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  Yurt genelinde tüm icra daireleri gibi Ankara İcra Müdürlükleri de büyük bir değişim 

sürecine girmiş olup; bu süreç, personelinden iş yapısına ve çalışma esaslarına kadar tüm 

kesimlerde başarılı bir şekilde (“Bu personelle bu iş yürümez-yürütemezsiniz, gereksiz iş 

yapıyorsunuz, yarın yine eskiye dönersiniz” gibi olumsuz telkinlere rağmen) yürütülmektedir. 

 Bu değişimde en büyük desteğimiz ise, öncelikle tüm icralara maddi ve manevi desteğini 

esirgemeyen Bakanlığımız, Adalet Komisyonu Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımızdır.  

   Eski sistemden yeni sisteme geçişteki bu değişim sürecinde en büyük yük ise, yeni 

sistemde daha çok çalışmak zorunda kalan icra zabıt katipleri üzerine binmektedir. Yetersiz 

personellerle çalışan icra dairelerinde, önceden bir kısım işlemler avukat katipleri tarafından 

yapılırken, şimdilerde bu uygulamaya son verilerek, tüm işlemlerin dairede çalışan zabıt 

katiplerince yapılması, onların iş yükünü daha da artırmıştır. 

   İcra dairelerinde, önceleri avukat ve avukat katipleri kendi dosyalarını kendileri 

alırken, kendi sorgularını ve yazışmalarını bazı durumlarda kendileri yaparken, yeni başlatılan 

banko uygulaması ile iş sahiplerinin bankodan içeri girmeleri engellenmiş, dosyalar zabıt katipleri 

tarafından ilgilisine verilmeye ve yerlerine atılmaya, tüm işlemler daire çalışanlarınca yapılmaya 

başlanmıştır. Yakında numaratörlerin de devreye girmesi ile, bu işlemler biraz daha kontrol altına 

alınacak ve belirli bir düzene girecektir. Belirtilen uygulamalarda da, zabıt katipleri üzerine daha 

çok yük binmiş, manen ve bedenen yıpranmalar, Devlet tarafından ücreti verilmese de zorunlu fazla 

mesailer ve hafta sonu çalışmaları başlamıştır.    

     Bilindiği kadarı ile, bu zamana kadar Ankara Adliyesinde  bir kısım müdür ve zabıt 

katiplerine başarı belgesi, altın vs. gibi ödüller dağıtılmış, fakat nedense bu ödüllerden hiç birisi icra 

çalışanlarına verilmemiş veya gerek görülmemiştir. Bu durum ise, icra dairesi çalışanlarının 

motivasyon eksikliğine ve personel arasında ayırım yapıldığı düşüncesine sebebiyet vermiştir.  

   Tüm olumsuzluklara rağmen (yetersiz personel, sağlıksız iş ortamı, bir kısım iş 

sahiplerinin yeniliklere karşı direnmesi vs. gibi) yeniliklere ayak uyduran tüm icra zabıt katiplerine 

manen destek olmak açısından ödüllendirmeler yapılmasının, motivasyonu ve çalışma isteğini daha 

da artıracağı, çalışan ve ödüle layık görülen zabıt katiplerinin ödüllendirilmelerinin yukarıda 

zikredilenolumsuz değerlendirmeleri kıracağı ve yeniliklere uymada zorluk çeken diğer zabıt 

katiplerine de olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir.  

  Katip arkadaşlarımızın, onca olumsuz telkinlere rağmen, yeniliklere açık,   özverili ve 

başarılı çalışmalarının devamı için,  bu aşamada ödüllendirilmelerinin değişim sürecine hız vereceği 

ve devamında bir kısım olumsuzlukları önleyeceği de düşünülmektedir.  

  Yukarıda açıklanan nedenlerle;  

  Disiplinli, özverili, istekli ve arzulu çalışmaları,  yeniliklere ayak uydurmadaki 

başarıları sebebiyle, yapılan araştırmada dairelerinde örnek olarak gösterilen ekli listedeki zabıt 

katiplerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 122. maddesi gereğince başarı belgesi veya 

Komisyonumuzca uygun görülecek başka bir ödül ile ödüllendirilmelerini,  

  Saygılarımızla arz ederiz.  
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