
1)5 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlük tarihi 5 Ocak 
2013 olan, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların 
Ertelenmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi ile, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 58. 
maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

“Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır.” 
 
“1.Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili 
adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette 
oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin 
bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.); 
 
2.Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yeri; 
Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, 
biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve 
yerleşim yerleri;” 
 

2)Kanunun uygulanma şekli hakkında, Adalet Bakanı Müsteşarı Birol Erdem 
tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen 04.01.2013 tarihli yazıda: 

 
(…) 
 

 
hükümleri yer almaktadır. 
 

3)Bu düzenlemelerle avukatlara, tüm dosyalarına kendi banka hesaplarının IBAN 
numarasının bildirilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Dosyalarda borçlu tarafından yatırılması ya 
da satış vs. suretiyle yapılacak tahsilatların avukatların Vakıfbank dışındaki başka 
bankalardaki hesaplarına yapılacak aktarma işlemlerinde havale ve eft ücreti kesilecek ancak 
bu kesintilerin müvekkile yansıtılması mümkün olamayacak ya da zorlaşacaktır. 
 



4)Diğer yandan, avukat tarafından dosyalarda yapılacak her türlü harç vb. masrafların 
icra müdürlüklerinin POS cihazından  kartın geçirilmesi suretiyle yapılması uygulaması 
getirilmiştir. Bu POS cihazlarında sadece anlaşmalı Vakıfbank şubesinin verdiği nakit 
DEBİT/ATM kartı ile işlem yapılacaktır. Bunun için de her avukatın Vakıfbank’da hesap 
açtırması ve kart sahibi olması zorunlu hale getirilmiştir. 
 

POS cihazı dışında her türlü masrafın yatırılması, ancak bir Vakıfbank şubesinden icra 
müdürlüğünün Vakıfbank hesabına havale yapılması ya da başka bir bankanın şubesinden icra 
müdürlüğünün Vakıfbank hesabına EFT yapılması ile mümkün olacaktır. Bu da sözgelimi 
vekalet harcı, suret harcı gibi çok düşük meblağlar için bile avukatın sıra beklemesini 
gerektirecek ve zaman ve işgücü kaybına yol açacaktır. Havale ve EFT ücreti kesintilerine 
ilişkin sorun bu durumda da gündeme gelecektir. 
 

5)Avukatın Vakıfbank ya da başka bir bankadaki hesabına tahsilatın aktarılması 
durumunda, avukatın vergi, SGK borcu nedeniyle e-haciz uygulaması sonucunda, müvekkilin 
alacağının avukatın borcundan dolayı kendisine ödenememesi gibi bir sonuç meydana 
gelecektir. Bu da avukat – müvekkil arasındaki güven ilişkisini olumuz şekilde etkileyecek, 
müvekkil nezdinde avukatın mesleki itibarını  ciddi biçimde zedeleyecektir. 
 

6)Avukatların kullanımının yaygınlaştırılması için çaba gösterilen ancak halen birçok 
avukatın edinmemiş olduğu Barokart kullanıcısı meslektaşlar, bu kartı yeni getirilen sistemde 
kullanamayacaklardır.  
 

7)Borçluya gönderilecek ödeme emirleri ve her türlü tebligatta icra müdürlüğünün 
banka hesabına ilişkin bilgilerin dercedilmesi ve ödemelerin bu hesaba yapılması gerektiğinin 
tebliğ edilmesi, haricen tahsilatı imkansız hale getirecektir.  
 

8)Yeni düzenlemede “Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da 
elektronik ortamda yapılır.” hükmü yer aldığı halde İzmir adliyesindeki icra müdürlükleri 
yazılı takipleri kabul etmemekte ve takiplerin UYAP üzerinden açılmasını zorunlu 
kılmaktadır. Yasaya aykırı bu uygulama keyfi bir uygulama olup, avukatlar elektronik imza 
almaya zorlanmaktadır. Oysa ki, kurulduğu günden beri UYAP sisteminde sürekli sorun 
yaratmaktadır. Sistem altyapısı, icra takiplerinin elektronik ortamda açılmasını da gündeme 
geldiğinde sorunların katlanacağı açıktır. Uygulamanın yaygınlaşmadığı şu günlerde dahi 
UYAP sistemine girişlerde zorluk yaşanmaktadır. Altyapı yetersizliğine rağmen icra 
takiplerinin elektronik ortamda açılmasının yaygınlaşması sıkıntıyı arttıracak ve özellikle 
süreli işlerde avukatlar çok zor durumda kalacaklardır.   
 

9)Belirtilen sorunların çözülebilmesi için uygulamada yaşanan sorunların ve getirilen 
eleştirilerin dikkate alındığı yeni bir yasal düzenlemenin zorunlu olduğu açıktır. Yasakoyucu 
tarafından yeni düzenleme yapılıncaya dek değişikliklerin yürürlülüğün ertelenmesi acil bir 
önlem olarak düşünülebilir. Uygulamada karışıklığa yol açacağı çok açık olmakla beraber, 
yeni düzenleme ile eski uygulamanın yasa değişikliği yapılıncaya kadar birlikte yürütülmesi 
de gündeme gelebilir.  
 

10)Yeni düzenlemeden bağımsız olarak yaşanan en büyük sorunlardan biri de, 
UYAP’tan yapılan araç ve tapu sicili kayıtları sorgulamalarının ücretli olmasıdır. Bu ücreti 



ödemek istemeyen alacaklı vekilleri, - özellikle toplu dosyalara sahip banka ve diğer kurum 
avukatları – belli periyotlarda talep açıp bu sorgulamaları icra müdürlüğü aracılığıyla 
yapmaktadırlar. Bu da zaten personel yetersizliği nedeniyle sorun yaşayan icra 
müdürlüklerinde işlerin yavaşlamasına, taleplerin zamanında karara bağlanamamasına yol 
açmaktadır. UYAP aracılığıyla yapılan sorgulamaların avukatlara ücretsiz hale getirilmesi 
durumunda personelin iş yükü hafifleyecek, işlemler hızlanacak ve işgücü ve verimlilikte 
olumlu bir kazanç ve artış sağlanacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 


