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Hukuk Yargılamasının yegâne 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 ve olabildiğince az masraflı biçimde 

işlemesi devlete, devletin en başta gelen işlevlerinden olan yargıya ve hukuka duyulan 

güvenin tesisi açısından hayati önem arz etmektedir.  

            Ne var ki, hak ettiği nispette yeterince önem verilmemesi ve özen gösterilmemesi 

sebebiyle İcra Daireleri yüklendikleri misyonu taşıyamaz ve görevini lâyıkıyla yerine 

getiremez duruma düşmüştür.  İcra dairelerinin bu duruma düşmesinde etken olan birçok 

sebep vardır. Olaya tek taraflı olarak, sadece çalışanlardan kaynaklanan sorunlar olarak 

bakamayız.  Bu bir devlet ve ülke sorunudur. Bu sorunları hep birlikte bir araya gelerek 

masaya yatırmak, hastalığı teşhis etmek ve tedaviyi de ona göre uygulayarak hastayı ayağa 

kaldırmak zorundayız. Aksi takdirde vatandaşın yargıya ve devlete olan güvenini 

kaybederiz. Nitekim süreç oraya doğru da gitmektedir. 

Türk icra sistemi, yüksek olmayan performansı sebebiyle yargı hizmetleri arasında 

en fazla eleştiriye maruz kalan alan durumundadır. Bu gerekçeyle icra hukuku alanında 

reform niteliğinde birçok düzenleme yapılması güncel bir mesele olmaya devam etmektedir. 

Yapılması planlanan bu düzenlemelerin amacı, daha hızlı, etkin, yüksek kaliteli ve 

vatandaşlara daha fazla ilgi gösteren hizmet elde etmek için tüm icra dairelerinde yeni 

çalışma metodolojileri ve standart yönetim kriterleri sunmaktır. Fakat icra teşkilatı ve 

işleyişi için birçok düzenleme yapılması planlanırken, bu teşkilatın en önemli aktörü olan 

icra müdürleri gözardı edilmeden, tam aksine onların aktif olarak ön planda ve 

motivasyonları ile toplum nezdindeki güvenirlik seviyesinin yüksek olduğu bir model 

geliştirilmelidir. İyi hazırlanmış kanunların yanı sıra, kanunları uygulayanlara yönelik 

verimliliği artıran, makul sürede objektif olarak hizmet sunma imkânı veren düzenlemeler 

yapılmadıkça, icra sisteminin işleyişi konusunda iyimser bir tablonun ortaya çıkmasına 

imkân yoktur.  

 



 

 

 Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda Ülkemizde  özellikle 

büyükşehirlerde  İcra Dairelerinde yaşanan sorunları  ve çözüm önerilerini  birkaç ana başlık 

altında  anlatmaya çalışacağız. 

 

İCRA DAİRELERİNİN İŞ YÜKÜ VE ÇALIŞMA KOŞULLARI   

Ülkemizde yılda ortalama 15 milyon civarında icra takibi açılmakta ve her geçen 

gün de bu sayı artmaktadır. Sosyal ve ekonomik koşulların insanları, insanların da sosyal ve 

ekonomik koşulları bozmasına bağlı olarak icra müdürlüklerinde 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 sonları da 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 pisikolojisi de günden güne 

bozulmakta olup,  İcra dairelerinde artan bu iş yoğunluğuna rağmen,  maalesef personelin 

özlük hakları ile  sosyal haklarında, yoğunluk ve işlevine uygun iyileştirme yapılmadığı, 

ayrıca ayda  70-80 saat fazla mesai yapan icra dairesi çalışanlarının bu fedakârlıklarına 

rağmen hak ettikleri imkânlar sağlanmadığı gibi, önceden verilmiş hak ve imkânları elinden 

alınmakta,  devlet tekelinde olan  icra daireleri tarafından ifa ve icra edilen cebri icra görevi 

işlevini yerine getiremez hale düşürülmektedir. 

Artan iş yüküne paralel olarak özellikle büyük şehirlerdeki icra dairelerinde ihtiyacı 

karşılayacak miktarda personel istihdam edilmemektedir. 

 

Tapu, nüfus , ptt  ve  trafik tescil büroları ile sağlanan entegrasyon nedeniyle anılan 

birimlerin işlerinde belirgin bir azalma sağlanmasına karşın  bu durum icra dairelerinde iş  

yükünün artmasına neden olmuş ve bu iş yükünün artışına paralel olarak personel takviyesi 

yapılmamış ve icra dairelerindeki personeller mevcut  haliyle gün içinde  işini bitiremez 

olmuştur.  

 

Zira mevcut sistemde  şuan bir müdür yardımcısı yıllık 2.500 – 3.000 adet dosyanın  

yükünü kaldırabilecek iken bu sayı Ankara İstanbul ve İzmir gibi  büyük şehirlerde   12.000 

-  15.000 dosyaya kadar çıkmaktadır ve her geçen günde bu sayı  artmaktadır. Taleplerin  3 

gün içinde değerlendirilip  karara bağlanması gerektiği  göz önüne alınınca icra müdürleri 

sürekli adli ve idari şikayetlere maruz kalmaktadırlar.  

Çözüm Önerileri  

1- Daire ve Personel Sayısının Artırılması:  

İcra dairelerindeki mevcut iş yükü gerçeği karşısında, ilk akla gelen icra dairesi 

sayısının artırılması ve buraların personel yönünden takviye edilmesidir. 

 

            1990’lı yılların başındaki icra ve iflas iş ve işlemi ile 2015 yılındaki iş ve işlemlerin 

aynı olmadığı, ikinci dönemdeki iş yoğunluğunun ilk döneme göre en az iki katına çıkmış  



 

 

olduğu hususu nazara alınarak nüfusu bir milyonun (1.000.000) üzerinde olan Büyük 

Şehirlerde ACİLEN YENİ İCRA DAİRELERİ açılması zorunlu hale gelmiştir. Örnek 

verecek olursak  aynı süreçte ilk dönemde Ankara’da 30 civarında noter mevcut iken 

bugünlerde bu sayı 70’lerle ifade edilmekte olup, hukuk yargılamasının yegâne infaz mercii 

olan ve bir nevi ceza yargılamasındaki İnfaz Savcılığı’nın hukuk yargısındaki görevini 

üstlenmiş bulunan İcra Dairelerinin de sayı olarak şu anki sayının iki katına çıkartılması 

gerekmektedir. Sadece noterlerde değil Hukuk Mahkemelerinde de aynı süreçte sayı en az 

iki katına çıkartılmış olmasına rağmen, İcra Müdürlükleri için bu hususun düşünülmemesi 

çok büyük bir eksiklik olarak görülmektedir. 

 

             Ülkemizde yılda ortalama 15 milyon  icra takibi açılmaktadır. Bu 15 milyon dosyaya bakan 

icra müdür ve yardımcısı sayısı ise 2014 yılı  sonu itibariyle 2.700   kişidir. Şu andaki dosya sayıları 

baz alındığında bu  sayının acilen 5.000 e kadar çıkması gerekmektedir. Yine 2013 yılında çıkan 

yönetmelikle alınmaya başlanan icra katibi  sayısı da yaklaşık 700 civarında olup bu sayınında acilen 

5000 in üzerine çıkması gerekmektedir. 

            İ.İ.K’nın 1. Maddesinde açıkça belirtildiği halde  ülkemizdeki  hiçbir İcra Dairesinde 

mübaşir ve hizmetli görevlendirmesi yapılmamış olup, gerek iş sahipleri ile ilgilenmek ve 

gerekse takip dosyalarının yerinden çıkartılıp tekrar yerine atılması görevlerini ifa etmek 

üzere her İcra Dairesinde en az bir mübaşir veya hizmetli görevlendirilmelidir. 

 

 

2- Dosya Sayısının Azaltılması: 

            Daire sayısı arttırılsa bile uygulanan sıkı maliye politikası gereği kısa vadede 

personel sayısının artırılması mümkün görünmemektedir. Bırakın yeni açılacak  dairelerin 

personel ihtiyacının karşılanmasını şu anda mevcut eski dairelerin personel ihtiyacı dahi 

karşılanamamaktadır. 

 

            İş yükü artış sebebinin asıl alacak miktarı az olan kurumsal ve abonelik 

sözleşmesinden kaynaklanan alacaklara münhasır olduğu görünmektedir.. 

 

a) Belli miktarın altındaki asıl alacaklar yönünden icra takibi yapılamayacağı  

yönünde mevzuat değişikliğine gidilmelidir. 

 

                 Büyük merkezlerde iş yoğunluğunun % 40 – 50 gibi önemli bir oranını düşük 

miktarlı takipler oluşturmaktadır. Elektrik, su, doğal gaz, internet, telefon v.b gibi kurumsal 

ya da abonelik sözleşmesinden kaynaklanan alacakların tahsilinde ilgili kurum veya şirkete 

başlangıçta güvence bedelinden mahsup etme ve borç ödeninceye kadar hizmeti durdurma 

sorumluluğu yüklenmelidir. Nitekim emekli maaşlarına rıza dışında haciz konulmasını 

yasaklayan mevzuat değişikliğinden sonra bankalar risk esaslı hareket ederek emeklilere 

kredi kartı verme uygulamasından önemli ölçüde vazgeçmişlerdir. 

 

b) Mümkün olduğu takdirde    belli  bir miktarın altındaki alacaklar yönünden 

“ihtar” şartı getirilmelidir. 

 

                   Asgari  ücretin  altındaki  veya 1.000 TL. nin altındaki alacaklarda noterden  

ihtarlı  ödeme davetiyesi gönderilip belli bir süre verilip ( 15 veya 30 gün ) bu sürenin 

bitiminden sonra takiplerin icra dairelerinde açılmasının sağlanması. 

 

 



 

 

 

3- Acilen Yeni İcra  Modülüne Geçilmesi: 

            Avrupa Birliği projesi olarak başlatılan "İcra Dairelerinin Etkinliğinin 

Arttırılması" ve bütün evrakların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip 

edilecek sisteme acilen geçilmelidir.  Özellikle bu projenin  ülkemizde açılan icra takip 

dosyalarının % 60 ını oluşturan  büyük şehirlerden başlanması artık zorunlu hale gelmiştir. 

4- Takip ve  Taleplere Kota Getirilmesi 

 

  Kontrolsüz bir şekilde ve 24 saat boyunca UYAP üzerinden gelen takip ve 

talepler, iş yükünü iyice artırmakta ve içinden çıkılmaz bir hale sokmakta olup, 

büyükşehirlerde bulunan her bir daireye günde 1000 ila 1500 arasında talep gelmektedir. 

Gelen taleplerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilip gereğinin yapılabilmesi için ya günlük 

kota uygulaması getirilmeli, ya da belirli bir saatten sonra (tercihan mesai saatleri haricinde) 

talep gönderilmesi engellenmelidir. Zira, mevcut durumda UYAP üzerinden gelen taleplerin 

de yasal mevzuata göre 3 iş günü içerisinde neticelendirilmesi zorunlu olduğundan, personel 

mesai saatleri haricinde, gerek hafta sonu ve gerekse diğer resmi tatil günlerinde de 

çalışmak zorunda kalmakta olup, bu husus personelin moral ve motivasyonunu bozmakta ve 

verimli çalışma ortamının tesisini imkânsız hale getirmektedir. Çalışan personel sayısına ya 

da iş sahibi veya vekilinin günlük limitleri dahilinde İcra Dairesine gönderilen taleplerde 

sınırlandırma yapılması zorunlu hale gelmiştir. 

 

5-  Tarama ve  Muhabere Merkezlerinin Kurulması: 

 

                  Çok sayıda icra dairesi bulunan büyük merkezlerde acilen tarama ve muhabere 

bürosunun kurulması gerekmektedir.  Bu merkezlerde bulunan İcra Dairelerine   elden gelen  

fiziki  evraklar ve eski dosyalar personel yetersizliği ve iş yoğunluğu sebebiyle  taraması 

yapılıp uyap sistemine aktarılamamaktadır.  

 

                 Bu büyük merkezlerdeki icra dairelerine muhabere nöbetinde  taşraya gidecek 

binlerce  yazı ya da evrak  gelmekte  ve bu daireler  muhabere nöbetinin olduğu gün diğer işlevlerini 

yerine getiremez hale gelmiştir. 

 

6- Müracaat ve Danışma Bürosunun Kurulması: 

 

                 Mesai saatleri boyunca İcra Dairelerine telefon ile müracaat eden vatandaş ve iş 

sahiplerine iş yoğunluğundan dolayı verilen hizmette aksamalar yaşanmakta olup, daha 

etkin ve verimli hizmet verebilmek için halkla ilişkiler veya yeni icra modülünde olduğu 

gibi ön büro tahsis edilerek burada görevlendirilecek 2 veya 3 personele  İcra Dairelerinin 

UYAP üzerinden ekranlarını görüntüleme imkânı verilmeli, gerek takibin kesinleşip 

kesinleşmediği, dosyanın tarafları, dosyada ilgililere ödenecek para bulunup bulunmadığı, 

dosya borç miktarı gibi sınırlı konularda  telefonlarda sorulara cevap verilmesinin 

sağlanması, gerekse telefon ile bilgi verilemeyecek durumlarda arayanlara bu işler için İcra 

Dairesine nasıl müracaat etmeleri gerektiği hususunda bilgi verilmesinin temin edilmesi çok 

büyük önem arz etmektedir. 

 

 



 

 

7-  Fiziki Mekanların İyileştirilmesi: 

               Tüm adliyelerde icra daireleri nedense  binaların zemin katında  hatta eksi 1 ve 2.  

katlarda tuvalet yanında camı  dahi olmayan havasız ve rutubetli güneş görmeyen yerlerde 

bulunmaktadır.  Aslında İcra dairelerinin  zemin katlarda  ve söz konusu  şartlarda  

çalışmaları gerektiği  konusunda herhangi bir yasa, yönetmelik ve düzenleme yoktur. Fakat 

uygulamada icra dairelerinin  böyle bir muamele ile  karşı karşıya oldukları bir vakıadır.  

İcra dairelerinin  tüm çalışanları kendilerini terk edilmiş , gözden çıkartılmış olarak  

gördüklerinden  sonsuz bir umutsuzluk, karamsarlık ve negatif enerjiyle yüklü  haldedir. 

İnsanların çalıştığı yerde mutlu olması, mesleğini sevmesi, hakkın icrası için gelenlere güler 

yüzlü davranmasında, çalışılan fiziki mekânların etkisi büyük olduğunu belirtmek gerekir. 

Ayrıca, bir ilam almak için büyük zorluklara katlanan ve uzun bir süre bekleyen kişiler için 

mutlu son yeri olabilecek icra dairelerini fiziki açıdan en iyi şekilde yapılandırmak gerekir. 

Bu ortamı yukarıda belirtilen olumsuzlukları barındıran icra teşkilatı ile sağlamaya imkân 

yoktur. Bunun için icra dairelerinin fiziki çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerekir. 

8- Avukat Katiplerinin Kontrol ve Denetim Altına alınması 

                Özellikle iş yoğunluğu olan Büyükşehirlerde, icra dairelerinde avukatlardan çok 

avukat katipleri çalışmaktadır. Avukat katipliğinde ise maalesef baro tarafından kimlik kartı 

vermek dışında herhangi bir işlem yapılmamakta ve yeterli mesleki ve etik eğitim 

verilmemektedir. Şu an avukat katipliğinde kalite tamamen kaybolmuştur.  Avukatlar düşük 

ücret, ağır çalışma koşulları vs. gibi sebeplerle yanında çalışacak katip bulamamakta, bunun 

neticesinde de adeta yoldan geçeni toplayarak katiplik yaptırmaktadırlar. Bu durumda da, 

işlem hataları çoğalmakta, haklarını ve görevlerini tam bilmediklerinden avukat katipleri ile 

icra çalışanları arasında yersiz çatışmalar yaşanmaktadır.  

 Avukat katibi kimliği altında iş takipçiliği yapan bir grup avukat katibi bulunmakta 

olup, bunlar her daireye bu katip kimliği ile girip çıkmakta, yerine göre borçlular ile işbirliği 

yaparak dosyaları ve dosyalardaki evrakları yok etmekte ve bu durumda icra dairelerini zor 

durumda bırakmaktadır.  

           Türkiye Barolar Birliği ile koordineli olarak, Avukat kâtip ve sekreterlerinin Baro 

Kütüğüne kayıtlı olmalarının temini ile, kaydı bulunmayan kişilerin İcra Dairelerine 

girmelerinin ve Avukat adına evrak takip etmelerinin engellenmesi, bu anlamda Avukatlık 

Kanunu’nun 46. Maddesinde belirtilen işler dışında kâtip ve sekreterlerin avukat gibi 

daireye gelerek sabahtan akşama kadar dosya incelemelerinin önüne geçilmesi, gerek 

çalışanların ve gerekse iş sahiplerinin kendi işlerini yapmasını engelleyen ve zorlaştıran 

insan sirkülasyonunun önlenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. 

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ SORUNLARI 

1-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.  

          



 

 

           İcra Müdürü ve İcra Müd. Yardımcılarına  halen 657 sayılı kanuna ekli 1 sayılı ek 

gösterge  cetvelinin  genel idare hizmetleri sınıfının (i) bendinde Yüksek öğrenim görmüş  

Devlet Memurları için  uygulanacak  ek gösterge  tablosuna göre  01.01.1995 tarihinden 

itibaren 1. derecedeki  Genel İdare Hizmetleri sınıfına göre   2200  ek gösterge rakamına 

göre ödeme yapılmaktadır. 1. Dereceye gelmiş   düz bir  Devlet Memuru ile  İcra Müdürü  

arasında emekli maaşı  yönünden hiçbir fark yoktur. Oysaki yukarıdaki ek gösterge 

cetvellerine bakıldığında birçok kurum müdürünün  ek göstergesinin 3000 veya 3600  

olduğu görülecektir. (Aynı kurumun müdürleri olmamıza rağmen Cezaevi Müdürünün ek 

göstergesinin 3000 olması gibi)  

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 Dairesi çalışanları yaptıkları ve yerine getirdikleri görev nedeniyle her 

zaman çok ağır bir risk altında olup, bu risk nispetinde tazminata hak kazandıkları inkâr 

edilemez bir gerçektir.  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 yapmasının uygun olacağı düşünülmektedir.  

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: 

                 666 sayılı KHK ile kamu çalışanlarına fazla çalışma (fazla mesai) ücreti 

ödenmesini düzenleyen kanun maddesi 1 Ocak 2013 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yeni düzenleyeme göre (666 sy. KHK - Ek 13. madde) Bakanlar Kurulu kararına bağlı    

 



 

 

 

olarak yılda 6 ayı geçmeyecek şekilde ayda en fazla 50 saat ve 5 katı oranında ödeme 

yapılabilecektir. 

  

               Yani 666 Sayılı KHK ile memurlara fazla mesai ücretinin ödenip ödenmemesi 

Bakanlıkların talebi ve Bakanlar Kurulu'nun takdirine bırakılmıştır.  
 

               Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından  15/01/2015 tarihinde  

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları’na gönderilen resmi 

yazı ile fazla mesai ücretinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ve nasıl 

ödeneceğinin hükme  bağlandığı bildirilmiştir. Yapılan açıklamaya göre, 6552 sayılı İş 

Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı 

Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 71 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 17″ ile eklenen fazla çalışma ücretlerinin ayda 50 saat 

ve her bir personel için yılda 300 saati geçmeyeceği, bu ücretten ceza mahkemeleri, hukuk 

mahkemeleri, cumhuriyet başsavcılığı’nın soruşturma ve ilamat büroları ile bölge 

idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi çalışanlarının yararlanacağı 
belirtilmiştir. 

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

da çalıçmak zorunda kalmaktadır. Ayda 70-80 saat fazla mesai yapan icra çalışanlarının bu 

fedakarlıklarına rağmen hak ettikleri imkanlar sağlanmadığı gibi önceden verilmiş hak ve 

imkanları da elinden alınmaktadır. Bu mesainin adli personel içerisinde  neden icra dairesi 

çalışanlarına verilmediğini anlamak  mümkün olmadığı gibi  icra personelinin de  moral ve 

motivasyonunu iyice bozmuştur. Bu yanlışlığın acilen düzeltilmesi gerekmektedir. 

9- Dava ve Şikâyetlere Karşı Korunma Hakkı Verilmesi: 

 

            İcra müdürleri Türkiye’de en çok şikayet edilen ve en çok savcı huzuruna çıkarılan 

bir kamu görevlisidir. Çoğu zaman yapmadığı şeyler için bu muameleye maruz kalmaktadır. 

Bu konuda mağduriyetlerin doğmaması için yasal düzenlemelerin yapılması, normal bir 

Devlet memurunun sahip olduğu güvencelere icra müdürlerinin de sahip olması gerekir. 

           İcra müdürleri, özlük hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 

göre, disiplin soruşturması dâhil olmak üzere diğer işlemlerin tamamında adalet 

hizmetlerine dâhil personel gibi muamele görmektedirler. Normalde 657’ye tabi olanlar 

hakkında savcı tarafından soruşturma açılabilmesi için bağlı olduğu kurumun amirinden izin 

alınması gerekir (Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 

m. 3). Ancak icra müdürleri hakkında bir suçlama olduğunda, bu suçlamanın haklı veya 

haksız olduğuna bakılmaksızın doğrudan savcı tarafından çağrılarak ifadeleri 

alınabilmektedir. İcra müdürleri çoğu zaman görevleri sırasında yaptıkları işlemlerden 

dolayı savcılığa şikâyet edilmektedirler. Savcı da icra müdürünü bir zanlının tabi olduğu 

işleme tabi tutmakta, bu da icra müdürlerinin psikolojik olarak yıpranmalarına sebep 

olmaktadır. Normalde icra müdürleri verdikleri zararlardan dolayı kendilerine değil, devlete 

karşı dava açılmaktadır. (İİK m. 5)  Ancak icra müdürü şikâyet edilince savcı da doğrudan icra 

müdürünü sorgulamaktadır. 

 İcra müdürlerinin hakkında soruşturma açılmasının diğer memurlar gibi bir izne tabi 

kılınması için önce icra müdürüne bir izin mercii tahsis etmek gerekir. Bu izin merciinin 

amir niteliğinde olmaması gerekir. Aksi halde, icra müdürünün tarafsızlığı ve bağımsızlığı  



 

 

tehlikeye düşer. Burada izin mercii Adli Yargı Komisyonu veya Adalet Bakanlığı 

bünyesinde bir genel müdürlük olabilir.  

10 – 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 icra Müdürleri için sakıncaları 

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

Müdürü ve Müdür Yardımcılarının da lojmanlardan faydalanması için gerekli çalışmaların 

yapılması zorunludur.  

11-Teşkilat Yasası  Çıkarılması: 

         İcra dairesinin çalışanlarının görev tanımlarında sorunlar mevcuttur. Örneğin, icra 

müdürü ve onun yardımcılarının görev tanımları, çeşitlerine ilişkin bir düzenleme mevcut 

değildir. İcra  Müdürleri ve Yardımcılarının tanımını,  hukuki statülerini ve yukarıda saymış 

olduğumuz özlük haklı ile ilgili kapsamlı bir teşkilat yasasına ihtiyaç vardır.  

                   Detayları Yüksek Makamınızın tensibi ile kurulacak ve meslek mensuplarımızın 

ağırlıklı olarak yer alacağı komisyonlarda değerlendirilmek üzere icra ve iflas Çalışanları 

Derneği olarak yukarıda belirttiğimiz hususlar yüksek makamınıza sunulmuş olup, 

tensiplerinize arz olunur.  

              S a y g ı l a r ı m ı z l a;  

                      

 

        İcra İflas Müdürlüğünde 

                         Çalışanlar Derneği 

 


