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  2015 yılında PTT Genel Müdürlüğünün sistem değişikliğine gitmesi sebebi ile, 

işlemlerde gecikmeler ve evrak akibeti sorgulamalarda sıkıntılar yaşanmakta, İcra 

Müdürlüklerince ilgililere tebliğ edilmek üzere gönderilen tebliğ evrakları üzerinden uzunca bir 

süre geçmesine rağmen iade edilmemekte ve yapılan posta sorgulamasında da, evrakın bir 

biriminizde takılı kalarak, tarafımıza teslim edilmediği görülmektedir.  

  Tebliğ parçalarının gecikmesi sebebi ile dosyalara yapılan ödemeler taraflara geç 

ödenmekte ve alacaklı vekillerince tebligatların geç gelmesinden dolayı tarafımıza şikayetlerde 

ve serzenişlerde bulunulmaktadır. 

   Yine, tebliğ evraklarına verilen şerhler (kaşe ve el yazıları) okunaklı olmadığı 

gibi, tebligat kanununa uygun olmayan bir şekilde tebligatlar yapılmakta ( komşunun ismi 

yazılmamakta, kaşeler okunmamakta, tebligat yapılacak şahsın kime sorulduğu açık bir şekilde 

şerh edilmemekte, aynı çatı altında oturulmadığı halde, birlikte aynı çatı altında oturmakta 

olduğundan bahisle tebligatlar yapılmakta vs.) olup, bu durum hak kayıplarına sebebiyet verdiği 

gibi, icra çalışanlarının gereksiz soruşturmalar geçirmesine ve gereksiz davalarla karşı karşıya 

kalmasına sebebiyet vermektedir.   

   İcra Müdürlükleri ile yaşanılan her aksaklıkta, Adalet Bakanlığına bildirimde 

bulunan PTT Genel Müdürlüğü, nedense bugüne kadar bu konularda hiçbir işlem yapmamış ve 

yaşanılan sorunlara bir çözüm yolu bulamamıştır.  

  Bu konu ile ilgili olarak ileride maddi tazminatlarla ve cezalarla karşı karşıya 

kalınabileceği düşünülerek,  daha büyük sorunlarla karşılaşmamak ve şikayetlere maruz 

kalmamak için konuların bir an önce çözümlenmesi, aylarca teslim edilmeyen tebliğ evraklarının 

teslimlerinin hızlandırılması ve yeni geçilen sistemin bir an önce düzenlenerek aksaklıkların 

giderilmesi ve Tebligat Hukuku ile ilgili olarak tebliğ memurlarına gerekli eğitimin verilmesi 

gerekmektedir.  



   Konuya gerekli özenin gösterilmesi, bu konu ile ilgili birimlerin uyarılarak, tebliğ 

ve teslim işlemlerinin hızlandırılması, tebliğ evraklarına verilecek şerhlerin kanuna uygun bir 

şekilde verilmesinin sağlanması ve neticesinden bilgi verilmesi hususu, 

    Bilgilerinize arz olunur.  

 

        İcra İflas Müdürlüğünde 

                        Çalışanlar Derneği 

 


