TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM KOMİSYONU ÜST KURULU
Toplantı : 4

Tarih : 17.3.2018

Katılanlar: Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu, 17.03.2018 tarihinde komisyondan
sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Şakir UZUN açılışı yapması ile , başkan vekili Av.
Ferhat KARATAŞ'ın (Şanlıurfa Barosu) başkanlığında Av. Nurcan BİNGÖLTEKİN (İstanbul
Barosu), Av. H.Halil SERT (Ankara Barosu), Av.Sibel TORUN (Ordu Barosu), ve Av. Bayram
Baykal (Van Barosu), Av. İlkay İnal YILDIRIM (Balıkesir Barosu) katılımıyla Ankara’da
toplanmıştır

Genel Sekreter Av. Duygu ÖZYAMAN’ın mazereti sebebi ile katılamadığından üye Av. Nurcan
Bİngöltekin Taş tarafından toplantı tutanak altına alınmıştır. Av.Cem Cemal Coşkan ise uçağının
rötar yapması nedeniyle toplantıya katılamamıştır.
GÜNDEM

1. Bölgelerden gelen raporların değerlendirilmesi ve toplanarak ortak bir rapor hazırlanması

2. Ordu Baro Başkanlığının Adli Yardıma yapılan iş davaları konulu başvurularda sunulacak
hizmetin, zorunlu arabuluculuk dava şartı aşamasını da kapsayıp kapsamayacağı hakkında görüş
isteminin değerlendirilmesi
3. Adli Yardım destek projesi kapsamında barolarla imzalanması gereken protokollerin
hazırlanması (Uygulamada öngörülemeyen riskleri belirleyerek)
4 .Gelecek toplantı tarihi saptanması ve kapanış.
TUTANAK:

Gündem 1. Bölge toplantıları neticesinde bölgelerden gelen raporların değerlendirilmesi ve
toplanarak ortak bir rapor hazırlanması görüşüldü.
Bölgeleri adına toplantı düzenleyen kurul üyelerinin kurula sundukları, toplantılarda tutulmuş
olan tutanakların özellikle sonuç ve rapor kısımları dikkate alınarak Adli Yardım Kurul üyesi Av.
Halil Sert tarafından ortak bir rapor hazırlanmasına karar verilmiştir.
Ayrıca bölge toplantılarında en çok tartışma konusu yapılan konular tekrar değerlendirilmiştir.
-

-

Ankara bölge toplantısında tartışılan adli yardım görevlerinde avukatın yetki verme
hakkının sınırlandıran ve hizmetin yürütülmesinde görevlendirilen avukat açısından
sorun yarattığı düşünülen, özellikle Avukatlık Yasası Yönetmeliğinin 18/4. maddesindeki
yasal sınırlama ile ilgili çalışma yapılması gerektiği Av. Halil Sert tarafından ifade
edilmiştir.
Adli yardım başvurularında başvuranın ekonomik durumuna ilişkin yapılan araştırma ve
değerlendirmelerin tartışmalı olduğu ve farklı sorunlar yarattığı aynı zamanda yeterli

-

-

-

sonuç da vermediği değerlendirilmiştir. Bu konuda Balıkesir Barosu tarafından yapılan
Marmara - Ege bölge toplantısında en çok tartışılan konu olması sebebi ile Kurul üyesi
Av. İlkay Yıldırım tarafından bilgi paylaşımı yapılmıştır.
Özellikle SOYBİS sistemine dahil olunması ve bu konuda protokol yapılmasının
gerekliliğinde fikir birliğine varılmıştır.
Ayrıca toplantı raporlarının değerlendirilmesi ve toplu sonuç raporu oluşturulduktan
sonra bir sonraki toplantı gündeminde bir başlık olarak belirlenmesinin uygun olacağı
görüşü ile adli yardım sorunlarının çözümüne dair çalışmalara başlanması için bir eylem
planı ve faaliyet takvimi oluşturulması kararlaştırılmıştır.
Yönetmelik değişikliği önerilerinin değerlendirilmesi ve taslak çalışması yapılması kararı
verilmiştir.

Gündem 2 Ordu Baro Başkanlığının Adli Yardıma yapılan iş davaları konulu başvurularda
sunulacak hizmetin, zorunlu arabuluculuk dava şartı aşamasını da kapsayıp kapsamayacağı
hakkında kurul üyelerinin görüşlerini sunmaları ile değerlendirilmiştir.

Ordu barosuna cevaben gönderilecek yazıya ek olarak tüm barolara da görüş niteliğinde bir yazı
gönderilmesinin uygun olacağı, adli yardımın davada temsil dışında dava öncesi veya sonrası
avukatlık yasasında tanımlanan tüm avukatlık hizmetlerini kapsadığı, dava şartının yerine
getirilmesi olarak değerlendirilen zorunlu arabuluculuk sürecinde tarafın temsilinin de bir
avukatlık hizmeti olduğu dikkate alınarak adli yardım hizmeti sunulabileceği, sunulan hizmetin
bütçede ek bir yük oluşturmayacağı, Avukatlık asgari ücret tarifesinin 16. Maddesinde bu konulu
görevlendirmelerde yapılacak ödeme hususunun düzenlendiği ifade edilmiş ve sonuç olarak
arabuluculuk sürecinde işçi başvurana avukat tayinin adli yardımın amacına uygun olduğunda
görüş birliğine varılmıştır.
Söz konusu yazı Kurul üyesi Av. Nurcan Bingöltekin Taş tarafından hazırlanarak kurul üyeleri ile
mail yolu ile paylaşıldıktan sonra, TBB yönetim Kurulunun takdirine sunulacaktır.

Gündem 3. Komisyondan sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Şakir UZUN projenin

aşaması hakkında güncel bilgilendirme yapmıştır.

Adli Yardım destek projesi kapsamında barolarla imzalanması gereken protokollerin
hazırlanması (Uygulamada öngörülemeyen riskleri belirleyerek) ve çalışma takviminin
oluşturması görüşülmüştür. Öncelikle TBB ve barolar arasında imzalanacak protokolün
içeriğinin ve kapsamının ayrıntıları ile düzenlenebilmesi için TBB Uluslararası İlişkiler ve AB
Mrz. Müd.Murat YALKIN ile toplantı esnasında tüm üyelerin işiteceği şekilde telefon görüşmesi
yapıldı. Murat Yalkın
- Proje uygulama anlaşmasının içeriği,
- Mali kurallar
- Protokol taslağı ile ilgili bilgileri 19 Mart 2018 pazartesi günü Candan Hanım vasıtası ile
kurula ulaştıracağını bildirdi.
26 Mart 2018 tarihine kadar tüm kurul üyelerinin bu bilgiler ile çalışma yapıp görüşlerini ve
çalışma sonuçlarını gruba mail atmaları sonrasında Grup sekreteri vasıtası ile 28 Mart tarihine

kadar üyelerin çalışması neticesinde paylaşılan bilgilerin birleşik metin haline getirilerek ve son
hali ile gruba yeniden gönderilmesi kararlaştırılmıştır.
Sonuç metni grup üyelerinin son incelemelerinden sonra TBB Yönetim Kuruluna ulaştırılacaktır.
Gündem 4.
Sonraki toplantı tarihine Haziran ayı içerisinde yapılmasına ilgili tüm üyelerin mümkün
olduğunca katılımını sağlamak amacı ile kesin tarihin kurul üyelerinin uygunluğuna göre daha
sonra belirlenmesine karar verilmiştir.
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