
 

 

        
İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE 

ÇALIŞANLAR DERNEĞİ 

Hipodrom Cad. No. 214.  Adliye Ek Binası 

İcra Müdürlükleri yanı, Yenimahalle/ANKAR 

 

 

 

ULUDAĞ SÖZLÜK YÖNETİMİNE 

 

  Sitenizde bazı başlıkların altında mesleğimizi ve meslektaşlarımızı küçük düşürücü, 

hakaret içerikli yazılar ve tanımlamalar bulunmakta olup, söz konusu tanımlamaların 

yayınlanması yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gibi, meslek etiğine de aykırıdır.  

 Sitenizde ismi belirli olmayan üyelerinizce yayınlanan ve yazıların sorumluluğu yazanlara 

ait olduğu düşüncesi ile kontrolsüzce yayınlanmasına izin verilen bu tür tanımlamalar 

mesleğimizi ve meslektaşlarımızı küçük düşürücü tarzda olup, yalan yanlış bilgilerle insanları 

yanlış yönlendirmekte ve bilgilendirmektedir.  

  Her meslekte olduğu gibi mesleğimizde de iyi ve kötü düşünceler ve uygulamalar bulunsa 

bile, birkaç kişinin yaptığı hatalı bir işlemi genele yaymak ve bu meslekte çalışanların tamamını 

zan altına sokmak, dürüst  yayıncılık ilkesi ile bağdaşmayacağı gibi, bu tür yazı ve 

tanımlamaların  kod adları altında serbestçe yayınlanmasına izin veren site yönetiminizi de 

sorumluluktan kurtarmayacaktır.           

             Bakanlığımızın 2011 yılında başlattığı “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi” 

kapsamında , icra daireleri bir değişim sürecine girmiş, yine 2012 yılında yapılan kanun 

değişikliği ile de, uygulamada da bir çok sorunu kısmen de olsa çözebilecek uygulamalar 

başlatılmıştır.  

  Bunlardan en  önemlisi ise, sitenizdeki yalan yanlış haberlere sebebiyet veren veya 

verdiren meslektaşlarımıza karşı sert uygulamalar ve meslekten ihraca kadar giden işlemler 

yapılmış, olumsuz algıları giderebilmek ve bir çok dedikodu ve şaibelere son verebilmek için 

sıcak para temasına son verilmiş ve dairelerdeki tüm para akışı banka sistemi üzerinden 

gerçekleştirilmeye başlanılmıştır.  

  “Etkin icra etkin adalet” sloganı ile yola çıkan Bakanlığımız, değişim konusunda gerekeni 

yapmakta olup, derneğimizce de bu konuda  Bakanlığımıza gereken destek verilmekte ve 

mesleğimizdeki bu tür olumsuzluklarla savaşılmaktadır.  

   Hal böyle olunca, bu değişime ve düzenlemeye destek olunması açısından, siteniz gibi 

sitelerdeki mesleğimiz ve meslektaşlarımız aleyhindeki, hakaret ve küfür içerikli, 

meslektaşlarımızın çalışma şevkini kıran, olumsuz yazı ve yayınların kaldırılması gerekmektedir.  

Sizden beklenen ve arzu edilen de, bu değişim içine giren icra sistemine destek vermek ve 

aleyhimizdeki olumsuz tanımlamaları kaldırmak ve bundan sonra da bu tür yazı ve 

tanımlamaların yayınlanmasına izin vermemektir.  

   Ülkemizde icra gibi bir çok sistemde ve kurumda bu tür hatalı yapılan işlemler ve 

uygulamalar bulunmakta olup, bunların önüne geçebilmek için, çalışanlar, iş sahipleri ve 

medyanın bir araya gelerek birbirine destek olması gerekmektedir. Fakat bunun yolu da, iftira, 

hakaret ve küçük düşürücü, mesleğin ve meslektaşların onurunu-gururunu zedeleyici haberler ve 

yorumlar, tanımlamalar yapmak değildir ve de olmamalıdır.  Bu konuda herkes üzerine düşeni 

yapmalı, sistemdeki bozuklukların düzeltilmesi için el birliği ile çalışılmalıdır.  



  Açıklanan nedenlerle, derneğimizce tespit edilen ve aşağıda işaretlenen başlıklar altındaki 

bir kısım tanımlamaların sitenizce yayından kaldırılması ve bu tür tanımlamaları yapanlara 

gerekli uyarıların yapılması ve bundan sonra da bu tür tanımlamaların sitenizde yayınlanmaması 

yönünde gerekli işlemlerin yapılması, aksi durumun tanımlamaları yazan ve yayınlayanların 

sorumluğunu gerektireceğinin hatırdan çıkarılmaması ve bu konuda üyelere gerekli uyarıların 

yapılmasını,  

 Söz konusu gerçeğe aykırı tanımlamaların sitenizden kaldırılmaması durumunda, 

derneğimizin ilgili kurumlara şikayet ve dava hakkını kullanmak zorunda kalabileceğinin 

bilinmesini,  

 Yayıncılık ilkesi ve etiği açısından site yönetiminizin bu tür işlemlere gerek kalmadan 

üzerine düşeni yapacağına olan inancımızla çalışmalarınızda ve yayın hayatınızda başarılar diler, 

aşağıda belirtilen tanımlamaların sitenizden kaldırılması için gereğinin yapılmasını, 

 Bilgilerinize rica ederiz. 
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SİTEDEN SİLİNMESİ TALEP EDİLEN TANIMLAMALARIN BULUNDUĞU BAŞLIKLAR 

- İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

- İCRA MÜDÜRÜ 

- İCRA TAKİBİ 

- ADİ MÜDÜRLER 

- İCRA MEMURU 

- İCRA DAİRESİ 

- İCRA MEMURUNA BAHSİS VEREN İNSAN 

- İCRA AVUKATI 

  

 


