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  ADALET BAKANLIĞI 

İCRA VE İFLAS HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NA 

                                                                               ANKARA                                                                           

              Büyükşehir icra dairelerinde dosya sayısının ve buna paralel olarak iş yoğunluğunun 

artması neticesinde, dosya kontrolleri zorlaşmakta ve  yer yer dosya kayıplarına rastlanmakta; 

bu duruma bir de, icra dairelerinin fiziki şartlarının iyi olmaması ve yeterli personelin 

bulunmaması da eklenince, gün geçtikçe bu durum daha vahim bir hal almaktadır.  

Mevcut durum itibariyle de bu durumun en iyi çözüm yolu ise, UYAP'ın etkin olarak 

kullanılması, işlemlerin şartlar elverdiği ölçü de UYAP ortamında yapılmasıdır. Şu an için her 

ne kadar personel ve ekipman eksikliğinden büyük icra dairelerinde bu durum pek mümkün 

olmasa da, buralarda da adliyelerde sırf UYAP dışı evrakların sisteme alınması için tarama 

merkezleri kurulmakta, bu şekilde fiziki evrak kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.  

İcra uygulamaları yönünden hal böyle iken, halen kaybolan veya zayi olan dosyalarla 

ilgili olarak 4473 Sayılı Yangın, Yer Sarsıntısı, Seylap ve Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

ve Bakanlığımızın 30.01.2006 tarih ve B.03.0.HİG.0.00.00.03/010.06.02/7 sayılı 107 nolu  

genelgesi doğrultusunda işlem yapılmakta, söz konusu kanun ve genelgeler UYAP'ın mevcut 

kullanım durumuna uymamaktadır.  

   Son yıllarda UYAP sisteminin yoğun kullanımı, yen icra sisteminin yaygınlaşmaya 

başlaması ve personel eksikliğine rağmen adalet camiası çalışanlarının özverili çalışmaları 

sonucunda dosyada bulunan evrakların tamamına yakını  veya bazı dosyalarda tamamı 

taranarak veya yazışmalar UYAP ortamından yapılarak dosyaların bire bir suretleri UYAP 

ortamında oluşturulmaktadır.  

 Dosyaların UYAP’a kaydedilmesi ve yazışmaların UYAP üzerinden yapılmasının en 

büyük sebebi ise, masraf giderlerini azaltmak, kağıt sarfiyatını önlemek, dosyanın çalınması 

veya muhtelif sebeplerle zayi olması durumunda UYAP’a taranan evraklardan yeni bir dosya 

oluşturarak takibe kaldığı yerden devam olunması ve ilgililerince Adliyelere gelmeden 

dosyaların ve evrakların sistem üzerinden görüntülenerek veya işlemleri sistem üzerinden 

gerçekleştirilerek, Adliyelerdeki kalabalığın azaltılmasıdır.    



 Halen uygulamada olan 4473 Sayılı Yasa ve Bakanlığımızın 107 sayılı genelgesinin 

uygulaması zor ve ağır olup, gelişen teknoloji ve UYAP sistemindeki gelişmelere paralel 

olarak; 

   Kaybolan ve muhtelif sebeplerle zayi olan dosyaların tamamı veya takibe devam 

etmeye yetecek kadar kısmının UYAP ortamında taralı veya kayıtlı olması durumunda, söz 

konusu evraklardan oluşturulacak icra dosyası ile takibe kaldığı yerden devam edilmesinde, 

yasa ve mevcut uygulamalara bir aykırılık ve bu şekilde oluşturulan takip dosyalarında yasa ve 

genelgede belirtilen ihya işlemlerinin yapılması zorunluluğu bulunup bulunmadığı, 

  Yine, UYAP ortamından alınan evraklarla oluşturulan takip dosyalarının bazı 

mahkemelerce kabul edilmeyip dosya aslının istenmesi durumlarında da, mahkemelerce 

UYAP ortamından alınan evraklardan oluşturulan takip dosyası üzerinden karar verilmesinde 

yasal bir engel bulunup bulunmadığı konularında tereddüt hasıl olduğundan, 

 Söz konusu tereddütlerin giderilmesi, dosya kaybının önüne geçilebilmesi ve 

uygulamanın daha sıhhatli yürümesi açısından konuyla ilgili gerekli görüşün verilmesini 

saygıyla arz ederiz.    
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