
Kurumumuz Hukuk Müşavirliği tarafından 27-28 Eylül tarihinde gerçekleştirilen hukuki ihtilaflara ilişkin 

çalıştay sonucuna göre düzenlenen ve Ekim ayı sonu itibarıyla yayımlanan raporda yer alan ödeme 

emirlerinin ve tevhit tutanağının düzenlenmesi ve tebliğ işlemleri ile ilgili tespitler sonucuna göre mevcut 

durumun düzeltilmesi için yapılacak  ve dikkat edilecek hususlar hakkında üniteler talimatlandırılmıştır.

▪ Ödeme emirlerindeki muhatap bilgilerinin hatalı

olabildiği

▪ Ödeme emri tebligatının usulüne uygun

yapılmayabildiği

▪ Haciz işlemlerinde yanlış uygulamaların

olabildiği

▪ Şartlar oluşmadığı halde limited şirket

ortaklarının sorumluluğuna gidilmesinin, Kurum

alacağının tahsil kabiliyetini olumsuz etkilediği

▪ Memura düşen dosya sayısının çok olmasının;

prim alacaklarının zamanaşımına uğramasına yol

açtığı, ayrıca bu durumun mahkemelere düzensiz,

eksik ve ilgisiz evrak gönderilmesine neden

olabildiği

▪ İşverenlerin borçlarından dolayı yürütülen takip

işlemlerine; 506 sayılı Kanunun mülga 80 inci

maddesinin onikinci fıkrası, 5510 sayılı Kanunun 88

inci maddesinin yirminci fıkrası ve 6183 sayılı

Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre tüzel

kişi işverenlerin üst düzey yöneticileri ve yetkilileri

ile limited şirket ortakları hakkında 6183 sayılı

Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek

ödeme emirlerinin tebliği suretiyle başlanılması,

▪ Asıl işveren ile birlikte sorumlu olan kişilerin

tespitinin, sorumlu oldukları borç tutarlarının,

dönemlerinin/aylarının ve hisse oranlarının, görev

yaptıkları dönemlerinin tayin ve tespitinin

yapılmasını müteakip adlarına düzenlenen ödeme

emrinin (muhatap kısmının örneklerle gösterilmek

suretiyle) doğru ve eksiksiz düzenlenerek takip

işlemine başlanılması,

▪ Tebliğ işlemlerinin usulünce yapılması hususunda

azami dikkat edilmesi,

▪ Borçlu hakkında usulüne göre tebliğ edilmiş ödeme

emri ile haciz aşamasına geçilmesi, ödeme emri

tebliğ edilmeden haciz işlemi uygulanmaması, borç

tutarının çok üzerinde haciz uygulanmaması, birden

fazla icra takip dosyasının bulunması halinde

mutlaka tevhit tutanağı düzenlenmesi,

Yapılan takip işlemine karşı yargı yoluna başvurulması halinde  istenilen ve icra dosyasında 

bulunan tüm bilgi ve belgelerin ünite görüşü ile birlikte hukuk birimlerine iletilmesi, koordineli 

çalışmanın ve bu konuda gerekli tedbirlerin ünite amirleri tarafından alınması hususu 

talimatlandırılmştır.
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