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TÜRKİYE BAROLAR BÎRLİĞÎ BAŞKANLIĞINA

Özel hukuktan doğan alacaklann tahsili için infaz işlemlerini yerine getirmekle
görevli bulunan icra ve iflas daireleri ile icra ve iflas sisteminin yeniden yapılandırılması
çalışmaları kapsamında Bakanlığımızca bir dizi değişiklik gerçekleştirilmektedir. Bu değişim
süreci içerisinde fiziki mekânın ve kurumsal yapının iyileştirilmesi, mevzuat kalitesinin
artıniması, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve teknolojinin imkânlarından daha fazla
faydalanılması gibi verimlilik ve etkinlik hedeflerinin gerçekleştirilmesi yer almaktadır.
Adil yargılanma hakkının tamamlayıcı süreci olan icra ve iflas sisteminin yakın
gelecekte iş yoğunluğu nedeniyle işlevini yerine getiremez duruma gelebileceği
değerlendirilmektedir. İş yoğunluğunu önemli ölçüde etkileyen unsurların başında küçük
alacak olarak nitelendirilmesi uygun olan ‘‘abonelik sözleşmesinden kaynaklanan ” alacaklar
oluşturmaktadır. Söz konusu dosyalar mevcut iş yoğunluğunun yaklaşık yüzde kırkma isabet
etmektedir.
Fiziki mekân ve kurumsal yapının iyileştirilmesi kapsamında Bakanlığımızca
geliştirilen ve halen küçük ve orta ölçekli 23 mahalde uygulamaya başlanılan ‘'yeni icra
dairesi modeli ” yaygınlaştırılması kapsamında 2017 yılı için 23 mahalde daha uygulamaya
geçilmesi çalışmaları devam etmektedir. Küçük ve orta ölçekli mahallerde olumlu sonuçlar
elde edilen yeni icra dairesi modelinin Ankara, İstanbul gibi büyük merkezler için
uygulanabilirliği veya büyük merkezler için uygulanacak yapının belirlenmesine yönelik İcra
Dairelerinin Kapasitesinin İyileştirilmesi (II. aşama) devam projesi hazırlık çalışmalarına
başlanmıştır.
İş yoğunluğunun önemli bir parçasını oluşturan ancak icra prosedürlerinin tamamının
uygulanmadığı, ödeme emri gönderilmesi ve kaydı haciz uygulanması aşamalarında kalan,
fiili haciz, muhafaza ve satış işlemlerinin genellikle tamamlanmadığı abonelik dosyalanndan
kaynaklanan küçük miktarlı alacaklar oluşturmaktadır. Bu dosyalarda, takibin kesinleşmesi
öncesinde yerine getirilen ve zor kullanmayı gerektirmeyen ödeme emri düzenlenmesi,
tebligat çıkartılması işlemlerinin icra dairesine gelinmeden, sanal ortamda avukatlar
tarafından
yerine getirilmesinin
sorunun
çözümünde
önemli
aşama
olacağı
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ekli sunumda tanımlanan ve Merkezi Takip Sistemi (MTS)
olarak isimlendirilen proje geliştirilmiştir.
Avukatlara Ödeme İhtan düzenleme ve tebligat çıkartma yetkisi tanıyan Merkezi
Takip Sisteminin yerindeliği tüm paydaşlar ile değerlendirilmiştir. Bu kapsamda
Bakanlığımız birimleri. Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, PTT,
uygulayıcı avukatlar, icra müdürleri ile değerlendirme toplantıları yapılmış, çalışmanın
faydalı olacağı sonucuna ittifak ile varılmıştır. İlgili kanunlarda değişiklik yapılmak suretiyle
hayata geçirilmesi düşünülen Merkezi Takip Sistemi için yazılım ve entegrasyon
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çalışmalarına devam edilmektedir.
Bu süreçte, Merkezi Takip Sisteminin barolar aracılığıyla mensuplarınıza tanıtımı,
sistem hakkında öneri ve eleştirilerin değerlendirilmesi, ayrıca tüm baro temsilcilerinin
iştiraki ile geniş katılımlı toplantı yapılması amaçlanmaktadır.
Bu itibarla, Merkezi Takip Sisteminin mensuplarınıza duyurulması ile baroların
temsilcilerinin katılımı sistem hakkında öneri ve eleştirilerin ile değerlendirilmesi hususunda.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ümmü Gülsüm ŞAMLI
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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NEDİR?
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NEDİR?
Avukatlar tarafından
yürütülen
abonelik
sözleşmelerinden kaynaklanan icra takiplerinin,
haciz aşamasına kadar olan işlemlerinin icra
dairesine
gelinmeden, ^^JJYAP
ve
PTT
entegrasyon
oluştörûlan bir sistem
üzerinden sanal Ortamda yürütülmesine imkan
tanıyan birtakip prosedürüdür.
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Merkezi Takip Sistemi

NEDEN
İHTİYAÇ
DUYULDU ?
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NEDEN

DUYULDU?

cra takiplerinin en az % 20 kadarının ödeme emrinin
tebliği ile ödenerek sonuçlandırıldığı,
Bu takiplere en fazla % 10 oranında itirazda
bulunulduğu,
Düşünülmektedir^
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OTL'NİN ALTINDAKİ
MSIZTAKİP

İf

2014 yılında 3.618.595 dosya % 66,94
2015 yılında 4.144.752 dosya % 63^78
Bu dosyaların çoğunluğunü'SBonelik sözleşmesinden
■' r- ■
kaynaklanan takipler oluşturmaktadır.
-
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NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU ?

Bu kapsamdaki dosyalarda, takip talebinin kaydı,
ödeme emri ve tebligatın hazırlanması ile diğer
işlemlerin daha hızlı yapılmasına yönelik beklenti
<imi zaman yeterince karşılanamamaktadır.

7/21

Merkezî Takip Sistemi

NASIL
ÇALIŞACAK :
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Ptl
I
Alacaklı vekili,
Uyap Avukat
Portalından
MTS'ye giriş
yapar.

Alacaklı-borçlu ve
borç bilgilerini
sisteme girer,
Belgeleri tarar,

«Ö dem e İhtarı»
belgesini oluşturur,
Harç- posta nnasrafını
sistemden yatırır.
Evrak M ERKEZİ
KAYIT NUM ARASI

i
Evrak, data olarak
borçlunun
adresine en yakın
PTT şubesine
elektronik
ortamda gider.

f

i

1

PTT şubesi Ödeme Ihtan ve
eklerinin çıktısını borçluya
tebliğ eder.
Tebliğ Mazbatası PTT
tarafından sisteme taranır.
Tebligat, fiziki olarak PTT'de
muhafaza edilirveya
alacaklı vekiline gönderilir

alır ve evrakta barkod
oluşur.
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Borcunu ödemek isterse

T

T

ÖdemeYöntemleri

itiraz Yollan

T
<5TÎ.

Ptt

T
w

MTS'de mevcut olan borç hesaplama
ekranı sayesinde takip masrafları da
dahil güncel borç miktarını öğrenerek,
alacaklı veya vekilinin;
■ PTT şubesindeki hesabına,

Borçlu itiraz etmez ve borcu
ödemezse

Borca itiraz ederse

T

T T T
.i .

niTS
I ta tM İM p a iM M

Ptt

Alacaklı, İcra ve İflas Kanunundaki
hükümlere göre itirazı hükümden

Alacaklı vekili haciz ve satış işlemeleri
için Ödeme İhtarında gösterilen yer icra
dairesinden takibe başlar.
icra Dairesi, herhangi birtebligat yapma
ihtiyacı duymadan sorgulama, haciz ve
sonraki süreçlere baslar._________________

düşürme yollarına başvurur.

■ Banka hesabına,
M TS numarası ile ilişkilendirerek
havale eder.
Borç sona erer.
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__________________'

Alacaklı vekili tarafından, muaccel alacağının tahsili için
UYAP Avukat Portalı üzerinden elektronik imza kullanmak
suretiyle MTS aracılığıyla borçluya 'ÖDEME İHTARI'
gönderilecektir.

• Bu aşamada sîstem, evraka Türkiye genelinde geçerli
olacak olan merkezi takip numarası verecektir.
■

• Ödeme ihtarında İcra ve İflas Kanunun takip talebi ve
ödeme emrinde yer alması gereken unsurlar bulunacaktır.
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• ödeme İhtartna^kaletname, fatura var ise takibe dayanak diğer
belgelertaranarak sisteme eklenecektir.
• MTS üzerinden yapılacak entegrasyon sayesinde harç tutarı,
tebligat ve Baro pulu ücreti sistem üzerinden doğrudan ilgili
kurumlara ödendikten sonra Ödeme İhtan ve ekleri borçlunun
adresine en yatart PTT şubesine tebligat evrakı olarak elektronik
ortamda gönderilecektir.
• Tebligat evrakı, PTT görevlisi tarafından muhatabına tebliğ edilerek
tebliğ mazbatası MTS'ye taranacak ve muhafaza edilecektir.
(Evrakın fiziken alacaklı vekiline gönderilmesi de mümkündür.) ^2/21
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Borçlu Ödeme yapmak isterse, takip masrafları da dahi
olmak üzere güncel borç miktarını MTS'den kontrol ederek
PTT veya herhangi bir banka (internet) şubesinden MTS
numarası ile'^ilişkilendirmek suretiyle alacaklı vekilinin
bildirmiş oldu^<hesâba borcunu yatırabilecektir.
Borcun tamanrr©i^ödervmesi halinde takip işlemi sona
ererek MTS'deki dosya kapanacak ve MTS'de 'ÖDEME
YAPILDI' kaydı yer alacaktır.
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NASIL ÇALIŞACAK?

Borçlu itiraz etmel< isterse, itiraz dilekçesini
herhangi bir icra dairesine sunabileceği gibi MTS
üzerinden elektronıklmza kullanarak veya kimlik
tespiti yaptilmak suretiyle herhangi bir PTT
şubesine itiraz edebilecektir,
tiraz halinde alacaklı, itirazın kaldırılmasını veya
iptalini mahkemeden genel hükümlere göre talep
edecektir.
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NASIL ÇALIŞACAK?

borca' itiraz edilmez ve borç ödenmez ise
alacaklı, MTS'den alacağı takip aşamalarını
gösteren belge ile Ödeme İhtarında belirtmiş
olduğu icra dairesine haciz başvurusunda
Du Iuna ca ktı
45^/
İcra dairesi, MTS'den yapılan işlemleri kontro
ederek haciz başvurusunu kabul veya
reddedecektir.
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FAYDALARI
16/2
1

im

Avukatlara tebligat çıkartma yetkisi tanınmış olacaktır.
Harçlar sadeleştirilerek peşin olarak bir defada tahsi
edilebilecektir.
Takip giderleri azalacaktır.
Borcun kredi kartı veya banka
e ödenmesi imkanı
sağlanabilecektir.
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FAYDALARI

• Kamu giderlerinin azaltılması sağlanacaktır.
•Hizmetin ^basitleştirilmesi, ucuzlaştırılması ve
hızlandırıirnası suretiyle vatandaş memnuniyeti
artacaktır.
•Alacaklı vekilleri büro giderlerinden ve işgücijnden
önemli oranda tasarruf sağlayacaklardır.
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FAYDALARI

2015 yılı verileme göre/
• Miktarı 2.500 TL^in altında olan yaklaşık dört milyon dosyanın
haciz aşamasına kadar işlemleri avukatın yetki ve kontrolünde
gerçekleştirilecektir. “
•
^
• Ödeme emri tebliği üzerine haciz aşamasına gelmeden ödenen
yaklaşık % 20 olanındaki dosyaya^ekabül eden 800.000 dosyanın
tahsilatı doğrudajı alacaklı vekilinin gösterdiği hesaba
yapılacaktır.
• Kalan yaklaşık 3.200.000 dosyanın haciz aşamasından önceki
işlemleri bu sistem üzerinden yapılmış olacaktır.
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ALACAK MİKTARLARINAGÖRETAKİP
SAYII ARI
2014 YILI
TUTARI (TL)

İLAMSIZ

ORANI %

İLAMSIZ ORANI %

1.680.582

31,09

1.709.733

26,31

891.143

16,48

1.101.477

16,95

1001-2500 arası

1.046.870

19,37

1.333.542

20,52

2501-5000 arası

647.316

11,99

817.037

12,57

5001 üzeri

1.137.697

21,07

1.533.553

23,65

TOPLAM

5.403.608

100

6.495.342

100,00

0-500 arası
501-1000 arası

20/21

N
"BuJ

D

uJ
0^
o
LÜ
UV
Ol

