TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
ADLİ YARDIM KOMİSYONU
Toplantı
Tarih/ Saat

:7
: 14 HAZİRAN 2019 - Saat 14:00

Katılanlar :Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Komisyonu, 16.Mart.2019 tarihinde
Komisyondan sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Şakir Uzun başkanlığında , Av.Cem
Cemal COŞKAN (İzmir Barosu) ; , Av.Sibel TORUN (Ordu Barosu), Av. İlkay İnay YILDIRIM
(Balıkesir Barosu) ve Av.Nurcan BİNGÖLTEKİN TAŞ (İstanbul Barosu) Av. H. Halil SERT
(Ankara Barosu), Av. Ferhat KARATAŞ (ŞanlıUrfa Barosu)katılımıyla toplanmıştır.
Av. Duygu ÖZYAMAN (Adana Barosu) ve Av.Bayram BAYKAL (Van Barosu)
mazeretleri sebebiyle toplantıya katılamamışlardır.
Gündem :
1- Yargı Reform Stratejisinin değerlendirilmesi
2- TBB bünyesinde bulunan Adli Yardım Dengeleme Fonunun barolara dağıtılması
konusunun ve ilkelerinin değerlendirilmesi
3-Hatay Baro Başkanlığından 03/05/2019 tarih ve 1093 sayı ile gelen “Adli Yardım
Yönetmeliğinde Düzenleme Yapılması” talepli yazısının değerlendirilmesi
Tutanak

:
1-Yargı Reform Stratejisinin değerlendirilmesi ;
Komisyondan sorumlu TBB Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Şakir Uzun ;

“Yargı Reformu Stratejisi” taslağının T.C. Adalet Bakanlığı ve TBB tarafından
yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen ortak çalışmanın sonucu olduğunu , konu başlıkları olarak meslek
sorunlarını çözmeye yönelik, evrensel hukuk normlarına göre hazırlandığını, özellikle Stratejinin
Adli Yardım bölümünde belirtilen “Ücret Artışı” ve vekalet ücretlerindeki “Kdv İndirimi”
konularının TBB'nin ve komisyonumuzun barası olduğunu, taslağın uygulanabildiği takdirde olumlu
bulduğunu” belirtmiştir.
Bu bilgilendirmeden sonra YRS (Yargı Reform Stratejisi) Komisyonumuzca
değerlendirilmiş ve komisyon üyelerimizce şu görüşler dile getirilmitir.

YRS'de , Avukatlık Sınavı, Hakim ve Savcı Yardımcılıkları, Yeşil Pasaport, Adli
Yardım Ücretlerinde arttırım, Kdv indirimi gibi olumlu başlıklar olmakla birlikte, hukukun temel
ilkeleri ve zaten olması gereken bir çok husus , Amerikanın yeniden keşfi misali, “reform” adı altında
yeniden dile getirilmiş, genel ve ucu açık tanımlar kullanılmıştır. Bazı başlıklar, meslek adına kulağa
her nekadar hoş gelse de , önemli olanın bunların nasıl ve hangi kriterlere göre uygulanacağıdır.YRS,
bir nevi , AB taleplerine cevap vermek adına hazırlanmış taahhütname özelliği
taşımaktadır.Ülkemizde, hukukun bugüne kadar ki uygulama biçimi de gözönünde
bulundurulduğunda, YRS'de ne yazdığı değil nasıl uygulandığı önemli olacaktır.
Özellikle Arabulucuk gibi tanımlarda , avukatlık mesleğinin faaliyet alanları
daraltılmakta, Adli Yardın Ofislerinin kurulması vb. hususlarda, adli yardım hizmetlerinin devlet
kontrolünde olmasını ve avukatlığın devlete bağımlı bir meslek durumunu doğurmakta ve hatta bunun
alt yapısını hazılamaktadır.Bu durum da avukatlık mesleğinin serbestliği ve bağımsızlığı ortadan
kalkacak, bir çok konuda devlet kontrolündeki mekanizmanın parçası olmayan avukatlar sistem
dışında bırakılma tehlikesi içinde olacaklardır.
Ayrıca özellikle Adli Yardım başvurularının E-Devlet üzerinden bir merkezden
yapılması hususu YRS de kadük kalmıştır.Burada daha doğru olan, başvurunun E-Devlet şifresi ile
UHAP'a girerek yapılması ve bu suretle başvurunun sistem üzerinden ilgili baroya düşüp, Adli
Yardım Hizmetinin Barolar marifetiyle yapılmasıdır.
YRT'nın meclis komisyonlarındaki çalışmalarının, konunun uygulamadaki en yetkin
bileşeni olan TBB ve dolayısıyla komisyonumuzun aktif katılımıyla yapılması sürece katkı
sağlayacaktır.
2- TBB bünyesinde bulunan Adli Yardım Dengeleme Fonunun barolara
dağıtılması konusunun ve ilkelerinin değerlendirilmesi ;
TBB bünyesinde bulunan Adli Yardım Dengeleme Fonundaki
barolara adil oranlarda dağıtılması için ;

%10'luk tutarın

-Türkiye'deki tüm barolardan sene sonu itibarıyla (Kasım ayı sonuna kadar) adli
yardım ödemesi bekleyen avukat sayısı (fon açığı) listeleri istenerek katsayı tespit edilmeli ;
-Belirlenecek katsayı ile talepte bulanacak barodaki avukat sayısına göre yapılacak
ödeme de , talep eden baroya, her sene sonunda ( Aralık ayının sonunda bir kereye mahsus olarak)
yapılmalıdır. Şöyle ki ;
%10
TAS
KS
BAS

: TBB Dengeleme Fonu Tutarı
: Tüm Barolardaki Adli Yardım Ödemesi Bekleyen Avukat sayısı
: Birim Değer (Katsayı)
: Talepte Bulunan Barodaki Avukat Sayısı
FORMÜL
%10 / TAS = KS x BAS

3-Hatay Baro Başkanlığından 03/05/2019 tarih ve 1093 sayı ile gelen “Adli
Yardım Yönetmeliğinde Düzenleme Yapılması” talepli yazısının değerlendirilmesi ;
Hatay Barosu Başkanlığı tarafından, bazı meslektaşların kendilerine verilen adli
yardım görevi kapsamında baro tarafından biriken alacakların ödenmesinde öngörülen sıraya
uymayarak, SMM kesmek suretiyle Baro Başkanlığı aleyhine icra takibi yapmaları nedeniyle oluşan
sıkıntıları önlemek amacıyla 30/03/2004 tarih ve 25418 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren TBB Adli Yardım Yönetmeliğinde Ödenecek Ücret kısmında bulunan 7. madde 1.
fıkrasındaki
Madde 7 — (Değişik fıkra:RG-28/12/2011-28156) Adli yardımla görevlendirilen avukata,
görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir.”

şeklinde belirtilen , “peşin ödeme” olarak belirtilmiş kesinlik ifadesinin düzeltilerek “adli yardım
bütçesi ve ödeneğin elverdiği ölçüde peşin ödenir” şeklinde düzenlemeye muhtaç olduğu yönündeki
talebi komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve mağduriyeti gidermek açısından Yönetmeliğin
7. maddesinin ilk cümlesi
“Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari ücret
tarifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu kararı ile evrak teslim sırasına göre, adli
yardım bütçesi ve ödeneğinin elverdiği ölçüde ödenir.” şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağına
oy birliği ile karar verilmiştir.
Yapılan değerlendirmelerden sonra TBB Adli Yardım Komisyonu aşağıdaki
kararları almıştır.
1-TBB ve dolayısıyla Komisyonumuz, gerek Adalet Bakanlığı Adli Yardım Üst
Kurulu'nun doğal üyesi olmaları gerekse konunun uygulanmadaki en yetkin bileşeni olmaları
sebebiyle , YRS'nın TBMM'deki Komisyon çalışmalarına komisyon üyelerimizin veya seçilecek
temsilcilerin aktif katılımının sağlanmasına ;
2-TBB bünyesinde bulunan Adli Yardım Dengeleme Fonunun, yukarıda belirtilen
kıstaslara göre (%10 / TAS = KS x BAS) formülü ile talep eden barolara dağıtılması hususunun
TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
3-Hatay Baro Başkanlığının 03/05/2019 tarih ve 1093 sayılı “Adli Yardım
Yönetmeliğinde Düzenleme Yapılması” talebinin kabulü ile mağduriyeti gidermek açısından
Yönetmeliğin 7. maddesinin ilk cümlesinin “Adli
yardımla
görevlendirilen
avukata,
görevlendirmeye konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu
kararı ile evrak teslim sırasına göre, adli yardım bütçesi ve ödeneğinin elverdiği ölçüde ödenir.”
şeklinde düzenlenmesi hususunun TBB Yönetim Kuruluna sunulmasına ;
8-Bir sonraki toplantının, katılım durumu ve uygunluğa göre değişiklik yapılması
mümkün olmak kaydıyla, 27 EYLÜL 2019 olarak saat 14:00'de yapılmasına karar verilmiştir.

AV. A. ŞAKİR UZUN
(TBB Y.K.ÜYESİ-İZMİR BAROSU)
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