına zemin hazırlamıştır. 

 



          2001 yılında çıkarılan 631 sayılı KHK ile 5 hizmet yılını dolduran her kamu 

görevlisine kademeli olarak görev tazminatı verilmesi, verilen tazminatın emekliliğine 

yansıtılması ve bu işlemin 2006 yılının 15 Ocak tarihinde kadar sonuçlandırılması 

öngörülmüştür. Öngörüldüğü şekilde görev tazminatı kademeli olarak daire başkanlarına ve 

İl Müdürlerine kadar indirildikten sonra sıra  diğer  müdürlere ( Şube müdürü, İcra Müdürü. 

vb ) ve alt birim kamu çalışanlarına gelince emekliliğe yansıyan  “Görev Tazminatı” 

uygulaması terk edilip, yerine emekliliğe yansımayan denge tazminatı ödenmesine 

geçilmiştir. Bilahare denge tazminatı da ek ödemeye çevrilmiştir. 

         

          Yine 2011 yılında eşit işe eşit ücret sloganıyla farklı kurumlarda aynı işi yapan ve 

aynı unvana sahip kamu görevlisi ücretlerinin eşitlenmesi amacıyla 666 Sayılı KHK ile ek 

ödeme verilmesi kararlaştırılmıştır. Verilen ek ödeme ile kamu görevlilerinin maaşlarında 

az da olsa iyileştirme sağlanmıştır. 

 

          Ancak  TBMM, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Üst Kurullar (RTÜK. TRT, 

Rekabet Kurulu, veb) gibi kurumlar ek ödemenin (eşitlemenin) dışında tutularak bu kurum 

çalışanlarının ücretlerine % 100 ‘e varan artışlar sağlanmasıyla da imtiyazlı kurumlar 

oluşturulmanın yolu açılmıştır. 

 

          Böylelikle bakanlıklara bağlı kurumlarda aynı unvana sahip ve aynı işi yapan 

çalışanlar ile imtiyazlı kurumlarda aynı unvana sahip ve aynı işi yapanlar arasında ücret 

eşitsizliği bakımından makas daha da açılmıştır.    

       

         Oysaki; eşit işe eşit ücret; devlet memuru sıfatını taşıyan aynı unvana sahip ve aynı işi 

yapan her kamu görevlisinin ek ödemesi, ek göstergesi görev, makam, temsil ve özel 

hizmet tazminatı, döner sermaye, fazla mesai, ikramiye gibi memur maaşını oluşturan tüm 

unsurların emekli keseneğine dahil edilerek maaşların eşitlenmesi ve aynı işi yapanların 

emeklilik hallerinde de aynı maaşı almaları durumu ancak eşit işe eşit ücret anlamını 

taşıyabilir. 

 

            666 sayılı  KHK ile eşit işe eşit ücret verildiği iddia edildiği halde halen TBMM de 

çalışan Şube Müdürüne 5500, Rekabet Kurulu’nda çalışan Şube Müdürüne 5300, Milli 

Güvenlik Kurulu RTÜK ve TRT’de çalışan Şube Müdürüne 5200, Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreterliğinde çalışan Şube Müdürüne 5000 Ek Gösterge verilip yine Bakanlıklara 

bağlı olan kurumlarda çalışan  Şube Müdürleri , İcra Müdürleri ve Yazı işleri 

Müdürlerinin vb. EK göstergesinin 2200 de tutulması  eşitlik ilkesi ile bağdaşmamaktadır. 

 

        Yine  üst düzey bürokratların görev, makam temsil gibi tazminatları emekliliğe 

yansıtılırken alt birim çalışanlara verilen ek ödeme, özel hizmet tazminatı, döner sermaye, 

fazla mesai gibi ödemeler emekli ikramiyesinin ve emekli maaşının hesaplanmasında 

dikkate alınmaması bazı kamu görevlilerine EK Ödeme verilip, bazılarına verilmemesi, 

bazılarının EK Göstergesi yüksek tutulup bazılarının düşük tutulması şeklindeki 

uygulamalar kamu görevlileri arasında huzursuzluklara, moral bozukluğuna ve sonucunda 

da iş kalitesinin düşmesine sebebiyet vermektedir. Durum böyle olunca  “Eşit işe eşit ücret” 

uygulamasının bir slogan olmaktan öteye geçemediği KHK’lerin Az alana daha az, çok 

alana daha çok vermek için bir kılıf olarak kullanıldığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.      

 

        İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarının emeklilik süreleri gelmesine rağmen ek 

göstergelerin düşük olması nedeniyle emekli maaşları ile alınan maaşlar arasındaki farktan 

dolayı emekli olmayı istememektedir. 

       Çünkü, İcra Müdür ve Yardımcılarının çalışırken aldıkları EK Gösterge rakamı emekli 

maaşlarını ve emeklilik ikramiyesini etkilediğinden, Ek Göstergesi düşük olan İcra Müdür 



ve Yardımcılarının  emekli olduklarında emekli ikramiyeleri az olduğu gibi emekli maaşları 

da en az % 50 oranında düşmektedir. 

       Devlet memurlarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık aldıkları dereceler 

itibariyle belirlenmiş olan ek gösterge rakamları, memurların aylık ücretlerini etkilediği 

gibi, asıl etkisini emekli aylığı ve emekli ikramiyesi üzerinde göstermektedir. 

        Memurlar için çok önemli bir ödeme unsuru olan ek göstergeler konusundaki son 

genel düzenleme 01.01.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuş, ancak bu 

düzenlemeyle adil bir sistem oluşturulamamıştır. Öte yandan, zaman içerisinde bazı 

unvanların ek göstergelerinde yapılan kısmi değişiklikler ise ek gösterge sisteminden 

kaynaklanan eşitsizlikleri daha da belirgin hale getirmiştir. 

      Hiyerarşik kademelerde bazı unvanların ek göstergesi zaman içerisinde yükseltilirken, 

o unvanın alt ve üstündeki unvanlara ilişkin yeni belirlemeler yapılmamıştır. 

      Ek gösterge tablosuna bakıldığında, unvanlar için ek gösterge belirlenmesinde objektif 

kriterlerin  kullanılmadığı düşüncesi oluşmaktadır. 

 

     Bazı unvanların ek göstergesi ve maaşlara olan  etkisi; 

 

Yükseköğrenim mezunu olup, 1 inci dereceli kadroda görev yapan ve 25 yıl hizmeti 

bulunan personel hakkında, bazı unvanlar itibariyle uygulanan ek gösterge rakamları ile bu 

rakamların; aylık ücretlerine, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etkisi aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. 

KADRO UNVANI 

EK 

GÖSTERG

E 

AYLIK 

MAAŞA 

ETKİSİ 

EMEKLİ 

AYLIĞINA 

ETKİSİ 

EMEKLİ 

İKARAMİYESİNE 

ETKİSİ 

MEMUR 2200 86,13 290,85 9.321,92 

ŞEF 2200 86,13 290,85 9.321,92 

ŞUBE MÜDÜRÜ 2200 86,13 290,85 9.321,92 

POLİS MEMURU 2200 86,13 290,85 9.321,92 

UZMAN 

JANDARMA 
2200 86,13 290,85 9.321,92 

ÇARŞI 

MAH.BEKÇİSİ 
2200 86,13 290,85 9.321,92 

İTFAİYE ERİ 2200 86,13 290,85 9.321,92 

Y.İŞLERİ MÜDÜRÜ  2200 86,13 290,85 9.321,92 

İCR İFL. MÜDÜRÜ 2200 86,13 290,85 9.321,92 

CEZAEVİ 

MÜDÜRÜ 
3000 127,86 336,92 10.798,66 

NÜFUS MÜDÜRÜ 3000 127,86 336,92 10.798,66 

OKUL MÜDÜRÜ 3000 127,86 336,92 10.798,66 

MİLLİ EMLAK 

MÜD. 
3000 127,86 336,92 10.798,66 

MAL MÜDÜRÜ 3000 127,86 336,92 10.798,66 

HEMŞİRE 3000 127,86 336,92 10.798,66 

KİMYAGER 3000 127,86 336,92 10.798,66 

ÖĞRETMEN 3000 127,86 336,92 10.798,66 

VAİZ 3000 127,86 336,92 10.798,66 

    ASTSUBAY 3600 101,91 699,76 22.427,98 

VETERİNER 3600 101,91 699,76 22.427,98 



NOT: Hesaplamalarda, 2013 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısı ve %15 Gelir 

Vergisi uygulanmak suretiyle Net TL tutarlara ulaşılmıştır. 

 

2013 YILI 1 OCAK 2013 – 31 ARALIK 2013 ARASINDA DEVLET 

MEMURLARININ AYLIK VE EMEKLİLİK İKRAMİYELERİ 

1. derece 4. kademe, Ek Gösterge Rakamları 2200 Olan Gurup (Yüksekokul Mezunu) 

HİZMET YILI       AYLIK                 İKRAMİYE 

25                           1.341,00 TL.            44.727,00 TL. 

30                           1.431,00 TL.            53.673,00 TL. 

1. derece 4. kademe, Ek Gösterge Rakamları 3000 Olan Gurup  

HİZMET YILI       AYLIK                  İKRAMİYE 

25                          1.386,00 TL.              46.204,00 TL. 

30                          1.478,00 TL.              55.445,00 TL. 

1. derece 4. kademe, Ek Gösterge Rakamları 3600 Olan Gurup  

(Yüksekokul  Mezunu) 

HİZMET YILI       AYLIK                  İKRAMİYE 

25                           1.735,00 TL.              57.833,00 TL. 

30                           1.850,00  TL.             69.400,00 TL 

1. derece 4. kademe, 3600 ek gösterge, 12000 makam tazminatı ve görev tazminatı alan 

grup. 

HİZMET YILI            AYLIK               İKRAMİYE 

25                            2.621,00 TL.              57.833,00 TL. 

30                            2.736,00 TL.              69.400,00 TL. 

            Kısaca  yukarıdaki  ek gösterge cetvellerinde de görüldüğü gibi İcra Müdür ve 

Müdür Yardımcıları maaş ve diğer özlük hakları bakımından ,yürütme erki içerisinde yer 

alan çoğu müdürden ek gösterge ve maaş olarak aşağı bulunmaktadır. Emekli maaşı için ek 

göstergelerin çalışma hayatı içinde maaşların iş yükü ve sorumluluğu dikkate alınarak 

artırılması gerekmektedir. 

 

1-Ek göstergenin 2200’den 3000’e yükseltilmesinin kazandıracakları 

AYLIK ÜCRETE ETKİSİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ EMEKLİ İKRAMİYESİNE ETKİSİ 

41,73 TL artış 46,08 TL artış 1.476,74 TL artış 

2-Ek göstergenin 2200’den 3600’e yükseltilmesinin kazandıracakları 

AYLIK ÜCRETE ETKİSİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ EMEKLİ İKRAMİYESİNE ETKİSİ 

(-25,94 TL azalış) 408,00 TL artış 13.106,07 TL artış 

 

 

           Ciddi ve stresli bir mesleği icra eden icra personeli her türlü mevzuat(İ.İ.K, Borçlar 

kanunu, Ticaret  Kanunu, Kıymetli Evrak Kanunu, H.M.K, C.M.K., Vergi Kanunları, 



Bankalar Kanunu, Belediyeler kanunu, Harçlar Kanunu, Yargıtay İçtihatları , yeni yasa, 

tüzük ve yönetmelikleri ) bilmek zorunda ve  doğru uygulamak yükümlülüğündedir. Ancak 

gerekli alt yapı ve eğitim için destekleyici maddi bir destek de yapılmamaktadır. 

         Vergi memuru gibi her türlü vergi tahsilatı yapmakta ve bunun da sorumluluğunu 

taşımaktadırlar.  Yapılan teftişlerde bu harçlardan ve vergilerden sorumluluk da 

taraflarına ait olmakla birlikte ekstra bir yükün altına girmektedirler. Sorumluluk 

var ancak buna ilişkin ödüllendirme de yoktur. 

        İcra müdür ve müdür yardımcıları yargı görevi yapmalarına rağmen ne bir risk 

tazminatı ne de bir makam tazminatı almaktadırlar. Hakim ve savcı gibi sorumluluk 

esasına tabi olan icra müdür ve müdür yardımcıları da yargının kurucu unsurudur ve 

bir nevi hukuk  mahkemesi  ilamlarının  infaz makamıdır.  Bu durum gözetilmelidir. 

Maaş ve diğer tazminatlar da bu şekilde ayarlanmalıdır. 

 

 

 YUKARIDAKİ AÇIKLAMALAR DOĞRULTUSUNDA İCRA İFLAS DAİRESİ 

ÇALIŞANLARI OLARAK ADALET BAKANLIĞINDAN TALEP VE İSTEKLERİMİZ 

Ek Gösterge 

            Eşdeğer unvanlar arasındaki adaletsizlik giderilmelidir. Ek 1 Sayılı ek gösterge 

cetveli güncellenmelidir. Buradaki adaletsizlik binlerce çalışanı mağdur ettiği gibi 

çalışanlar arasında çalışma barışını bozmaktadır. Eşit işe eşit ücret anlayışına ters 

düşmektedir.  

           Yasal mevzuatta İcra Müdürü unvanı 1988 yılına kadar icra memuru idi  

09.11.1998tarih ve 3494 sayılı yasanın  62. Maddesine eklenen geçici 2. Maddesi ” Bu 

kanun ile diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde yer alan icra memuru 

unvanı “icra müdürü”, icra memur yardımcısı unvanı “icra müdür yardımcısı” iflas 

memuru unvanı “iflas müdürü” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik sebebiyle 

ilgililerin  yeniden atanmaları gerekmez. Bunlar, yeni unvanları yan ödeme  

kararnamelerinde  yer alıncaya kadar  eski unvanları üzerinden yan ödeme almaya 

devam ederler” şeklindedir. 

            Yasal değişiklikte görüldüğü gibi  icra memuru unvanı İcra Müdürü olarak 

değiştirilmiştir. Bu durumda mali haklarında bu doğrultuda uygulanması gerekmektedir. 

Hal böyle iken ek  göstergelerde müdür kadrosu için geçerli  olan göstergenin 

uygulanmaması ve yapılan yasal düzenleme paralelinde herhangi bir düzenlemenin 

yapılmamış olması hukuka ve yasalara açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Oysa  20 mayıs 

1994 tarihli 21939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  527 karar sayılı KHK ile  

yayımlanarak madde 2 de yer alan değişiklik ile 657 sayılı DMK nun 43. Maddesinin B 

bendi ile  “Ek gösterge: bu kanuna  tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin 

aylıkları,  sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu 

kanunun (1) ve (2) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi 

suretiyle yapılar” denilerek ek göstergeden  yararlanacak kadrolar I ve II sayılı Ek 

gösterge cetvelleri ile IV sayılı Makam tazminatı cetveli ile belirlenmiştir. 

              Bu duruma rağmen iş bu cetvellerde İcra Müdürü kapsam dışı bırakılmıştır.  

Yasal değişiklikle 09.11.1998 tarihinde icra memuru unvanının İcra Müdürü olarak 

değiştirilmesine rağmen 1994 tarihli cetvelde icra müdürü unvanına yer verilmemesi 

hukuka uygun değildir. 1994 tarihli  cetvelde icra müdürü unvanına yer verilmemesi 

nedeniyle halen İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcılarının ek göstergeleri 2200 olup bu 

gösterge  üzerinden maaş almaktadırlar. Emekliliğe hak kazandıklarında da  yine bu 

gösterge üzerinden emekli maaşı almaktadırlar. 527 sayılı KHK de yer alan ekli cetveller  

incelendiğinde müdür unvanına  sahip tüm müdürlerin ek göstergeleri ise en az  3000  

rakamından başlamaktadır. Bu yasal düzenleme karşısında İcra Müdür ve Müdür 

Yardımcılarının ek göstergelerinin 2200 olması eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Bugün 



itibariyle memur veya hizmetli kadrosunda yer alan ancak tahsili nedeniyle 1. Derecenin 4. 

Kademesinden maaş alan bu kadrodaki memurlar ile İcra Müdürü ve İcra Müdür 

Yardımcılarının aynı ek gösterge rakamına tabi olmaları Anayasanın eşitlik ilkesine açıkça 

aykırıdır. 

           Müdür unvanına sahip kamu personelinin yararlandığı haklarından icra müdürlerine 

de tanınması kanunun mütekabiliyet sistemi ile doğrudan bağlantılı olup diğer müdürler 

için uygulanan  ek göstergelerin İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcıları içinde  ihdas 

edilmesi  yasal bir gerekliliktir. 

          İcra Müdürü  ve İcra Müdür Yardımcısı için1.derecede  olanlara 3600 ek gösterge 

         Yüksek Okul Mezunu İcra memurları için 1. Derecede olanlara 3000 ek gösterge 

verilmesinin uygun olacağı. 

2-   Görev Tazminatı 

İcra  Müdür ve Müdür Yardımcılarına  özel hukuka ilişkin hakların himayesinde üstlenmiş 

oldukları görevin önemi ve taşımış oldukları mali sorumluluğun  büyüklüğü ve nihayet 

görevlerini  icra ederken kişisel güvenliklerinin korunması gereği dikkate alınarak  görev 

tazminatı verilmelidir. 

3-  İş Riski Tazminatı 

 İcra İflas  çalışanları yaptıkları ve yerine getirdikleri görev nedeniyle her zaman çok ağır   

 bir risk altındadırlar. Bu konuda da bir düzenleme yapılmalıdır. 

4-  Kasa Tazminatı 

İcra Müdür ve Yardımcılarının  Maliye Bakanlığı adına  Sayman Mutemedi  sıfatıyla                

istihdam edildikleri düşünülerek “Kasa Tazminatı” niteliğindeki hakları açık bir düzenleme 

ile belirtilmelidir. 

5-  Genel Sorumluluk Sigortası 

Ağır ihmal veya kasıt halinde  icra çalışanlarının sorumluluğunun kabul edilmesine yönelik 

bir   yasal  düzenleme yapılmadığı takdirde   icra çalışanlarının yaptığı işlemler nedeniyle 

devletin tazminat ödemesine bağlı olarak  icra çalışanlarına açılan  rücu davası sonucunda 

memurun tazminat yükümlüğünün doğması halinde bunun zorunlu sigorta  aracılığıyla 

ödenmesinin  sağlanması. 

6-  Sınıf veya Derecelendirme Sistemi 

Hakim ve Savcılardakine paralel bir şekilde  icra iflas  müdürleri bakımından da bir sınıf 

veya derecelendirme sistemine geçilmesi. Birinci bölge icra müdürlüklerinde birinci sınıf 

icra müdürünün görev yapması.  

7-   Yükselme 

Hukuk ve  diğer Fakülte  mezunu icra müdür ve müdür yardımcılarına kurum içinde  

yükselme imkanı sağlanmalı Avukatlarda olduğu gibi belli bir süre hizmet yapan Hukuk 

mezunu İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarına sınavla icra hakimliğine geçiş  imkanı 

verilmelidir. 

   

8- Mesai ücretlerinin geri verilmesi 

 

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

çalışmak zorunda kalmaktadır. Ayda 70-80 saat fazla mesai yapan İcra çalışanlarının bu 

fedakarlıklarına rağmen  hak ettikleri imkanlar sağlanmadığı gibi önceden verilmiş hak ve 

imkanları da  elinden alınmaktadır. Ayda 50 saat üzerinden ödenen mesai ücretleri  2013 



yılında kaldırılmıştır. Mesailerin acilen geri verilmesi için gerekli çalışmaların    yapılması 

gerekmektedir.     

 

9- Lojman 

 

İcra Müdür ve Müdür Yardımcıları'nın tayin, atama ve nakil yönetmeliği Hakim ve  

Savcılarda olduğu gibi bölge esasına dayanmakta ve rotasyon esasları uygulanmaktadır. 

Ancak atamalar aynı esaslar gözetilerek yapılıp  rotasyona tabi personel olsalar da; İcra 

Müdürleri lojman konusunda sıra esasına tabi bulunmakta, dolayısıyla birçok yerde de 

lojmanlardan yararlanamamakta, çoğu zaman da  komisyonların insafına kalınmaktadır. Bu 

durumun devlet tekelinde olan cebri icra yetkisini kullanan İcra Müdürleri için sakıncaları 

bulunmaktadır. Özellikle doğu bölgelerinde bu sıkıntı kendini iyice hissettirmekte olup, 

İcra Müdürü ve Müdür Yardımcılarının da lojmanlardan faydalanması için gerekli 

çalışmaların yapılması zorunludur. Hakimlerin kürsü emniyeti altında vermiş oldukları 

kararları tüm zorluklarına katlanmak suretiyle infaz eden İcra Müdürlerinin, en azından 

kendilerinden daha kıdemsiz Hakim ve Savcılar kadar lojmanlardan faydalanmasının temin 

edilmesinin zorunlu olduğu düşünülmektedir. 

 

 

          3717 SAYILI YASA ÇALIŞMASI 

 

         3717 sayılı yasada  23.07.2010 tarihinde yapılan yasal düzenlemeyle yolluklar harç  

şeklinde alınmaya başlamış ve halen yürürlüktedir.  Halen her bir işlem için 56,80 TL harç 

alınmakta, bu harcın ise tamamı maliyeye yatırılmakta daha sonra da bu miktarın % 35’i 

keşfe çıkan memur hesabına aktarılmakta, geri kalan ise Maliye Bakanlığı hesabında 

kalmaktadır.  

 

        Haciz yolluklarını düzenleyen ve halen yürürlükte olan 23.07.2010 tarihinde kabul 

edilen  6009 Sayılı Yasa ile değişik 3717 sayılı yasanın 2. Maddesi  aşağıda belirtildiği  

gibidir.  

Yol giderleri tazminatı  

Madde 2 (Değişik: 23/7/2010-6009/30 md.)  

Daire dışında yapılması gereken her keşif ve icra işlemi için; hâkimlere, Cumhuriyet 

savcılarına, askerî mahkemelerdeki subay üyelere, adlî tabiplere, icra müdürleri ve 

yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara,  Hazine avukatlarına, Hazine 

avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro  

Kanununa göre yetkili kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine, hâkim veya 

Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve 

pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt  kâtiplerine ve ceza 

ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere diğer adlî ve idarî yargı personeline (200); 

mübaşir ve  hizmetlilere (150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir. Bu madde uyarınca yol tazminatı bütçenin ilgili 

tertibinden her ayın sonunda ödenir ve ayrıca yevmiye ödenmez. Bir kişinin alacağı aylık 

yol tazminatı tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının ek gösterge dahil iki katını 

geçemez.  Kamu adına takibi gereken işler ile Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan 

il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirlerine ödenecek yol giderleri ile yol 

tazminatı, bu madde hükümlerine göre bütçenin ilgili tertibinden ödenir. Bu madde 

uyarınca ödenen yol tazminatı damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Yol 

giderleri ilgili kişiler tarafından karşılanır. Görülen işler birden fazla ise ödenecek yol 

gideri uzaklıkla orantılı  şekilde hesaplanır. 

 

 Halen yürürlükte olan bu yasa maddesine göre hacze veya keşfe çıkan memur yolluk 

almakta, dairede kalan ve daire işlerini yapan memurlar bu yasa kapsamı dışında 



bulunmaktadır. Özellikle İcra Müdürleri alacaklıların hesabına sürekli havale yapmaları ve 

dairenin işleyişinden sorumlu oldukları için hacze çıkamamakta, bu da çalışma barışını 

bozmaktadır. Ayrıca İcra dairelerinin yeniden yapılandırılması kapsamında icra işleminde 

uzmanlaşmaya gidildiğinden, Haciz ve Satış haricindeki birimlerde çalışanlar da yolluk 

alamayacaktır. Bu da İcra Projesini olumsuz etkileyecektir. 

 Harç olarak alınan haciz yolluğunun yaklaşık % 35’inin keşfe çıkan memurun alması 

ve 6352 sayılı yasayla ev hacizlerine sınırlama gelmesi  nedeniyle hacizler büyük oranda 

(1/3 oranına) düşmüş olduğundan, memur yollukları büyük oranda düşmüştür. Ayrıca her 

ay verilen 200 TL  fazla mesailerin de kaldırılması nedeniyle, İcra Dairelerinde çalışan 

zabıt katiplerini mesai saatleri dışında çalıştırmak mümkün olmamaktadır. 

 

               Bu sorunun çözümü hususunda; 

 

Teklif: 

 

           Şu anda neredeyse işlevsiz kalan 3717 sayılı kanunun yeniden gözden geçirilerek,   

İcra Dairelerinin tahsil etmiş oldukları harçlardan belli bir oranda ( % 5) o yer icra dairesine 

verilmesi ve bu verilen miktarın icra çalışanları arasında eşit oranda paylaşılması, ancak bu 

miktarın en yüksek devlet memuru aylığının iki katını geçemez şeklinde bir düzenleme 

yapılabilir. Bu uygulama keyfi harç alınmaması veya eksik alınması gibi durumları da 

ortadan kaldıracağından, daha fazla harç tahsiline sebebiyet verecektir. Ayrıca bu işlem 

neticesinde halen sayman mutemedi olarak görev yapan icra personelinin bu güne kadar 

angarya olarak yaptığı ve hiç ücret (Kasa Tazminatı) almadığı göz önüne alındığında, bu iş 

neticesinde nihayet emeğinin hakkını alabileceği bir uygulama olacaktır.        

              

Teklif: 

 

                3717 Sayılı Yasa gereğince haciz, satış ve teslim harçlarından, bu işi yapan 

memura ödenen miktarın kaldırılarak, tüm icra çalışanlarına, bölge esasına göre 

belirlenecek miktarın maaş bordrosuna yansıtılması şeklinde bir düzenlemenin yapılması 

uygun olacaktır.  

(Örneğin:         1.  bölgede çalışanlar için 1.400,00 TL 

bölgede çalışanlar için 1.200,00 TL 

bölgede çalışanlar için 1.000,00 TL 

bölgede çalışanlar için    800.00 TL 

bölgede çalışanlar için    600.00TL  olarak düzenlenmesi ve bu oranların her yıl memur 

maaş zammı oranında artırılması.) 

 

                     3. Teklif 

 

                 Dairede çalışan personelin haciz yolluklarından eşit pay alması ve memur başına 

düşen yolluk miktarının artırılması için 3717 sayılı yasada aşağıda belirtilen değişikliklerin 

yapılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.  

 

3717 sayılı yasanın 2. Maddesinin 2. Cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

  

 “Bu madde uyarınca dairede fiilen çalışan personelin eşit bir şekilde yararlanması 

kaydıyla, yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden daire adına açılacak bir hesaba yatırılır ve 

ayrıca yevmiye ödenmez. Hesaba yatırılan yol tazminatı miktarı İcra Dairesinde fiilen 

çalışan tüm personele eşit olarak dağıtılır.” 

  

 3717 sayılı yasanın 2. Maddesinde belirtilen gösterge rakamları 275 oranı 550 olarak, 

200 oranı 400 olarak, 150 oranı 300 olarak  değiştirilmiştir: 



 

            İcra ve İflas Çalışanları Derneği olarak yukarıda belirttiğimiz hususlar yüksek 

makamınıza sunulmuş olup, tensiplerinize arz olunur. 06/09/2013 

            

             İcra İflas Çalışanları Derneği 

 

 


