
                                                                                                                  
İCRA İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDE 

ÇALIŞANLAR DERNEĞİ 

Adliye Ek Binası, Hipodrom Cad. 

İcra Müdürlükleri Yanı, Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 0505 615 46 95 

 

 

SAYI  :  2014/97        14.08.2014 
KONU  :  Kamu Spotu Film  
      Projesine Sponsorluk. 
       

              VAKIFBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE                                                                                               

                ANKARA 

 

       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. 

 

Kısaca yukarıda bahsedilen sorunları kamuoyuna taşıyarak çözüm yollarını aramak  için 

İcra İflas Müdürlüğünde Çalışanlar Derneği tüm icra dairesi çalışanlarını fikir ve düşünce 

yapısı ne olursa olsun bir araya getirerek tek yürek tek ses olmayı hedef edinmiştir.  

 

 Derneğimiz icra dairesi çalışanlarını  ilgilendiren tüm süreçlere müdahil olmayı,  yasa ve 

yönetmelikler ile  ilgili yapılan düzenlemelerde söz sahibi olmayı, üyelerin mesleki bilgi ve 

becerilerini artırmak, bilgi iletişimini sağlamak ve bilgi birikiminden ilgili kamu ve özel 

kesimleri yararlandırmak için konferans, sempozyum, panel, yazılı, görüntülü ve sesli yayın 

organlarından istifade ederek basın toplantıları düzenlemeyi amaç edinmiştir. 

 

Bilindiği üzere 02.07.2012 tarihinde kabul edilen 6352 Sayılı Kanunun 4. Maddesi ile      

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 9. Maddesi değişmiş ve 06.01.2013 tarihinden bu yana    

İcra ve İflas Müdürlüklerinde tüm parasal işlemler banka üzerinden yapılmaya  başlanılmıştır.  

 



Kanunun yürürlüğe girdiği ilk zamanlarda ödemeler bankaya verilen talimatlarla veya İcra 

Müdür veya Yardımcıları tarafından bankanın interaktif sistemi üzerinden yapılmakta iken, 

bankanın UYAP’a entegre olması ile birlikte, ödemelerin tamamına yakını UYAP üzerinden 

yapılmaya başlanılmıştır.   

 

Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Vakıflar Bankasına talimat verilerek yapılan 

havale ve eft işlemlerinde sorunlar ve personel yetersizliğinden dolayı bazen aksaklıklar 

yaşanmaktayken, şimdilerde işlemlerin tamamı İcra Müdür ve Yardımcıları tarafından sistem 

üzerinden yapıldığından  bankanın havale ve eft işlemlerinde rahatlamalar meydana gelmiştir. 

 

  Bunun yanı sıra dairelere verilen post cihazları ile de yine İcra Müdür ve Yardımcıları ile 

icra dairesinde çalışan zabıt katipleri tıpkı bir banka memuru (özellikle sisteme entegre  olan 

Vakıflar Bankası memuru) gibi çalışmakta ve banka gişesinde tahsilat işlemi yapan tüm banka 

memurlarının işlemlerini yapmaktadırlar.  

 

 Mevcut durum itibariyle de, bankanın personel gideri azalmakta ve faiz vs. geliri ile 

birlikte bankanın mudisi de artmaktadır. Alacaklılar, borçlular, avukatlar ve icra dairesi 

çalışanlarının tamamına yakınının Vakıfbank’ta hesabı bulunmaktadır. Şu an sistem tamamen 

Vakıfbank’ın tekeli altındadır. İcra daireleri tıpkı Vakıfbank Şubeleri ve icra dairesi çalışanları 

da tıpkı bir banka memuru gibi çalışmaktadır.  

 

 Ankara icra daireleri itibariyle, her bir icra dairesinin Vakıfbankta vadesiz hesabında 

yaklaşık 8-10 milyon Türk Lirası bulunmakta ve bu para devamlı devretmekte, bazen artış 

bazende azalış göstermekle birlikte, bu miktarlarda her yıl devretmektedir. Tüm Türkiyedeki 

icra daireleri düşünüldüğünde ise bu miktar milyarları bulmaktadır.  Bu miktarda, bir banka 

için olağanüstü bir gelir   ve kaynak  ifade  etmektedir.  

    

 Derneğimiz yukarıda bahsedilen icra sorunlarına dikkat çekmek için   kamu spotu filmi  

için bir proje çalışması yaptırmıştır. Derneğimize sunulan kamu spotu filminin çekim 

maliyetleri yaklaşık olarak 30.000,00 TL. tutarındadır.  

 

 Derneğimiz 23.11.2013 tarihinde ilk genel kurulunun yaparak faaliyetlerine başladığından 

ve 9 aylık bir geçmişe sahip olduğundan bütçesi bu projeyi karşılamaya yetmemektedir. 

 

        Yukarıda  bahsedilen hususlar dikkate alınarak bu kamu yararına olan projeye bankanızın  

destek vermesi ve SPONSOR olması dileğiyle…. 

 

        Saygılar sunarım.  

 

 

                                                                                   İcra İflas Müdürlüğünde            

                                                                                Çalışanlar Derneği 

                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı 

                                                                                   Ahmet KAYİŞ 

 

Not: Uygun olması halinde bankanızın logosu 

  Film içinde kullanılacaktır. 

 

Ek : Kamu  Spotu Film Projesi. 



 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


