TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ADLİ YARDIM KOMİSYONU

Toplantı
Tarih/ Saat

:5
: 01 ARALIK 2018 saat 14:00

Katılanlar : Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu, 01 Aralık 2018 tarihinde
komisyondan sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Şakir UZUN başkanlığında, Av.Cem
Cemal COŞKAN (İzmir Barosu), Av. H.Halil SERT (Ankara Barosu), Av. Duygu
ÖZYAMAN (Adana Barosu), Av.Sibel TORUN (Ordu Barosu), Av. İlkay İnay YILDIRIM
(Balıkesir Barosu) ve Av. Ferhat KARATAŞ'ın (Şanlıurfa Barosu) katılımıyla toplanmıştır.
Av.Bayram BAYKAL (Van Barosu) ve Av.Nurcan BİNGÖLTEKİN (İstanbul
Barosu) mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamamışlardır.
Gündem

:

1-TBB Adli Yardım Komisyonu Yönergesi değişikliği hakkında bilgilendirme
ve değerlendirme
2-Mültecilere Adli Yardım Destekleme Projesinin son aşaması hakkında
bilgilendir ve değerlendirme
3-Üyelerin önerilerinin değerlendirilmesi
Tutanak

:

Gündemin (1). maddesi hakkında, komisyondan sorumlu TBB Yönetim
Kurulu Üyesi Av. A.Şakir UZUN bilgilendirme yapmıştır.
Yönergedeki değişiklerin neler olduğunu detaylı olarak komisyon üyelerine izah
etmiş ve yeni Yönergenin birer örneği komisyon üyelerine dağıtılmıştır. Ayrıca Adalet
Bakanlığında Adli Yardım Üst Kurulunun kurulduğunu , TBB'nin bu kurulun bileşeni
olduğunu ,dolayısıyla TBB Adli Yardım Komisyonu üyelerinin de Adalet Bakanlığı bünyesinde
oluşturulan bu Üst Kurulun doğal üyeleri olduğunu belirtmiştir.

Gündemin (2). maddesinin görüşülmesine geçilmiştir ;
Mülteci projesi ile ilgili aşamaların birincisi olan eğitim aşamasında, pilot
illerden 17 tanesinde eğitim tamamlanmıştır. İkinci aşama olan otomasyon sistemi aşamasına
geçilmiştir. Eğitimi biten illerde otomasyon sistemi işlemeye başlamıştır.
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Gaziantep ve Hatay ve Çanakkale illerinde görevlendirme yapılmaya
başlanmıştır. Uygulamada TBB Merkezi Otomasyon Sisteminin kullanıldığı ancak atamaları
ilgili sorunların TBB nin değil , atamayı yapan ilgili barolarının sorumluluğunda olduğu
bildirilmiştir.TBB Otomasyon Sisteminin işleyişi kapsamında sisteminin çalışma şekli,ödeme
yönteminin ne şekilde olacağı ve hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği konusunda
komisyondan sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Şakir UZUN detaylı bir bilgilendirme
yapmıştır.Ayrıca toplantıya katılan üyelerimize avukatlar için hazırlanmış olan Adli Yardım
Otomasyon sistemi Kullanım Klavuzu dağıtılmıştır.

Gündemin (3). maddesinin görüşülmesine geçilmiştir ;
Komisyon üyemiz Av.Cem Cemal COŞKAN (İzmir Barosu) , TBB
bünyesinde Barolara verilen Staj Eğitim Programı içinde , Adli Yardım Farkındalık Dersinin
müfredata eklenmesini ve bu farkındalık derslerinin tüm Baroların Staj Eğitimi Derslerine
eklenmesini önermiştir. Ayrıca, Bakanlıkla görüşülerek dava veya takibin tarafı olan bir
başvurucuya ait UYAP sayfasının, barolara da açılarak hakimlerin görmüş olduğu en azından
sadece TAKBİS, POLNET, SGK ve Vukuatlı Nüfus Bilgilerinin görülebilmesinin sağlanmasını ;
Barolar tarafından yapılan adli yardım kabul işleminin mahkemeler tarafından da HMK
gereğince kabul edilmesinin sağlanarak uygulama da birliğin temin edilmesini; Adli Yardım
Görevlendirme Yazılarının, açılacak davalarda vekalet yerine geçmesi ( mültecilerde ve cmk da
olduğu gibi) bir sistem getirilmesini önermiştir.
Av. Sibel Torun (Ordu Barosu), adli yardım almak isteyen avukatlara sertifika
zorunluluğu getirilmesi konusunu öneri olarak sunmuştur.
Av İlkay İnal YILDIRIM (Balıkesir Barosu), adli yardıma başvuran kişileri
yönünden objektif kriterlere göre atama yapılabilmesi için, E-DEVLET aracılığıyla kişinin
bilgilerinin araştırılma zorunluluğu getirilmesi gerekliliğini önermiştir.

Yapılan değerlendirmelerden sonra TBB Adli Yardım Komisyonu
aşağıdaki kararları almıştır.
1- Adli Yardım Farkındalık Dersinin , Staj Eğitim Dersi olarak müfredata
eklenmesinin uygunluğuna ve bu hususun TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
2-Ülkemizde gelişmekte olan yeni bir hukuk dalı olan Mülteci Hukuku
uygulama içeriği olarak adli yardım işlevini ilgilendirdiğinden, TBB AB Merkezi bünyesindeki
Mülteciler Çalışma Grubu'nun, TBB Adli Yardım Komisyonu bünyesinde çalışmalarına devam
etmesi gerektiğinden , aslen Komisyonumuz bünyesinde Mülteciler Çalışma Grubu
kurulmasına ve bu hususun ilgili YK Üyesi Av. Şakir UZUN tarafından rapor halinde TBB
Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
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3-Barolar tarafından yapılan Adli Yardım “Kabul” kararlarının, mahkemeler
tarafından da HMK gereğince kabul edilmesinin sağlanarak uygulama da birliğin temin
edilmesi ve Adli Yardım Görevlendirme Yazılarının, açılacak davalarda vekalet yerine geçmesi
( mültecilerde ve cmk da olduğu gibi) bir sistem getirilmesi için Adalet Bakanlığı ile gerekli
görüşmelerin yapılmasına ve bu hususun TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
4-Bir sonraki toplantının, 2 Mart 2019 olarak saat 14:00'de yapılmasına (tüm
komisyon üyelerin uygunluğuna ve mümkün olduğunca katılımı sağlamak amacı ile tarihte değişiklik
yapılabilir) karar verilmiştir.
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