TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ADLİ YARDIM KOMİSYONU
Toplantı
Tarih/ Saat

:6
: 16 MART 2019 - Saat 14:00

Katılanlar :Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu, 16.Mart.2019 tarihinde Komisyon
Başkan Yardımcısı Av.Cem Cemal COŞKAN (İzmir Barosu) başkanlığında ; Av. Duygu
ÖZYAMAN (Adana Barosu), Av.Sibel TORUN (Ordu Barosu), Av. İlkay İnay YILDIRIM
(Balıkesir Barosu) ve Av.Nurcan BİNGÖLTEKİN (İstanbul Barosu) katılımıyla toplanmıştır.
Komisyondan sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Şakir Uzun, Av. H. Halil
SERT (Ankara Barosu), Av. Ferhat KARATAŞ (ŞanlıUrfa Barosu) ve Av.Bayram BAYKAL (Van
Barosu) mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamamışlardır.
Gündem :
1- Bir önceki toplantıda alınan kararlarının değerlendirmesi ( Yargı Reformu Taslağına
Alınması)
2- “İş Hukuku alanındaki zorunlu arabuluculuk görüşmelerinde, işçinin ekonomik
durumuna ve talebin niteliğine bakılmaksızın Baro tarafından Adli Yardım talebinin kabulü ve işçiye
avukat atanması” hususunun görüşülmesi ve bunun maddi kaynağının yaratılması konularının
görüşülerek Yargı Reformu Taslağına alınması için TBB Yönetim Kurulu'na sunulması.
3-Üyelerin önerilerinin değerlendirilmesi
Tutanak

:
Komisyon üyemiz Av.Cem Cemal COŞKAN (İzmir Barosu);

Önceki toplantıda, komisyondan sorumlu TBB Yön.Kur. Üyesi Av. A. Şakir UZUN
tarafından
“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” belirtmiş olduğundan, Adalet
Bakanlığı Adli Yardım Üst Kurulu toplantılarından komisyon üyelerimizin de haber edilmesi
gerektiğini, komisyon üyelerimizin veya içinden seçilecek temsilcilerin muhakkak bu Üst Kurul
toplantılarına katılımının sağlanmasının gerektiğini ;
01/12/2018 tarihli komisyon toplantısında alınan kararların TBB Yön.Kur.'na bir üst
yazı ile sunulması gerektiğini;

İş Davalarındaki Zorunlu Arabuluculuk görüşmelerinde komisyonumuzun ve
dolayısıyla Birliğin “Adli Yardım Listesinden Avukat Atanması ve Ödenecek Vekalet Ücreti”
yönünden bir tavsiye kararının bulunduğunu ancak “işçinin ekonomik durumuna ve talebin niteliğine
bakılmaksızın” bir atama yapılmasının, aslında hakkaniyetli olmakla birlikte, mevcut konjöktürde
bütçe sorunu yaratacağını, bu nedenle eğer bu husus Yargı Reformu Paketine girecekse ilgili
Bakanlıklar, İşçi Temsilcileri ve Sendikalar ile görüşülerek bir ek bütçe oluşturulması gerektiğini,
görev alacak meslektaşlar için de bu hususta TBB ve Barolar tarafından ön eğitim ve ayrı bir liste
çalışması yapılması gerektiğini ; özellikle arabulucuk belgesi bulunan ve aktif olarak arabulucu olan
meslektaşların bu listelerde ve görevlendirmelerde kesinlikle yer almamaları gerektiğini belirtmiştir.
Komisyon üyemiz Av.Sibel TORUN (Ordu Barosu);
Gerek TBB bünyesinde Stajerlere verilen Staj Eğitim Programı içinde , Adli Yardım
Farkındalık Dersinin müfredata eklenmesini , gerekse Baroların kendi yaptıkları Adli Yardım
görevlendirmelerinin eğitime ve sertifikaya bağlanması gerektiğini ;
Barolardaki görevlendirmelerin sertifikaya bağlı yapılması hususunda bu eğitimi
yapan bazı barolar ( örneğin Ankara Barosu) ve TBB Eğitim Merkezi ile ortak çalışma yapılması
gerektiğini belirtmiştir.
Komisyon üyemiz Av.Nurcan BİNGÖLTEKİN (İstanbul Barosu) ;
“Adli Yardımın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu 2018 yılı Bölge Toplantıları
sonuç bildirgelerinin birleştirilerek, TBB Yön.Kur.'na “Sonuç Bildirgesi” şeklinde sunulması
gerektiğini;
Ayrıca tüm baroların uygulama birliğinin sağlanması için adli yardım talep formlarının
bir örnek olması gerektiğini, TBB olarak matbu bir form oluşturularak tüm barolara gönderilmesi
gerektiğini, Adli Yardım Uygulamaları hususunda TBB tarafından bir El Kitapçığı hazırlanması
gerekliliğini belirtmiştir.
Komisyon üyemiz Av. İlkay İnay YILDIRIM (Balıkesir Barosu);
Adli Yardım başvurucusuna ait UYAP sayfasının, barolara da açılarak hakimlerin
görmüş olduğu sadece TAKBİS, POLNET, SGK ve Vukuatlı Nüfus Bilgilerinin görülebilmesinin
sağlanmasını bu hususta Adalet Bakanlığı ile görüşülmesi gerektiğini belirtmiştir.
Yapılan değerlendirmelerden sonra TBB Adli Yardım Komisyonu aşağıdaki
kararları almıştır.
1-TBB ve dolayısıyla Komisyonumuz Adalet Bakanlığı Adli Yardım Üst Kurulu'nun
doğal üyesi olduklarından, toplantı tarihlerinin komisyonumuza da haber verilerek, komisyon
üyelerimizin veya içlerinden seçilecek temsilcilerin bu Üst Kurul toplantılarına katılımının
sağlanmasına ;
2-”Adli Yardım Farkındalık Dersinin” Staj Eğitim Dersi olarak müfredata
eklenmesinin uygun olacağına ve bu konuda TBB Eğitim Merkezi ile ortak çalışma yapılması
hususunun TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;

3-Barolardaki adli yardım görevlendirmelerinde sertifika şartı aranmasının
önerilmesi ve bu konuda da TBB Eğitim Merkezi ile ortak çalışma yapılarak TBB bünyesinde ,
baroların adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu ve/veya komisyon üyelerinin davet edilerek eğitim
çalışması yapılması hususunun TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
4-Barolarda uygulama birliğinin sağlanması için, adli yardım talep formlarının
TBB (komisyonumuz) tarafından matbu olarak hazırlanması ve barolara gönderilmesi ; ayrıca
Adli Yardım Uygulamaları hususunda TBB tarafından bir Adli Yardım El Kitapçığı hazırlanması
hususlarının TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
5-Barolar tarafından verilen 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 geçmesinin
( mültecilerde ve cmk da olduğu gibi) ve ayrıca Adli Yardım başvurucusuna ait TAKBİS,
POLNET, SGK ve Vukuatlı Nüfus Bilgilerinin UYAP üzerinden barolara veya TBB'ye verilecek
bir link marifetiyle görülebilmesinin sağlanması için Adalet Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin
yapılması hususunun TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
6-İş Davalarındaki Zorunlu Arabuluculuk görüşmelerinde “işçinin ekonomik
durumuna ve talebin niteliğine bakılmaksızın” baro adli yardım listesinden atama yapılmasının
makul ve hakkaniyetli olduğu ancak bu husus Yargı Reformu Paketine girecekse
a-İlgili Bakanlıklar, İşçi Temsilcileri ve Sendikalar ile görüşülerek barolara ek bir
bütçe oluşturulması ,
b-Yapılacak görevlendirmelerin “İş Uyuşmazlığında Taraf Vekilliği Eğitimi”'ni
almış avukatlar arasından oluşturulmuş ayrı bir listeden yapılması ,
c-Arabulucuk belgesi bulunan ve aktif olarak arabulucu olan avukatların bu
listelerde ve görevlendirmelerde kesinlikle yer almamaları gerektiği hususlarının TBB Yönetim
Kuruluna sunulmasına ;
7-“Adli Yardımın Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu 2018 yılı Bölge Toplantıları
sonuç bildirgelerinin birleştirilerek, “Sonuç Bildirgesi” hazırlanmasına, bu hususta komisyon
üyemiz Av. Nurcan Bingöltekin'e (İstanbul Barosu) yetki verilmesine ;

8-Bir sonraki toplantının, katılım durumu ve uygunluğa göre değişiklik yapılması
mümkün olmak kaydıyla, 15 Haziran 2019 olarak saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir.
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