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Türkiye Barolar Birliği olarak, Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan 
edilen koronavirüs (Covid-19) ile ilgili 
meslektaşlarımıza ilk bilgilendirme-
mizi yaptık. Pandemi halini gerekçe 
göstererek mazeret dilekçesi sunan 
meslektaşlarımızın karşısındaki vekil-
lere, meslek ilkeleri çerçevesinde dav-
ranarak, mazeretlerin kabul edilmesini 
tavsiye ettik. 

Mesai saatleri dışında ve hafta son-
larında cezaevi yerleşkeleri içindeki 
binalar arasındaki ulaşımda meslek-
taşlarımızın yaşadıkları sorunun çö-
zümüne ilişkin Adalet Bakanlığı’na 
yazı yazdık. Bunun üzerine Adalet 
Bakanlığı, cezaevlerinde hüküm-
lü ve tutuklular ile görüşmeye 
giden meslektaşlarımızın mesai 
saatleri dışında kurumlara ula-
şımları konusunda yaşadığı 
sıkıntılarla ilgili tüm Cumhu-
riyet başsavcılıklarına gerekli 
talimatı verdi. 

T.C.ADALET BAKANLIĞI 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı :95895915-045.03-E.924/42695 

06/03/2020

Konu : Avukların Ulaşım Hizmetleri

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE

İlgi : a) 17/02/2020 tarihli ve 41870694-659-E.3916 sayılı yazı.

b) 03/03/2020 tarihli ve 95895915-010.07.01-E.879/40765 sayılı yazımız.

Genel Müdürlüğümüze bağlı ceza infaz kurumlan kampüslerinde barındırılan hükümlü 

ve tutuklular ile avukat-müvekkil ilişkisi çerçevesinde görüşmeye gelen avukatların mesai 

saatleri dışında kurumlara ulaşımları konusunda sıkıntılar yaşadığına ilişkin ilgi (a) sayılı yazı 

incelenmiştir.Konuya ilişkin ceza infaz kurumlan kampüslerinin bağlı bulundukları Cumhuriyet 

Başsavcılıklarına ilgi (b) sayılı yazımız ile gerekli talimat verilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Yılmaz ÇİFTÇİ Hâkim Bakan a. Genel Müdür

* Ayrıca fizikî o la rak  gönderilecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Adres: Kazım Karabekir Cad. Agah Efendi Sok. No: 70, Altındag/ANKARA 

e-posta: cte@adalet.gov.tr Talip KARA Tel: (0312)507 06 79

U Y A P Bilişim  Sistem indeki bu  doküm ana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden a6KHYgV - i4vM4aB - aeYkByM - HHOOeC= ile  erişebilirsiniz.

13 Mart 2020

13 Mart 2020
Türkiye Barolar Birliği olarak personellerimizi, kurum doktorumuz Doç. Dr. Oktay Büyükaşık vasıtasıyla koronavi-
rüs salgını hakkında bilgilendirdik.

mailto:cte@adalet.gov.tr
http://vatandas.uyap.gov.tr/
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13 Mart 2020

14 Mart 2020

Koronavirüs salgını sebebiyle mes-
lektaşlarımızca verilen mazeret-
lerin, karşı yan vekili olarak görev 
yapan meslektaşlarımız tarafından 
mesleki dayanışma ilkeleri çerçe-
vesinde değerlendirilmesine ilişkin 
önerilerimizi meslektaşlarımızın bil-
gisine sunduk. 

04.05.2020

1/1

Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavrüs (Covd-19) salgını, pandem olarak lan edlmştr. Buna bağlı
olarak meslektaşlarımızdan, barolarımıza ve Başkanlığımıza duruşmalara grme noktasında endşelern dle
getren çok sayıda sözlü ve yazılı müracaat ulaşmaktadır.

Blm nsanlarının yaptıkları açıklamalar dkkate alındığında, sağlıklı kşlern de kalabalık mekanlardak
toplu faalyetlere katılmalarında rsk vardır. Şöyle k; hasta olmayan fakat taşıyıcı olma htmal bulunan
kşlern, vrüsü yaşlı ve/veya bünyes zayıf olanlara bulaştırmaları htmal dahlndedr.

Başkanlığımızca, mahkemelere herhang br telkn ve tavsyede bulunulması, malum olduğu üzere mümkün
değldr. Ancak meslektaşlarımıza önermz, her somut dosyanın özellklern dkkate alarak, sağlık raporu
olmadığı halde pandem haln gerekçe göstererek mazeret dlekçes sunan karşı yan vekllernn bu
mazeretlern kabul noktasında, meslek dayanışma lkesn de göz önünde tutmak suretyle takdrlern
kullanmaları yönündedr.

Konuyla lgl Adalet Bakanlığı ve Hakmler ve Savcılar Kurulu le yakın görüş alış verşmz devam
etmektedr.  

Tüm meslektaşlarımızın değerlendrmelerne saygıyla sunarız.

 

Türkye Barolar Brlğ Başkanlığı

-

İllerimizdeki baro başkanlıklarına 
bir duyuru gönderdik. Duyuru-
muzda, koronavirüs tedbirleri kap-
samında HSK’nın acil işler dışında 
duruşma keşiflerinin ertelenmesi ve 
mahkemelerin gerekli görülen hal-
lerde SEGBİS uygulamasını kullan-
masına ilişkin önerilerini hatırlattık. 
Ceza ve tutukevlerindeki avukat 
görüşlerinin üç hafta ertelenmesin-
de fayda olduğunu meslektaşları-
mıza bildirdik. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku-
rulu olarak aynı gün yaptığımız 
toplantının ardından Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından pandemi olarak 
ilan edilen koronavirüs salgını dola-
yısıyla kurum içinde önlemlerimizi 
aldık. TBB’de zorunlu hizmetlerin 
aksamaması için ihtiyaç duyulan as-
gari sayıda personel için bir çalışma 
program hazırladık ve diğer perso-
nelimizi idari izne çıkardık. Bu duru-
mu barolarımızın ve meslektaşları-
mızın bilgisine sunduk. 

Hakimevi’nde Adalet Bakanı Sayın 
Abdulhamit Gül ve Adalet Bakan-
lığı’nın üst düzey bürokratlarıyla 
yargıda virüs önlemlerinin alındığı 
toplantıya katıldık.

28.04.2020

1/1

Ankara, 14.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/22

1-Malumunuz olduğu üzere Corona Vrüs (Covt-19) dünya çapında br salgın haln almıştır. 

2-13/03/2020 tarhnde yayınlanan Hakmler ve Savcılar Kurulu duyurusunda da “Sağlık Bakanlığı bünyesnde
oluşturulan CORONAVİRÜS Blm Kurulunun önerler kapsamında; yargılama faalyetlernn yürütülmesnde
herhang br soruna sebebyet vermemek amacıyla, tutuklu şlere yönelk soruşturma ve kovuşturmalar le ved
sayılacak dğer hususlar harcnde duruşma ve keşflern ertelenmes le gerekl görülen hallerde SEGBİS
uygulaması kullanılması hususunun mahkemelermzce değerlendrlmes” tüm hakm ve Cumhuryet Savcılarına
önerlmştr.  

3-Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel rsk sevyes “yüksek”ten “çok yüksek” sevyesne çıkarılmış olan
vrüsün kapalı mekanlarda çok hızlı yayılma potansyelne sahp olduğu blnmektedr. Hal böyle olunca ceza ve
tutukevlernn vrüsten korunması büyük önem arz etmektedr.

4-Kends hasta olmayıp vrüsü taşıyan kşlern hastalık belrts göstermedkler çn tespt edlmeler zordur. Bu
sebeple hem meslektaşlarımızın hem tutuklu ve hükümlülern vrüsten korunmalarını temnen, br tedbr
ntelğnde olmak üzere, zorunlu olmadıkça önümüzdek üç hafta süreyle “avukat görüşler”nn ertelenmesnde,
takdr lgl meslektaşımıza at olmak üzere, fayda görülmektedr. Görüşme zorunluluğu bulunan hallerde se
meslektaşlarımız talep ederlerse cam arkasından telefonla görüşme mkânı kendlerne darece sağlanacaktır. 

İşbu duyurumuzun baronuza kayıtlı meslektaşlarınızın blg ve takdrlerne sunulmasını rca ederm.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metn FEYZİOĞLU
Türkye Barolar Brlğ

Başkanı

-
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15 Mart 2020 tarihinde Hakimevi’nde gerçekleştirilen toplantıda avukatlar ve stajyer avukatlarla ilgili olarak dile 
getirdiğimiz öneriler Adalet Bakanlığı tarafından dikkate alınarak harekete geçildi ve adliyelerde stajlarını yap-
makta olan stajyer avukatların 30 Mart’a kadar izinli kabul edilmelerine karar verildi. Adalet Bakanlığı’nın bu kara-
rını hem web sitemizde duyurduk hem de SMS yoluyla tüm avukatlara ile stajyer avukatlara gönderdik. 

17 Mart 2020

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan 
kentinde çıkan ve birçok ülkeye  
yayılan  Covid-19 salgını nedeniy-
le 13/03/2020 tarihli ve 31067 sa-
yılı Resmi  Gazete’de  yayımlanan  
2020/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Ge-
nelgesi ile kamu görevlilerinin yurt-
dışına çıkışları durdurulmuş, ancak 
zorunlu ve ivedi durumlarda yurt 
dışına çıkacak kamu görevlileri için 
izin alınması talimatlandırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koro-
navirüs Bilim Kurulunun hastalığın 
ülkemizde yayılımının önlenmesine 
dair tavsiyeleri hasebiyle Cumhur-
başkanlığı İdari İşler Başkanlığı Per-
sonel ve Prensipler Genel Müdür-
lüğünün 13/03/2020 tarih ve 12362 
sayılı yazısında;

-Yurt dışında bulunan kamu görev-
lilerinin yurda dönüş tarihinden iti-
baren 14 gün evde tecrit oldukları 
sürenin mesai günlerine tekabül 
eden kısımlarında idari izinli sayıl-
maları,

-Hamilelerin, yasal süt izni kulla-
nanların, engelli çalışanların yöneti-
ci pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş 
ve üzerinde olanların Sağlık Bakan-
lığının belirlediği dezavantajlı grup-
ların (bağışıklık sorunu olanlar, kan-
ser hastaları, kronik solunum yolu 
hastaları, obezite ve diyabet, kalp 
damar hastaları, organ nakli olanlar, 

kronik hastalar)  16 Mart 2020 ta-
rihinden itibaren 12 gün idari izinli 
sayılmaları,

-Ayrıca kamu kurum ve kuruluşla-
rının faaliyetlerinin devamını sağ-
layacak şekilde gerekli tedbirlerin 
alınması ve zorunlu hizmetlerin 
yürütülmesi için asgari seviyede 
personel bulundurulması kaydıyla 
kamu kurum ve kuruluşlarının başta 
okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu 
bulunan kadın çalışanların yıllık izin 
taleplerinin karşılanması, yıllık izin 
hakkı bulunmayanlar için mazeret 
izinleri kullandırılması Sayın Cum-
hurbaşkanımızca uygun görülmüş-
tür.” ifadeleri yer almaktadır.

Aynı şekilde Hakimler ve Savcılar 
Kurulunun 13/03/2020 tarihli ve Ko-
rona Virüsü Hakkında Alınacak Ted-
birler konulu dağıtımlı yazısında;

Koronavirüs olarak bilinen solunum 
yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık 
Örgütünün 9 Mart 2020 tarihli ra-
poruna göre 100’den fazla ülkede 
109.000 teyit edilmiş küresel vaka 
ile kayıtlara geçmiştir. Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından Koronavirüs için 
2 Mart 2020 tarihinde küresel risk 
seviyesini “yüksekten” “çok yüksek” 
seviyesine çıkarılmıştır. Ayrıca Ulus-
lararası kamu sağlığı acil durumu 
ilan edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluştu-
rulan Koronavirüs Bilim Kurulunun 
önerileri kapsamında; yargılama fa-
aliyetinin yürütülmesinde herhan-
gi bir soruna sebebiyet vermemek 
amacıyla, tutuklu işlere yönelik so-
ruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi 
sayılacak diğer hususlar haricinde 
duruşma ve keşiflerin ertelenmesi 
ile gerekli görülen hallerde SEGBİS 
uygulaması kullanılması hususu-
nun mahkemelerimizce değerlen-
dirilmesi, mezkur Kurulun önerileri 
doğrultusunda yeni tedbirlerin ha-
yata geçirilmesi için gerekli dik-
kat ve özen gösterilmesi istenerek 
Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve 
Başsavcılıklar aracılığıyla merkez ve 
mülhakat adliyelerinde görev ya-
pan tüm hakim ve Cumhuriyet sav-
cılarına duyurulmuştur.

Açıklanan nedenlerle, Komisyon 
Başkanlıkları bünyesinde stajına 
devam eden avukat stajyerleri-
nin anılan tedbirler doğrultusunda 
30/03/2020 tarihine kadar izinli sa-
yılmaları ile bu sürenin stajdan sa-
yılması hususunun Komisyon Baş-
kanlıklarınca değerlendirilmesini 
ve bu konuda gerekli hassasiyetin 
gösterilmesini rica ederim.

Hakan ÖZTATAR Hâkim  Bakan a.
Genel Müdür

T.C. ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 92358809-152.02-99/16177/9017 17/03/2020

Konu   : Avukat Stajyerleri ve Korona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE
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Virüs salgını sebebiyle meslektaş-
larımızın içinde bulunduğu sıkın-
tıları dikkate alarak, adli yardım 
mevzuatı gereği acil durumlar için 
ihtiyat akçesi olarak ayrılan den-
geleme fonunu devreye soktuk. 
Adli yardım hizmeti sunan ve ala-
caklarının ödenmesini bekleyen 
meslektaşlarımıza ödenmek üzere 
barolarımızın hesaplarına toplamda 
6.999.999,98 TL yatırdık.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında Çankaya 
Köşkü’nde yapılan toplantıya ka-
tıldık. Toplantıda, Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, avukatların sorunlarını 
en üst düzeyde dile getirdi.

18 Mart 2020
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18 Mart 2020 tarihinde Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen toplantıda da dile getirilen hususlara ilişkin Adalet 
Bakanlığı’na bir yazı yazdık. İlgili yazıda; yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması, yaşanma 
ihtimali mevcut hak kayıplarının önlenmesi amacı ile işleyen yasal sürelerin yaşanılan salgın nedeniyle mücbir 
sebep kapsamında salgın tehlikesinin sona ermesine kadar durdurulması yönünde gerekli girişimlerin ivedilikle 
gerçekleştirilmesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 330. maddesinin uygulanmasının Cumhurbaşkanlığı makamının de-
ğerlendirilmelerine sunulması hususlarını aktardık.

1.

2.

 
ADALET BAKANLIĞINA

 
 

Malumunuz olduğu üzere  Corona Virüs  (Covid-19)  dünya çapında bir  salgın  halini
almıştır.

13/03/2020 tarihinde yayınlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu duyurusunda da “Sağlık
Bakanlığı  bünyesinde oluşturulan CORONAVİRÜS Bilim Kurulunun önerileri  kapsamında;
yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla,
tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde
duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulaması kullanılması
hususunun  mahkemelerimizce  değerlendirilmesi”  tüm  hakim  ve  Cumhuriyet  Savcılarına
önerilmiştir.

Birliğimizin  14.03.2020  tarih  2020/22  sayılı  duyurusunda  da  "Bu  sebeple  hem
meslektaşlarımızın hem tutuklu ve hükümlülerin virüsten korunmalarını  teminen,  bir  tedbir
niteliğinde olmak üzere, zorunlu olmadıkça önümüzdeki üç hafta süreyle “avukat görüşleri”nin
ertelenmesinde, takdir ilgili  meslektaşımıza ait  olmak üzere,  fayda görülmektedir.  Görüşme
zorunluluğu bulunan hallerde ise meslektaşlarımız talep ederlerse cam arkasından telefonla
görüşme imkânı kendilerine idarece sağlanacaktır." hususu Baro Başkanlıkları aracılığı ile tüm
meslektaşlarınızın bilgi ve takdirlerine sunulmuştur.

Bakanlığınız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2020 tarih 16177/917 sayısı yazısı
ile adliye stajı yapmakta olan avukat stajyerlerinin 30.03.202020 tarihine dek izinli sayılması
hususu tüm Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarına tavsiye edilmiştir.

Yukarıdaki gerekçelerle gelinen noktada;
Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması,  yaşanma ihtimali
mevcut hak kayıplarının önlenmesi amacı ile işleyen yasal sürelerin yaşanılan salgın
nedeniyle  mücbir  sebep  kapsamında  salgın  tehlikesinin  sona  ermesine  kadar
durdurulması yönünde gerekli girişimlerin ivedilikle gerçekleştirilmesi;
İcra  ve  İflas  Kanunu’nun  330.  maddesinin  uygulanmasının  Cumhurbaşkanlığı
makamının değerlendirmelerine sunulması hususlarını takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.
 
 
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliği

Sayı :41870694-659-E.6964 19.03.2020
Konu :Pandemi Kabul Edilen Covid 19 Salgın

Tehlikesi Nedeniyle Yasal Sürelerin ve
İcra Takiplerinin Mücbir Sebep
Kapsamında Durdurulması Talebi
hakkında.

e-imzalıdır

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat Bilgi için: Av. Seray ŞENFER
Telefon No: (0 312)292 59 00 Faks No: (0 312)286 31 00
e-Posta: tbb@barobirlik.org.tr   İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr Telefon No: 0 312 259 29 00

Doğrulama Kodu  : 0dc2454e
http://dogrulama.barobirlik.org.tr

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

19 Mart 2020

https://www.barobirlik.org.tr/
mailto:tbb@barobirlik.org.tr
http://dogrulama.barobirlik.org.tr/
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Adalet Bakanlığı İcra İşleri Daire 
Başkanlığı’ndan alınan 17 Mart 2020 
tarihli yazıyı meslektaşlarımızın 
ve barolarımızın bilgisine sunduk. 
Buna göre avukatların, icra müdür-
lüklerindeki bazı istisnai işlemleri 
hariç iki hafta süreyle icra müdür-
lüğü içine girerek hizmet almak ye-
rine taleplerini UYAP Avukat Portal 
üzerinden göndermeleri, işlemlerin 
çoğunlukla UYAP ortamında yapıl-
ması, avukat katiplerinin müdürlük 
kapısında veya bankolardan bu iş-
lemleri takip etmesi, gecikmesinde 
sakınca bulunan çok ivedi haller ha-
ricinde haciz ve kıymet takdiri gibi 
insanlarla teması gerektiren işlem-
lerin iki hafta süreyle ertelenmesi 
tavsiye edildi. 

28.04.2020

1/1

Ankara, 20.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/26

Adalet Bakanlığı İcra İşler Dare Başkanlığı’ndan alınan 17.03.2020 günlü 86420598-283/2397 sayılı yazının
br örneğ lşkte gönderlmştr.

Söz konusu yazıda; Koronavrüs (COVID-19) salgını nedenyle cra darelerndek fzk şlem yoğunluğunun
azaltılarak hzmet veren  personel le hzmet alan kşler arasında vrüsün yayılmasının önlenmesnn amaçlandığı
bldrlmektedr.

Bu kapsamda;

Avukatların cra müdürlüklerndek bazı stsna şlemler harcnde k hafta süreyle cra müdürlüğü çersne
grerek hzmet almak yerne taleplern UYAP Avukat Portal üzernden göndermeler, şlemlern çoğunlukla
UYAP ortamında yapılması, avukat katplernn müdürlük kapısında veya bankolardan bu şlemler takp
etmeler,

Geckmesnde sakınca bulunan çok ved haller harcnde hacz ve kıymet takdr gb nsanlarla teması gerektren
şlemlern k hafta süreyle ertelenmes, hususlarına hassasyet göstermeler  talep edlmektedr.

Öte yandan Başkanlığımızca Adalet Bakanlığı’ndan yargılamalara lşkn yasal sürelern mücbr sebep
dolayısıyla bell süreyle durdurulması yönünde br kanun düzenleme yapılması ve İcra ve İflas Kanunu uyarınca
cra şlemlernn Cumhurbaşkanlığı kararnames le durdurulması hususlarının değerlendrlmes talep edlmştr.
Bu taleplermz Başkanlığımızca yetkl makamlar nezdnde yakından takp edlmektedr.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rca ederm.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metn FEYZİOĞLU
Türkye Barolar Brlğ

Başkanı

Ek : Adalet Bakanlığı İcra İşler Dare Başkanlığı Yazısı

-

T.C.
ADALET BAKANLIĞI 

İcra îşleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 86420598-283/2397
Konu : K orona Virüs (COVID - 19) Salgını Tedbirleri

17/03/2020

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE

Çin Halk Cum huriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı içerisinde ortaya 
çıkarak Dünya'nın bir çok ülkesine yayılan Koronavirüs (COVID - 19) salgını sonucunda çok 
sayıda insanın hayatını kaybettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu virüs için 2/3/2020 
tarihinde küresel risk seviyesinin "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarıldığı 
bilinmektedir. Az sayıda da olsa ülkem izde de görülen ve bulaşıcılığı yüksek olan bu virüsün 
insan'sağhğı için önemli bir tehdit oluşturduğu açıktır. Ayrıca Cum hurbaşkanlığı Personel ve 
Prensipler Genel M üdürlüğünün idari izin konulu 13/3/2020 tarihli yazısında Sağlık 
Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurum unun bu hastalığın ülkem izde yayılım ının önlenm esine 
dair tavsiyeleri gereğince hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, 
yönetici pozisyondakiler hariç altmış yaş ve üzerinde olanların. Sağlık Bakanlığının 
belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunları olanlar, kanser hastaları, kronik 
solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp dam ar hastaları, organ nakli olanlar, kronik 
hastalar) 16/3/2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmalarını, ayrıca kamu 
kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin 
alınması ve zorunlu hizm etlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması 
kaydıyla kamu kurum  ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın 
çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin bulunm ayanların ise mazeret 
izinlerinin kullandırılm asının belirtildiği görülmüştür.

•»Bu kapsam da icra dairelerindeki fiziki işlem yoğunluğunun azaltılarak hizrçet veren 
, personel ile hizm et alan kişiler arasında virüsün yayılm asının önlenm esi açısından;

1- Avukatların icra m üdürlüklerindeki bazı istisnai işlemleri haricinde iki hafta süreyle 
icra m üdürlüğü içerisine girerek hizm et almak yerine taleplerini UYAP Avukat Portal 
üzerinden gönderm eleri, işlemlerin çoğunlukla UYAP ortam ında yapılması, avukat 
katiplerinin m üdürlük kapısında veya bankolardan bu işlemleri takip etmeleri,

2- G ecikm esinde sakınca bulunan çok ivedi haller haricinde haciz ve kıymet takdiri 
gibi insanlarla teması gerektiren işlemlerin iki hafta süreyle ertelenmesi,

Hususlarına hassasiyet göstermeleri için tüm avukat ve avukat katiplerine duyuru 
yapılmasını takdirlerinize arz ederim.

Alim POLAT 
Hâkim 

Bakan a. 
Başkan

Bu evrak, 5070 sayılı Kanun hüküm lerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

Vekaletler Cad. No:6 Bakanlıklar 06659 ANKARA 
Telefon No: (O 3 12) 549 45 29 Faks No: (O 3 12) 425 45 10 

İnternet Adresi : ww w.adalet.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat: M. DOGAN 
Şube Müdürü 

Telefon No:(0 312)549 45 28

U Y A P  B ilişim  S istem indek i bu  doküm ana  h ttp ://va landas.uyap .gov .tr ad resinden  aFOlfdm - UV6Eg/l -  zCD6İ9m -  hV gFII- ile erişebilirsin iz .

20 Mart 2020

https://www.adalet.gov.tr/
http://valandas.uyap.gov.tr/
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22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, İcra İflas Kanunu’nun 330. 
maddesi uyarınca icra takipleri istisnalar hariç 30 Nisan 2020’ye kadar durduruldu. Söz konusu kararnameyi tüm 
avukatlara, stajyer avukatlara ve barolarımıza duyurduk. 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2279

21 Mart 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

22 Mart 2020 PAZAR                             Resmî Gazete                                        Sayı : 31076

22 Mart 2020
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Koronavirüs salgını dolayısıyla mes-
lektaşlarımızın yaşadıkları sıkıntılara 
çözüm amacıyla Adalet Bakanlığı’na 
bir yazı yazdık. 

Yazıda özetle; krizden etkilenen 
hizmetler sektörü kapsamına avu-
katların da dahil edilmesini, avu-
katların kişi ve işveren sıfatıyla 
vergi yükümlülükleri, SGK primleri 
ve kredi borçlarının ertelenmesini, 
avukatların da bankalara olan kredi 
anapara ve faiz ödemelerinin asga-
ri 3 ay ötelenmesini, Kredi Garanti 
Fonu’ndan avukatlara teminat aran-
maksızın kredi verilmesinin sağlan-
masını, beraat vekalet ücretlerinin 
ödenmesini, icra iş ve işlemlerinin 
durdurulması sebebiyle kötü niyetli 
kişilerin mal kaçırmalarını önlemek 
için tapu dairelerinde ve noterlik 
dairelerinde de alım-satım vs. iş-
lemlerin durdurulması için gerekli 
yasal girişimlerin ivedilikle başlatıl-
masını talep ettik.

Adalet Bakanlığı’nda Adalet Bakanı 
Sayın Abdulhamit Gül’ün başkanlı-
ğında yapılan koronavirüs toplantı-
sına Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu katıldı. 
Toplantıda avukat meslektaşlarımı-
zın sorunları konusunda yazdığımız 
yazı bir kez de sözlü olarak dile ge-
tirilerek, taleplerimizin gerekçeleri 
açıklandı. Sayın Bakan ve bakanlık 
bürokratları tarafından, talepleri-
mizle ilgili gerekli değerlendirme ve 
çalışmaların yapılmaya başlanacağı 
konusunda bilgi verildi. Söz konusu 
yazımızı ve bu toplantıda konuşu-
lanları barolarımıza ve meslektaş-
larımıza hiç vakit kaybetmeden du-
yurduk.

23 Mart 2020
ADALET BAKANLIĞINA

Virüs salgını pek çok sektörü ekonomik anlamda etkilemiştir. Malumları olduğu 
üzere etkilenenlerin içinde belki de en üst sıralarda avukatlar da vardır. Bu sebeple;

1.  Krizden en çok etkilenen hizmetler sektörü kapsamına avukatların da dahil 
edilmesi, avukatların kişi ve işveren sıfatıyla vergi yükümlülükleri, SGK primleri 
ve kredi borçlarının (en azından diğer sektörlerle birlikte) ertelenmesi;

2.  Sadece özel hukuk kaynaklı alacaklar için değil, kamu alacakları için de (vergi 
resim, harç vb.) takiplerin durdurulması; vergi dairelerinin tahsilata yönelik iş-
lemlerinin de (haciz, paraya çevirme vb.) 30 Nisan 2020’ye kadar ertelenmesi;

3.  Üretime ara veren işyerlerinde çalışanlara verilen geçici gelir desteğinin (Kısa 
çalışma ödeneğinin), avukatların da [uzaktan çalışma modellerine geçmiş olsa 
da, personel istihdamına devam etme koşuluyla] faaliyetlerine ara verdiğinin 
kabulüyle, bünyesinde avukat istihdam eden avukatlar için de (bürokrasiden 
arındırılmış biçimde) sağlanması;

4.  Avukatların da bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin [diğer sek-
törlere paralel biçimde] asgari 3 ay ötelenmesi;

5.  Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) avukatlara (en azından bir önceki yıl gelir vergisi 
matrahına tekabül eden tutarda) teminat aranmaksızın (kriz sonuna kadar olan 
dönemi ödemesiz) kredi verilmesinin sağlanması;

6.  Serbest avukatlık faaliyet süresi 3 yılı geçmeyen avukatlara, bir yıllık faaliyet-
lerini (büro kirası, personel gideri vb) sürdürebilmeleri için, ödemeleri krizden 
sonra başlamak üzere, teminatsız kredi verilmesi

7.  Beraat vekalet ücretlerinin ödenmesi

8.  İcra iş ve işlemlerinin durdurulması sebebiyle kötü niyetli kişilerin mal kaçırma-
larını önlemek için tapu dairelerinde ve noterlik dairelerinde de alım-satım vs. 
işlemlerin durdurulması

hususlarının ilgili Bakanlıklar ve kurumlar nezdinde takibi konusunda tavassutları-
nızı talep etme zorunluluğumuz doğmuştur.

Öte yandan;

1. Bekleyen CMK ücretlerinin ödenmesi,

2.  CMK ücretlerinin ödenmesinde duruşma tutanağı yerine baro tarafından veri-
len görevlendirme belgesinin bu aşamada yeterli kabul edilmesi,

3.  İcra dairelerinde bekleyen reddiyat işlemlerinin yapılması, teminat yatırılan icra 
dosyalarında mehil vesikalarının verilmesi, borç ödendiği takdirde haciz kaldır-
ma vb. işlemlerin de yerine getirilmesi için İcra dairelerine yönelik bir genelge 
çıkarılması.

hususlarını takdirlerinize sunuyoruz.

Ayrıca sürelerle ilgili  TBMM’de hazırlanmakta olan kanun teklifi ile ilgili olarak; Sa-
dece usul kanunlarındaki sürelerin durmasına ilişkin hüküm eksik kalacaktır. Tüm 
kanunlardaki hak düşürücü süreler ile zamanaşımı sürelerinin durması sağlanma-
lıdır. Meslek örgütlerinin ve mensuplarının disiplin soruşturma ve kovuşturmala-
rında tabi oldukları süreler de bu kapsamda durmalıdır.

Değerlendirmelerinizi ve gereğini saygıyla arz ve talep ederiz.

Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
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İcra iş ve işlemlerinin durdurulma-
sına ilişkin Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesinin uygulama esaslarını 
açıklayan Adalet Bakanlığı Genel-
gesini, barolarımızın ve meslektaş-
larımızın bilgisine sunduk. 

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Be-
rat Albayrak ile yapılan temaslar 
olumlu sonuç verdi ve toplamda 
100.412.233,04 TL’lik 2020 yılı adli 
yardım ödeneği, Maliye Bakanlığı 
tarafından Başkanlığımıza yatırıl-
dı. İlgili mevzuat uyarınca listemizi 
hazırladık ve ödeneği barolarımızın 
hesaplarına yatırdık. 

Yaptığımız girişimler sonucunda 
avukatlar da virüs salgını dolayısıyla 
mücbir sebepten etkilenenler kap-
samına alındı. Bu kapsamda Muh-
tasar ve Katma Değer Vergilerine 
ilişkin süreler ertelendi. Maliye Ba-
kanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan 
gönderilen duyuruyu barolarımızın 
ve meslektaşlarımızın bilgisine sun-
duk. 

24 Mart 2020
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Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tav-
siyeleri doğrultusunda, staj listesi-
ne yazılma, avukatlık ruhsatnamesi 
verilmesi ve Baro levhasına avukat 
olarak yazılma taleplerinde isteni-
len sağlık raporunun ilgililerce daha 
sonra sunulmasına, yeni bir karar 
alınıncaya kadar uygulamanın bu 
yönde yürütülmesine karar verildi-
ğini bildiren Adalet Bakanlığı Hu-
kuk İşleri Genel Müdürlüğü yazısını 
barolarımızın ve meslektaşlarımızın 
bilgisine sunduk. 

04.05.2020

1/1

Ankara, 25.03.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/29

Konu : Avukatlık Mesleğne Kabulde Aranan Sağlık Raporları Hakkında Korona Vrüsü Nedenyle Alınacak
Tedbrler Hakkında.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazının br örneğ lşkte gönderlmştr.

Söz konusu yazıda özetle; Koronavrüs Blm Kurulu’nun tavsyeler doğrultusunda, staj lstesne yazılma,
avukatlık ruhsatnames verlmes ve Baro levhasına avukat olarak yazılma taleplernde stenlen sağlık raporunun
lgllerce daha sonra sunulmasına,  yen br karar alınıncaya kadar uygulamanın bu yönde yürütülmesne karar
verldğ bldrlmektedr.

Konuyu blg ve değerlendrmelernze sunarım.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metn FEYZİOĞLU
Türkye Barolar Brlğ

Başkanı

Ek : Adalet Bakanlığı Hukuk İşler Genel Müdürlüğü Yazısı Yazısı

-

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı     : 92000501-622.01-14-2020-E.silinmesin                                       OtomatikTarih
Konu   : Avukatlık Mesleğine Kabulde Aranan 

Sağlık Raporları Hakkında Korona 
Virüsü Nedeniyle Alınacak Tedbirler 

DAĞITIM YERLERİNE

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Covid-19 
salgınının ülkemizde yayılımının önlenmesine dair Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs 
Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda bir dizi tedbir alınmaktadır.

Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanununun "Avukatlığa kabulde engeller" balıklı 5 
inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya 
engel vücut veya akılca malul bulunmak avukatlık mesleğine kabul isteminin reddi hallerinden 
biri olarak düzenlenmiştir.

19/06/2002 tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin "Başvurma ve eklenecek belgeler" başlıklı 4 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde;  başvuru sahibinin avukatlığı sürekli olarak gereği gibi 
yapmasına engel vücut veya akılca malul olmadığına dair resmi tabipliklerin birinden alınacak 
raporun avukatlık mesleğine kabulde başvuru sahibi tarafından sunulması gerektiği hükme 
bağlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 
hastane ve sağlık kuruluşlarında söz konusu salgınla mücadele konusunda bir dizi tedbirlerin 
alındığı gibi doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının bu salgınla mücadele ettikleri ayrıca 
söz konusu virüsün bulaşıcı özelliği de nazara alındığında; staj listesine yazılma, avukatlık 
ruhsatnamesi verilmesi ve Baro levhasına avukat olarak yazılma taleplerinde yukarıda anılan 
hükümler gereğince aranan sağlık raporunun ilgililerce daha sonra sunulması hususunun 
değerlendirilmesini, salgının mahiyeti ve sağlık kuruluşlarının işleyişiyle ilgili Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar uygulamanın bu yönde 
yürütülmesi hususunun takdirini, keyfiyetin Adalet Komisyonu Başkanlıklarına ve Baro 
Başkanlıklarına duyurulmasını ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Hakan ÖZTATAR
Hâkim

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

25 Mart 2020
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Yanında sigortalı personel çalıştı-
ran avukatların da yararlanmasına 
olanak sağlayan “kısa çalışma öde-
neği”ne ilişkin şartları kolaylaştıran 
kanuni düzenlemenin yürürlüğe 
girmesini takiben meslektaşlarımızı 
konuyla ilgili bilgilendirdik.

26 Mart 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31080 (Mükerrer) 

KANUN 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7226                                                                                             Kabul Tarihi: 25/3/2020 
 

 

 

MADDE 41 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 23 – 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı 

zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa 
çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını 
yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl 
içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu 
taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. 

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan 
dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç 
olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru 
tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. 

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31/12/2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada 
belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.” 
 

 

 

26 Mart 2020
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TBMM’de kabul edilen ve yargıla-
malara ilişkin süreleri virüs salgını 
sebebiyle geçici olarak durduran; 
duruşmaların ve müzakerelerin er-
telenmesi yetkisini ilgisine göre 
HSK ile Yargıtay ve Danıştay Baş-
kanlar Kurullarına veren kanunu, 
Resmi Gazete’de yayımlanır yayım-
lanmaz meslektaşlarımızın bilgisine 
sunduk. 

26 Mart 2020 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31080 (Mükerrer) 

KANUN 
BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No. 7226                                                                                             Kabul Tarihi: 25/3/2020 

 
… 
 
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı 

alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla; 
a) Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, 

hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya 
sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 
tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim 
tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) 
tarihinden, 

b) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda 
belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka 
alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra 
ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22/3/2020 (bu tarih 
dâhil) tarihinden, 

itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü 
takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve 
daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün 
uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez 
uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. 

(2) Aşağıdaki süreler bu maddenin kapsamı dışındadır: 
a) Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen 

zamanaşımı süreleri. 
b) 5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler. 
c) 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler. 
(3) 2004 sayılı Kanun ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamında; 
a) İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilmiş olan satış gününün durma 

süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra 
ve iflas dairelerince satış günü verilir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılır ve ilan için ücret 
alınmaz, 

b) Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilir ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan 
işlemlerin yapılmasını talep edebilir, 

c) Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam eder, 
ç) İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınır. 
(4) Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken 

diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esasları; 
a) Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili Başkanlar Kurulu, 
b) İlk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından 

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 
c) Adalet hizmetleri bakımından Adalet Bakanlığı, 
belirler.” 
 
… 
 

26/3/2020 

  
 

  
 

26 Mart 2020
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Adalet Bakanlığı tarafından, ko-
misyon başkanlıkları nezdinde ad-
liye stajlarına devam eden stajyer 
avukatların, Koronavirüs Bilim Ku-
rulu’nun tavsiyeleri üzerine, 30 Ni-
san 2020 tarihine kadar izinli kabul 
edilmeleri ve bu sürenin staj süre-
sinden sayılması konusunun de-
ğerlendirilmesi, bu konuda gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi hususuna 
ilişkin komisyon başkanlıklarına yazı 
yazıldı. Söz konusu yazı hakkında 
barolarımızı ve meslektaşlarımızı 
bilgilendirdik.

27 Mart 2020

  
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  QuKFWNT - ZeRGwBs - ioeqByo - G8fMpg=  ile erişebilirsiniz.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 92358809-152.03-.../silinmesin OtomatikTarih
Konu   : Avukat Stajyerleri ve Korona Virüsü 
              Hakkında Alınacak İlave Tedbirler 

DAĞITIM YERLERİNE

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan 
COVİD-19 salgınında bugüne kadar 475 bini aşkın vaka görülmüş, 22 bine yakın
insan hayatını kaybetmiştir. Söz konusu salgının ülkemizde yayılmasının önlenmesi 
amacıyla;

20/03/2020 tarih ve 31074 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2020/3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde, her türlü bilimsel, 
kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayının sonuna kadar
ertelenmesi uygun görülmüştür.

22/03/2020 tarih ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde de, daha önce 
COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanların yeni bir karar verilinceye kadar idari 
izinlerinin devam edeceği belirtilmiştir.

Yine aynı tarihli 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 30/04/2020 tarihine 
kadar yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takiplerinin durdurulması ve bu 
çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmaması, yeni icra ve iflas takip taleplerinin
alınmaması ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmeyeceği ifade edilmiştir. 
 

Diğer taraftan Hakimler ve Savcılar Kurulunun 23/03/2020 tarihli ve Korona
Virüsü Hakkında Alınacak İlave Tedbirler konulu dağıtımlı yazısında da; acil ve
tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için yeteri 
kadar hâkimin komisyon başkanınca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise başsavcı 
tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet 
savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 
UYAP imkânlarından faydalanarak evden çalışmalarının temini için gereğini ve 
keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkim ve Cumhuriyet 
savcılarına duyurulmuştur.

  
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  QuKFWNT - ZeRGwBs - ioeqByo - G8fMpg=  ile erişebilirsiniz.

Açıklanan nedenlerle, Bakanlığımızın 17/03/2020 tarih ve 9017 sayılı yazısı 
ile Komisyon Başkanlıkları bünyesinde stajına devam eden avukat stajyerlerinin 
30/03/2020 tarihine kadar izinli sayılmaları hususunun değerlendirilmesi keyfiyeti 
bildirilmiş ise de, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulunun
tavsiyeleri üzerine alınan ve başarılı bir şekilde uygulanan tedbirler dikkate alınarak
avukat stajyerlerinin 30/04/2020 tarihine kadar izinli sayılmaları ve bu sürenin stajdan 
sayılması hususunun Komisyon Başkanlıklarınca değerlendirilmesi ve bu konuda
gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

                 e-imzalıdır   

Hakan ÖZTATAR
Hâkim

Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: 
Gereği  : 
Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Bölge İdare Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıstır. Ayrıca fiziki 
ortamda gönderilmeyecektir.
__________________________________________________________________________________________
Namık Kemal Mah.Milli Müdafa Cad. No:22 Kızılay/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : Avukatlık Bürosu
Telefon: 0 312 414 81 33 Faks: 0 312 219 44 28
e-posta: higm@adalet.gov.tr Elektronik  ag: www.higm.adalet.gov.tr

http://vatandas.uyap.gov.tr/
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Hakimevi’nde Adalet Bakanı Sayın 
Abdulhamit Gül’ün başkanlığında 
virüs salgını sebebiyle gerçekleştir-
diğimiz üçüncü toplantı yapıldı. Tür-
kiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. 
Dr. Metin Feyzioğlu’nun katıldığı 
toplantı sonrasında; duruşmaların 
30 Nisan tarihine kadar ertelenme-
si, tutuklu işlerde duruşmanın nasıl, 
hangi kapsamda yapılacağı, birik-
miş CMK ücretleriyle beraat vekâlet 
ücretlerinin ödenmesi vs. hususları-
na ilişkin açıklamalarımız konusun-
da meslektaşlarımızı bilgilendirdik.

Dünyada ve ülkemizde görülen 
koronavirüs salgını tehdidi nede-
niyle Yargıtay Başkanlığı’nca alına-
cak tedbirler ile buna ilişkin usul ve 
esaslar hakkında barolarımıza du-
yuru yaptık.

04.05.2020

1/1

Sayın Meslektaşımız;

1- Bugün Hakmev'nde Adalet Bakanımızın başkanlığında vrüs salgını sebebyle gerçekleştrdğmz
üçüncü toplantı yapılmıştır.

2- Toplantıya katılan HSK Başkan Vekl Sayın Yılmaz, HSK’nın lk derece mahkemelernn faalyetlern 30
Nsan 2020 tarhne kadar erteleme yönünde karar alacağını fade etmştr. Talebmz üzerne, tutuklu şlerde
duruşmaların sadece tutukluluk halnn ncelenmesyle sınırlı cra edlmes hususu da HSK tarafından
değerlendrlerek kararın kapsamına alınmıştır.

Kararın metn çn tıklayınız

3-Yargılama gderler kapsamında yer alan beraat vekalet ücretlernn çok öneml br kısmının, geçen haftak
talebmz doğrultusunda serbest bırakıldığı öğrenlmştr. Malye Bakanlığınca, Başsavcılıkların hesaplarına
yatırılır yatırılmaz meslektaşlarımıza ödeme yapılacaktır.

4-Brkmş olan tüm CMK ücretler de 6 Nsan 2020 tarhnde Adalet Bakanlığınca Başsavcılıklara
gönderlecektr.

5-Meslektaşlarımızın SGK prm ödemelernn (esk Bağ-Kur ve SSK) erteleme kapsamına alınması, Kred
Garant Fonu tarafından verlen garantnn kapsamına dahl edlmes, kısa çalışma ödeneğnden yararlanmak
çn yapılması gereken bürokratk şlemlern azaltılması (beyanın esas olması) ve bze ntkal ettrlen
sorunların çözümü çn grşmlermz sürdürüyoruz. Bu çerçevede kamu bankalarından salgın dönemnde
ger ödemesz ve mümkün olan en düşük fazle meslektaşlarımız çn özel kred mkânı sağlamak üzereyz.

Saygılarımızla blglernze sunarız.

 

Türkye Barolar Brlğ Başkanlığı

-

30 Mart 2020 
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Talebimiz üzerine Vakıfbank, avukatlar için özel koşullarla, üç ay ödemesiz tüketici kredi paketi hazırladı ve 
şubelerini bilgilendirdi. Meslektaşlarımızı konuyla ilgili bilgilendirdik.

31 Mart 2020
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Covid-19 salgın hastalığı sebebiyle alınması ge-
reken tedbirler ile buna ilişkin usul ve esaslarla 
ilgili olarak Danıştay Başkanlar Kurulu’nun kara-
rı hakkında barolarımıza duyuru yaptık.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterli-
ği’nin “Covid-19 Kapsamında İlave Tedbirler”e 
ilişkin yazısını barolarımıza duyurduk.

T.C.
DANIŞTAY 

Başkanlar Kurulu

Sayı : 2020/5
Konu ; Başkanlar Kurulu Kararı

31/03/2020

D A Ğ ITIM  Y E R L E R İN E

26/03/2020 tarih ve 31080 (M ükerrer) sayılı R esm î G aze te ’de yay ım lanan  7226 sayılı 
Bazı K anunlarda Değişiklik Y apılm asına Dair K an u n ’un Geçici 1. m addesi uyarınca, 
Covid-19 salgın hastalığının ü lkem izde görü lm üş olması sebebiyle Danıştay bakım ından 
alınması gereken tedbirler ile buna  ilişkin usul ve esaslarla ilgili o larak, Danıştay Başkanlar 
Kurulunca alınan 30/03/2020 tarih ve 2020/3 sayılı karar yaz ım ız  ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinizi rica ederim.

M ahm ut V U R A L  

Danıştay Başkan V.

Eki:

Danıştay Başkanlar Kurulunun 

30/03/2020 tarih ve 2020/3 sayılı kararı

D A Ğ IT IM  

Adalet Bakanlığı 

Türkiye Barolar Birliği 
H akim ler ve Savcılar Kurulu

*Bu belge, 5070 sayılı K anun hüküm lerine uygun olarak  elektron ik  im za ile im zalanm ıştır. A yrıca fiziki 
olarak  gönderilm eyecektir.

U Y A P  B ilişim  Sistem indeki bu d oküm ana  h ttp :,"vatandaş.uyap .gov .tr ad resinden  bBk9zBU - BACY1XA - 7+ JYb4m  - I k2kkM=  ile  erişebilirsin iz .

1 Nisan 2020

Karar No:2020/3

Başkanlar Kurulu 30/03/2020 tarihinde toplandı.

26/03/2020 tarih ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. 
maddesi uyarınca, Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması 
sebebiyle Danıştay bakımından alınması gereken tedbirler ile buna ilişkin usul ve 
esaslarla ilgili olarak gereği görüşüldü:

1-Danıştay Dava Daireleri ve Dava Daireleri Kurullarınca yapılacak keşif ve 
duruşmaların 30/04/2020 tarihine kadar ertelenmesine, bu tarihten sonrası için 
gelişen şartlara göre Daire ve Kurullarca bu işler için yeniden bir tarih 
belirlenmesine,

2-Danıştay Daireleri ve Dava Daireleri Kurullarınca yapılacak heyetlerin 
30/04/2020 tarihine kadar ertelenmesine,

3-2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A, 20/B, 27 ve 52. 
maddeleri kapsamındaki işlerin önemi ve aciliyetinin gerektirmesi halinde gerekli 
tedbirlerin alınarak heyetlerin yapılması hususunda Kurul ve Daire Başkanlarma 
yetki verilmesine,

4-Danıştay savcı ve tetkik hâkimlerinin, 30/04/2020 tarihine kadar 
Başsavcı, Kurul ve Daire Başkanları tarafından belirlenecek esnek çalışma 
yöntemlerinden yararlanmak suretiyle UYAP imkanlarından faydalanarak evden 
çalışmalarının sağlanmasına,

5-Başsavcılık, Kurul ve Dairelerin çalışması ve kalem işlerinin yürütülmesi 
için sağlıkla ilgili gerekli tedbirler alınmak suretiyle yeterli personelin 
görevlendirilmesi hususunda Başsavcı, Kurul ve Daire Başkanlarma yetki 
verilmesine,

6-Alman bu Karann Danıştay Başsavcılığına, Başkanvekilliklerine, Daire 
Başkanlıklarına, Adalet Bakanlığına, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile barolara ve 
avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına 
gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

DANIŞTAY BAŞKANLAR KURULU KARARI

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU 

Genel Sekreterliği

Sayı : 87742275-010.07-0076-2020-139/21255 30/03/2020
Konu : COVID-19 Kapsamında İlave Tedbirler

DAĞITIM YERLERİNE

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2020 tarihli ve 2020/51 sayılı 
kararı ile;

Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı, Dünya Sağlık 
Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre, lOO’den fazla ülkede 109 bin teyit 
edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ tarafından, Corona Virüs için 2 Mart 2020 
tarihinde küresel risk durumu; "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarılmış, ayrıca 
“Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu” ilan edilmiştir. Söz konusu hastalığın ülkemizde 
de görülmesi üzerine, salgın riskinin ortadan kaldırılması ve kişilerin sağlığının korunması 
amacıyla başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, görev ve yetki alanı 
çerçevesinde çeşitli kurum ve kuruluşlarca birçok idari tedbir alınmıştır.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma 
gibi esnek çalışma yöntemleri ile idari izin ve sair hususlara ilişkin çeşitli tedbirlerin 
alınmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, ülke çapında salgın riskine karşı alman tedbirler 
kapsamında;

-Yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkacak riskleri önlemek 
amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer 
hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi ile gerekli görülen hâllerde SEGBİS 
uygulaması kullanılması hususunun adli makamlarca değerlendirilmesi,

-Doğrudan açık ceza infaz kurumuna gelen ve geldiğinde ceza süresi itibariyle hemen 
denetimli serbestlik tedbirinden faydalanabilecek hükümlülerin ceza infaz kurumlarmda 
bekletilmemeleri açısından ve aynı zamanda hafta sonunda ortaya çıkabilecek taleplerin 
karşılanabilmesi amacıyla, infaz hâkimliğine ilişkin nöbet planlamasının yapılması,

-Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 
13/03/2020 tarihli ve 12362 sayılı, “idari izin” konulu yazısı kapsamında hâkim ve savcılara 
verilecek olan idari izinlerin nasıl kullandırılacağı,

-Acil ve‘ tutuklu işler ile yürütmenin durdurulması istemlerinin yerine getirilmesi için 
yeteri kadar hâkimin komisyon başkanlarmca, yeteri kadar Cumhuriyet savcısının ise 
başsavcılar tarafından belirlenerek, (her birimden yeterince nöbetçi mahkeme ve Cumhuriyet 
savcısı uygulaması yapılmak suretiyle) geri kalan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının UYAP 
imkânlarından faydalanarak evde çalışmalarının temini, hususlarına ilişkin tedbirler teşkilata 
duyurulmuştur.

26/03/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunun geçici l'inci maddesi, durma süresince, ilk derece adli ve idari 
yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından duruşmaların ve 
müzakerelerin ertelenmesi de dâhil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile
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Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve 
Dayanışma Fonu’nun, meslektaşlarımıza, 
sisteme kayıtlı eşleri ile bakmakla yü-
kümlü olduğu çocuklarına ve stajyer avu-
katlarımıza yatarak tedavide 54 ilde 176 
anlaşmalı hastanede hiçbir ücret öde-
meden teminatlar dahilinde hizmet sun-
maya devam ettiği ve hastanede yatarak 
alınan Covid-19 tedavisinin de buna dahil 
olduğu konusunda bilgilendirme yaptık. 

Virüs salgını sebebiyle meslektaşlarımı-
zın içinde bulundukları ekonomik sıkın-
tının biraz olsun hafifletilmesine yönelik 
uygulamalarımız çerçevesinde, staj kredi-
si almakta olan stajyer avukat meslektaş-
larımıza Nisan-Mayıs-Haziran kredilerini 
toptan yatırdık.

Sigorta prim ödeme sürelerinin ertelen-
mesine ilişkin duyurunun SGK tarafından 
yayınlanmasıyla, barolarımızı ve meslek-
taşlarımızı konuyla ilgili bilgilendirdik. 

29.04.2020

1/1

Ankara, 03.04.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2020/38

Konu: Prm Ödeme Sürelernn Ertelenmes Hakkında.

Ale Çalışma ve Sosyal Hzmetler Bakanlığı Sosyal Güvenlk Kurumu Başkanlığı’nın “Prm Ödeme Sürelernn
Ertelenmes” hakkındak 02.04.2020 günlü duyurusunun br örneğ lşkte gönderlmştr.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rca ederm.

Saygılarımla.

 

 

Avukat Metn FEYZİOĞLU
Türkye Barolar Brlğ

Başkanı

 

E k     :

Sosyal Güvenlk Kurumu Başkanlığı Yazısı

-

2 Nisan 2020
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Virüs salgını sebebiyle meslektaşla-
rımızın yaşadığı ekonomik sıkıntının 
biraz olsun hafifletilmesine yönelik 
uygulamalarımız çerçevesinde staj-
yerken, Türkiye Barolar Birliği’nden 
kredi almış olan avukat meslektaş-
larımızın kredi geri ödemelerini, 1 
Eylül 2020 tarihine kadar 5 ay süre 
ile faizsiz olarak erteledik.

TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma 
Fonu’nun çalışmalarını içeren bil-
gileri web sitemizde yayınladık ve 
meslektaşlarımıza duyurduk.

Virüs salgını sebebiyle, TBB Eğitim 
Merkezi tarafından online düzenle-
necek eğitim programlarının 6 Ni-
san 2020 Pazartesi günü itibariyle 
başlayacağını ve ilgili eğitimlerin 
sosyal medya hesaplarımız üzerin-
den yapılacağını tüm avukatlara ve 
stajyer avukatlara duyurduk.

3 Nisan 2020

Kıymetli Meslektaşlarımız,

• Sosyal Yardım ve Dayanışma 
Fonu (SYDF); avukatların, öksüz 
ve yetimlerimizin, sisteme kayıt-
lı avukat eşleri ve çocuklarının 
ve stajyer avukatların en önemli 
sosyal desteğidir. Bu Fon, hepi-
mizin korumak için azami titizlik 
göstermemiz gereken, sadece 
Türkiye’de değil, meslek örgütle-
ri arasında dünyada emsali olma-
yan bir yardımlaşma ve dayanış-
masistemidir.

• SYDF’nin ana gelir kalemi vekâ-
let pullarıdır. Sistemin dayandığı 
temel felsefe avukatların birbirle-
rini tanımasalar ve hatta aynı ba-
ronun mensubu olmasalar dahi 
dayanışmasıgerektiğidir.

• SYDF’den şu anda 54 ilde 176 
hastanede meslektaşlarımızın ve 
yukarıda ifade ettiğimiz üzere 
sisteme kaydettirdikleri eşleri ile 
çocuklarının yatarak tedavi gi-

derleri ödenmektedir. Anlaşma-
lı olmayan hastanelerde tedavi 
olanlara ise tarife uyarınca öde-
meyapılmaktadır.

• Avukat ve stajyer avukatların 
SYDF yardımlarından yararlan-
maları için baroya kayıtlı olma-
ları yeterlidir. Ayrıca hiçbir prim 
ödenmesi şartı yoktur. Avukat eş 
ve çocuklarında ise yıllık cüz’i bir 
katkı payı alınmaktadır.

• SYDF’den meslektaşlarımıza ak-
tarılan sağlık yardımı -hastanede 
yatarak Covid-19 tedavisi gören-
ler de dahil olmak üzere- aydan 
aya değişmekle birlikte yaklaşık 
2,5 milyon TL’dir. Hastane gider-
lerinin ithalat girdilerindeki artışa 
ve enflasyona bağlı olarak sürekli 
artması sebebiyle sağlık gideri-
miz deartmaktadır.

• Ayrıca vefat eden meslektaşları-
mızın geride bıraktığı 85 öksüz 
veya yetim evladımızabakılmak-

tadır.

• Ağır hastalık ve sakatlık sebe-
biyle iş göremez hale gelen 85 
avukatımıza muhtaç duruma 
düşmemeleri için aylık yardımya-
pılmaktadır.

• Bakıma muhtaç hale gelmiş 33 
meslektaşımıza aylık bakım yar-
dımındabulunulmaktadır.

• Covid 19 Virüsü salgınının bir 
süre daha yayılmaya devam ede-
ceği tahmin edilmektedir. Bu du-
rum, astronomik rakamlarla ifade 
edilen yoğun bakım giderlerinin 
artması anlamınagelecektir.

• Hali hazırda icra takiplerinin res-
men, davaların fiilen durmuş ol-
ması karşısında, SYDF’ninvekâlet 
pulu geliri neredeyse sıfır nok-
tasına düşmüştür. Önümüzdeki 
birkaç ay süreyle bu olumsuz du-
rumun devam edeceğini öngör-
mekgerekmektedir.
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Meslektaşlarımızın soruşturma dosyalarına UYAP 
üzerinden erişimlerinin sağlanmasına yönelik Ada-
let Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimler olum-
lu sonuç verdi. Ceza soruşturması dosyalarına artık 
UYAP’tan ulaşabilecekleri konusunda meslektaşları-
mızı bilgilendirdik.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI 

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

Sayı :27776521-708.01-E.401/4167 10/03/2020
Konu : UYAP Üzerinden Cumhuriyet 

Başsavcılıklarma Dosya 
Gönderilmesi

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE 
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özak Cad. No: 8 

Balgat /Çankaya /Ankara

İlgi ; 30/01/2020 tarihli ve 41870694-659-E.2384 sayıh yazınız.

İlgi yazı ile Avukatların ve vatandaşlann adalete erişiminin kolaylaştırılmasını 
sağlamak amacıyla, UYAP üzerinden soruşturma dosyalarının, sulh ceza hakimliği ve infaz 
hakimliği dosyalarının vekil veya müdafi sıfatı olan meslektaşlarınız tarafindan 
incelenebilmesi; bu dosyalara dosya numarası girilmek suretiyle doğrudan evrak 
gönderilebilmesi; tutukluğa itiraz, soruşturma dosyasına evrak sunma, idari gözetime itiraz ve 
erişimin engellenmesi ve benzeri işlemlerin Avukat Portal üzerinden yapılabilmesi için 
gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.

Avukatın vekil veya müdafi olduğu soruşturma dosyalarında: "KYOK Kararma İtiraz 
Dilekçesi", "Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararma İtiraz Dilekçesi", "İdari Yaptırım 
Kararına İtiraz Dilekçesi" evrak türlerini dosya numarası girmek suretiyle doğrudan ilgili 
dosyasına gönderebilmesi için Yazılım Geliştirme Sistemimizde 674566 madde açılmış olup 
söz konusu çalışmanın Genel Müdürlüğümüzce 13/03/2020 tarihinde yapılması planlanan 
yazılım güncellemesi ile uygulamaya yansıtılması planlanmaktadır.

Hâlihazırda soruşturma dosyaları ile ilgisi bulunmayan idari para cezalanna itiraz, 
trafik para cezalarına itiraz türlerine ilişkin açılan değişik iş dosyaları Avukat Portalında 
gösterilmekte bu türler için Avukat Portal ve Vatantaş Portal üzerinden başvuru 
yapılabilmektedir. Yine İnfaz Hâkimliği dosyalarına Avukat Portal'dan erişim 
sağlanabilmektedir.

Soruşturma ve kovuşturma evresindeki evraklara dosyanın tarafları ve vekillerince 
elektronik ortamda erişim hususunda Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup 
gelecek görüş doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.

k t r onik
Mehmet Murat TUZCU 

Hâkim 
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı
Bu belge, güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.

Ergazi Mah. Fatih Sultan M ehm et Bulvarı N o:448/B  PK.06370 Yenim ahalle A NKARA
Telefon No: (312) 293 20 00 Faks No: (312) 293 22 22

e-posta: b igm .cbs@ adalet.gov.tr Internet Adresi: w w w .bigm .adalet.gov.tr

U Y A P B ilişim  Sistem indeki b u  doküm ana  http:, v a tandas.uyap .gov .tr adresinden  DcY7EaK - I CYHPr? - VgGwAbcJ - j 0 9 DbY— i le  e rişeb ilirsin iz .
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Sayın Meslektaşlarımız,

• Bildiğiniz üzere SYDF bütçesin-
den barolarımıza, ihtiyaç duy-
dukları idari ve sosyal tesisler de 
mevzuat uyarınca değerlemeleri 
şeffaf bir şekilde yapılarak satın 
alınmakta veya anahtar teslimi 
inşa edilmektedir. Bu tesisler ba-
rolarımıza tahsisolunmaktadır.

• Şu anda inşaatı devam eden, ba-
rolarımıza tahsis edilecek 4 ida-
ri -sosyal tesis inşaatımız vardır. 
Ancak virüs salgını sebebiyle 
şantiyelerde faaliyete ara veril-
diği için, bu inşaatlar dolayısıyla 
Nisan ayı dahil olmak üzere tüm 
ödemeler durdurulmuştur. Dola-
yısıyla bir hak edişdoğmayacak-
tır.

• Bu durumda, SYDF’nin tüm biri-
kimi, kanun gereği barolarımızın 
hesaplarına yatırmak zorunda 
olduğumuz paylar dışında, sade-
ce meslektaşlarımız ile ailelerine 

yukarıda ifade ettiğimiz yardım-
lar ve dayanışma için ayrılmışdu-
rumdadır.

Kıymetli Meslektaşlarımız,

• SYDF’nin şu anda hesaplarında-
ki para, 7.000.000 TL’dir. Salgının 
olası devam süresi, ekonomik et-
kileri ve sosyal yardımlarımızda 
meydana gelecek zorunlu artışlar 
Fonun yönetiminde dikkatealın-
maktadır.

• Virüs salgını sebebiyle SYDF’nin 
meslektaşlarımıza hizmetini aynı 
şekilde ve kesintisiz olarak de-
vam ettirebilmesi için kaynakla-
rımız en akılcı ve verimli şekilde 
kullanılmaya devamedilecektir.

• Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu bu zor dönemde bütün 
gücüyle meslektaşlarımızın için-
de bulunduğu ekonomik sıkıntı-
ları hafifletmeye çalışmaktır. Bu 
amaçla devletin yetkili makam 

vekurumlarıyla doğrudan ilişki 
içindedir. Yaptığımız girişimler ve 
elde ettiğimiz sonuçlar düzenli 
olarak meslektaşlarımıza duyu-
rulmaktadır. Bu çalışmalarımızın 
içinde, öncelikli olarak SYDF’nin 
meslektaşlarımıza hizmete de-
vam etmesini ve faaliyetlerini 
sürdürmesini sağlamak yeral-
maktadır.

• Bugüne kadar sizler için yeri-
ne getirdiğimiz titiz çalışmaya 
devam edeceğimizi, SYDF’nin 
hizmetlerini aksatmadan yerine 
getirmesini sağlamak için bü-
tün gücümüzle çalışacağımızı ve 
bunda hep birlikte başarılı olaca-
ğımızı bilmenizi önemsiyoruz.

Bilgilerinize saygıyla sunar, sağlıklı 
günler dileriz.

Türkiye Barolar Birliği 
Başkanlığı

https://www.bigm.adalet.gov.tr/
mailto:bigm.cbs@adalet.gov.tr
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Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit 
Gül’ün başkanlığında virüs salgını 
sebebiyle yapılan haftalık toplantı 
neticesinde, CMK ödemesi bekle-
yen meslektaşlarımızın toplam ala-
cağı olan 46.000.000 TL’nin tamamı 
ile toplam 130.000.000 TL tuta-
rındaki beraat vekalet ücretlerinin 
100.000.000 TL’si hak sahibi olan 
avukatlara ödenmek üzere, Adalet 
Bakanlığı’nca başsavcılıklara gön-
derildi. Söz konusu gelişmeyle ilgili 
meslektaşlarımızı bilgilendirdik.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Mer-
kezi tarafından düzenlenen onli-
ne staj eğitim ve meslek içi eğitim 
programları başladı.

6 Nisan 2020

7 Nisan 2020
Talepleri halinde 65 yaş ve üzerindeki meslektaşlarımızın, hafta içi her 
gün 10:00-14:00 saatleri arasında e-imzalarının Ankara merkezdeki ev-
lerinde personelimiz tarafından kendilerine elden teslim edileceği ko-
nusunda meslektaşlarımızı bilgilendirdik.
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2020 adli yardım ödemeleri ilk taksidi ile birkaç kez yaptığımız dengeleme fonu aktarım-
larımıza rağmen alacağını tahsil edememiş olan meslektaşlarımız düşünülerek, Adli Yar-
dım Dengeleme Fonu’ndan 7.000.000 TL’yi, ilgili mevzuattaki oranlara göre barolarımızın 
hesaplarına havale ettik ve meslektaşlarımızı konuyla ilgili bilgilendirdik.

Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün başkanlığında gerçekleştirilen 5. toplantıda dile 
getirdiğimiz; icra iş ve işlemlerine, CMK alacaklarının bazı başsavcılıklarca henüz öden-
memiş olmasına, UYAP’tan soruşturma dosyalarına ilişkin yaşanan sorunlara, vesayet 
kararlarına, SGK primlerinin yarıya düşürülmesine, E-SMM’ye geçme zorunluluğunun 
ertelenmesine, 65 yaş ve üzeri meslektaşlarımızın görevleri sebebiyle sokağa çıkmala-
rına ilişkin hususları hem web sitemizde duyurduk hem de meslektaşlarımızın bilgisine 
sunduk. Söz konusu hususların ilgili bakanlıklar nezdinde takipçisi olduğumuzu ayrıca 
belirttik. 

Süresi dolan vasi tayini kararlarının yenilenmesinin ivedi işlerden sayılması gerektiğine 
dair yazımız üzerine HSK, söz konusu kararların erteleme kapsamında olmadığına dair 
bir duyuru yayınladı. İlgili duyuruyu meslektaşlarımızın bilgisine sunduk.

13 Nisan 2020
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UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  cK5GF1r - V1qsiWV - +G8b9Zz - 8a5HS0=  ile erişebilirsiniz.

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU 

Genel Sekreterliği

Sayı : 87742275-010.07-0093-2020-160/24592 13/04/2020
Konu :Vesayet Süresi Dolan Vasilerin, 
           Görevlerinin Uzatılması Hususunda
           Gerekli Hassasiyetin Gösterilmesi 
  

DAĞITIM YERLERİNE
 

Covid-19 salgınına yönelik olarak Adalet Teşkilatında alınması gereken önlemlerin 
değerlendirilmesi için Adalet Bakanımızın Başkanlığında gerçekleştirilen koordinasyon 
toplantısı esnasında, kimi Sulh Hukuk Mahkemelerinin Türk Medeni Kanununun 456'ıncı 
maddesi uyarınca vesayet süresi dolan vasilerin görevlerinin uzatılması hususunda gerekli 
hassasiyeti göstermemesi nedeniyle mağduriyetler yaşandığı dile getirilmiştir.

Halbuki, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, salgınla mücadele önlemlerini hayata geçirme 
ve yargılama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan riskleri önleme amacıyla 
duruşmaların ertelenmesi ve esnek çalışma yöntemlerini devreye sokmak gibi tedbirleri 
hayata geçirirken, yargı hizmetlerinin aksamaması ve temel kişi haklarına ilişkin güvencelere 
halel gelmemesine azami gayret göstermiş, bu bağlamda tutuklu işler ile acele mevaddan 
sayılacak işlerin yapılması hususunda hassasiyet gösterilmesine vurgu yapmıştır.

Aynı şekilde, 7662 Sayılı Yasanın geçici 1'inci maddesi doğrultusunda, gerekli 
tedbirlere iliskin 30.03.2020 tarihli Genel Kurul Kararının 1'inci maddesinde bu hassasiyet 
bir kez daha vurgulanmıştır.

Bu itibarla;
1-Kısıtlanması veyahut başka bir yasal sebeple vesayet altına alınmasına karar verilen 

dezavantajlı şahısların, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin icrası sırasında 
mağdur olmamaları adına, vesayet süresi dolan vasilere ilişkin işlemlerin "acele işler" olarak 
kabulü ile vesayet yenileme işlemlerinin gecikmeksizin yerine getirilmesi hususunda Sulh 
Hukuk Mahkemesi Hâkimlerinin gerekli hassasiyeti göstermelerine,

2-Keyfiyetin merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapan tüm hâkimlere 
duyurulmasını rica ederim. 

Mehmet YILMAZ
    Başkanvekili      

e-imzalıdır.
 
Dağıtım: 
Gereği:
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına

 Not : Bu evrak 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.      
                                  Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.     

____________________________________________________________________________________________________ 
Emniyet Mah. Mevlana Bulvarı  No:36 Yenimahalle/ANKARA   Bilgi İçin:  Tel: 0 (312) 204 14 44 - 204 12 40                   
Kep Adresi : hsk@hs01.kep.tr

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINA
 
 

19 Ekim 2019 Tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Sıra nolu Elektronik
Defter Genel Tebliği İle E-Defter uygulamasında, 509 Sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
ile  E-Fatura,  E-Arşiv  Fatura,  E-İrsaliye,  E-Bilet,  E-Serbest  Meslek  Makbuzu,  E-Müstahsil
Makbuzu ve diğer belgelere ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklikler yapılması kapsamında,
vergiden muaf olmayan serbest  meslek erbaplarınca düzenlenen serbest  meslek makbuzları,
01/06/2020 tarihinden itibaren elektronik olarak düzenlenecektir. 
 

Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest
meslek erbaplarından; 
 

A) 01/02/2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların 01/06/2020 tarihine, 
 

B) 01/02/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe
başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar E-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil
olmaları  ve  bu  tarihlerden  itibaren  E-Serbest  Meslek  Makbuzu  düzenlemeleri  zorunluluğu
getirilmiştir. 
 

Elektronik  serbest  meslek  makbuzu uygulamasına  dahil  olma zorunluluğu getirilen
mükelleflerin, Tebliğ’de açıklanan süre içinde başvuru yapmamaları ve belirtilen tarihlerden
itibaren Serbest  Meslek Makbuzu belgelerini  kağıt  (matbaa baskılı)  belge  yerine  e-Serbest
Makbuzu olarak düzenlememeleri halinde, 213 Sayılı  Vergi Usul Kanununda yer alan cezai
hükümlerle karşılaşma ihtimalleri bulunmaktadır. 
 

E-SMM uygulamasını kullanma zorunluluğu getirilen meslektaşlarınızın, küresel ölçekte
yaşanan Coronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, yürüttükleri kamu hizmetini
fiilen ve hukuken yerine getirme imkanları kalmamıştır. Avukatlar yönünden, şu an için 30 Nisan
2020 tarihine kadar dava ve duruşmalar yönünden süreler durdurulmuştur. Evde kal çağrıları
devam etmekte olup, bu sürecin sonu da belirsizdir. Tedbir sürelerinin uzaması halinde yaşanacak
ekonomik  mağduriyetin  önüne  geçebilmek  için  gerekli  tedbirlerin  alınmasına  ihtiyaç
duyulmaktadır. 
 

Nitekim Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 24 Mart 2020
tarihli ve 31078 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 518 sıra nolu Vergi Usul Kanunu
Genel  Tebliğinin  3.  maddesi  ile  ticari,  zirai  ve  mesleki  kazanç  yönünden  gelir  vergisi
mükellefiyeti  bulunan veya salgından doğrudan etkilenen ya da İçişleri  Bakanlığınca alınan
tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin
bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin 1/4/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil)
tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğunun kabul edilmesi uygun bulunmuştur. 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliği

Sayı :41870694-659-E.8013 13.04.2020
Konu :Elektronik Serbest Meslek Makbuzuna

(E-SMM) Geçiş Süresinin Ertelenmesi
Talebimiz Hakkında

1/ 2

 
Mevcut durum ve mücbir sebep ilanı ile alınan tedbirler kapsamında; Elektronik Serbest

Meslek  Makbuzu  uygulamasının  yıl  sonuna  kadar  ertelenmesine  ihtiyaç  bulunduğu
düşünülmektedir. 
 

Açıklanan  sebeplerle,  E-SMM  uygulamasının  2020  yılı  sonuna  kadar  ertelenmesi
hususunda gereğini görüş ve takdirlerinize sunarım. 
 
 
 
 
 

e-imzalıdır

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat Bilgi için: Av. Gamze KARADUMAN NEJAT
Telefon No: (0 312)292 59 00 Faks No: (0 312)286 31 00
e-Posta: tbb@barobirlik.org.tr   İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr Telefon No: 0 312 292 59 00

2/ 2Doğrulama Kodu  : 10b10fa1
http://dogrulama.barobirlik.org.tr

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

 
 

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANLIĞINA
 
 

Vesayet konuları acele işlerden olmasına rağmen, bazı mahkemelerin HSK kararlarında
açıkça sayılmadığı  için  ilgili  yargılama işlerinin zaman zaman yapılmadığına dair  bilgilere
ulaşılması sebebiyle sayın kurulunuzca yetkili makamlara bu hususta bir hatırlatma yapılmasını
takdir ve tensiplerinize saygıyla arz ederim. 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı :41870694-899-E.8055 13.04.2020
Konu :Vesayet Konuları İle İlgili Yargılama

İşlerinin Yapılması Hakkında

e-imzalıdır

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat Bilgi için: İnayet Ayşegül TÜRKER
Telefon No: (0 312)292 59 00 Faks No: (0 312)286 31 00 Müdür
e-Posta: tbb@barobirlik.org.tr   İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr Telefon No:  0 312 292 59 00

Doğrulama Kodu  : 11c13afa
http://dogrulama.barobirlik.org.tr

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

 
 

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA
 
 

Ertelenen SGK primlerinin bu dönemde ½ olarak tahsil edilmesi hususunu takdir ve
tensiplerinize saygıyla arz ederim
 
 
 
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı :41870694-899-E.8054 13.04.2020
Konu :Ertelenen SGK Primlerinin Yarısının

Ödenmesi Hakkında

e-imzalıdır

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat Bilgi için: İnayet Ayşegül TÜRKER
Telefon No: (0 312)292 59 00 Faks No: (0 312)286 31 00 Müdür
e-Posta: tbb@barobirlik.org.tr   İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr Telefon No:  0 312 292 59 00

Doğrulama Kodu  : ce0ae033
http://dogrulama.barobirlik.org.tr

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

mailto:hsk@hs01.kep.tr
https://www.barobirlik.org.tr/
mailto:tbb@barobirlik.org.tr
http://dogrulama.barobirlik.org.tr/
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ADALET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülkemizdeki yargı
sürecinin her alanda tam dijitalleşmesi, salgına önlem alınmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Bu noktada, icra dairelerindeki kalabalık ve yoğunluğu azaltmak için tüm süreçlerin
dijital olarak yapılması, avukatların icra dosyalarını icra dairesine gitmeden internet üzerinden
teslim edebilmeleri çok önemlidir.

Uyap sistemi belirli dosya türleri için bunu yapmaya olanak sağlamakta ancak pratik
olmaması ve bir icra programının yaptığı icra dosyası takip özelliği bulunmaması sebebi ile
avukatlar arasında tercih edilmemektedir.

Türkiye Barolar Birliğinin 50 bin avukata hizmet vermekte olan İCRATEK icra takip
sistemi projesi, Uyap entegrasyonu ile bu talebi karşılayacak altyapıdadır.

Bunun yanı sıra bu entegrasyon, Adalet Bakanlığının daha önce robot yazılım sorunu adı
altında iletmiş olduğu problemi de ortadan kaldıracaktır.

Bu noktada, Türkiye Barolar Birliği İCRATEK programı ile Adalet Bakanlığı UYAP
sisteminin entegrasyonunun sağlanması halinde, hem alınacak koronavirüs tedbirleri kapsamında
önemli bir adım atılmış olacağını, hemde yargı sistemi ve meslektaşlarımız için faydalı yeni bir
hizmet olacağı düşünülmekle birlikte, konunun değerlendirilmesi hususunda gereği görüş ve
takdirlerinize sunarım.

Saygılarımla.
 
 
 
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Hukuk Müşavirliği

Sayı :41870694-659-E.7816 07.04.2020
Konu : İcratek ve Uyap Entegrasyonu

Hakkında

e-imzalıdır

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat Bilgi için: Av. Gamze KARADUMAN NEJAT
Telefon No: (0 312)292 59 00 Faks No: (0 312)286 31 00
e-Posta: tbb@barobirlik.org.tr   İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr Telefon No: 0 312 292 59 00

Doğrulama Kodu  : 8972f151
http://dogrulama.barobirlik.org.tr

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.2020 adli yardım ödemeleri ilk tak-
siti ile birkaç kez yaptığımız denge-
leme fonu aktarımlarımıza rağmen 
meslektaşlarımızın alacaklarının ta-
mamını ödeyememiş 56 baromuza, 
toplam 6.000.000 TL ilave ödenek 
mevzuattaki oranlara göre hazırlan-
mış listeye göre ve olağanüstü du-
rum gözetilerek gönderildi. Bundan 
sonra yapılacak ödemenin, mutat 
zamanda adli yardım ikinci taksit-
leri olacağı konusunda barolarımıza 
duyuru yaptık ve meslektaşlarımızı 
bilgilendirdik.

14 Nisan 2020 

https://www.barobirlik.org.tr/
mailto:tbb@barobirlik.org.tr
http://dogrulama.barobirlik.org.tr/
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Sayın Osman Atalay’ın 
yeni infaz paketinin uygulanmasına ilişkin hazırladığı 
tabloyu meslektaşlarımızın bilgisine sunduk.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında alı-
nan karar uyarınca; virüs salgını sebebiyle avukatların 
içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ve tedbirler ortadan 
kalktıktan sonra yaşanacak yoğunluk da dikkate alına-
rak, bu yıla mahsus olmak kaydı ile adli tatile gidilme-

mesi veya tatilin okul tatili dikkate alınarak 15 günle 
sınırlandırılması talebiyle Adalet Bakanlığı’na bir yazı 
yazdık. 

Ayrıca aynı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar 
uyarınca; CMK rayiç giderler faslından 7.000.000 TL’nin 
SYDF’ye aktarılarak ihtiyaç içindeki avukatlara dağıtıl-
ması için Adalet Bakanlığı’nın iznini talep ettik.

 
 

ADALET BAKANLIĞINA
 
 

Covid19 virüsü salgını sebebiyle icra iş ve işlemleri resmen durmuş, adliyelerdeki diğer
tüm işler en düşük seviyeye inmiştir. Alınması zorunlu olan bu olağanüstü tedbirler kalktığında
adliyelerimizde ve icra dairelerinde muazzam bir iş yükünün oluşacağı açıktır. Eylül ayına kadarki
dönemde milli ve dini bayramlarımız da dikkate alındığında iş günlerine düşecek yoğunluğun çok
fazla olacağı görülmektedir. Öte yandan yıllara sari tecrübemiz Ramazan ayında avukatlara gelen
iş sayısında anlamlı bir düşüş olduğunu göstermektedir. 
 

Bütün bu sebeplerle, 20 Temmuz – 1 Eylül 2020 tarihleri arasında adli tatil uygulaması da
dikkate alındığında Mayıs ortası veya Haziran başı gibi tedbirler tedricen kaldırılsa bile yargının
tam kapasiteyle çalışması Eylül ayına kalacaktır. 
 

Önerimiz bu yıla mahsus olarak, geçici bir kanuni düzenleme yapılmak suretiyle adli
tatile girilmemesidir. Eğer adli tatilde zorunluluk görülüyor ise sürenin 15 günle sınırlı olması ve
tarih aralığı belirlenirken okul tatiliyle aynı aralığa denk getirilmesi düşünülmelidir. 
 

Takdirlerinize arz ve TBMM nezdinde tavassutlarınızı talep ediyorum. 
 

Saygılarımla. 
 
 
 
 
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Sayı :41870694-899-E.8344 17.04.2020
Konu :Adli Tatil Hakkında

e-imzalıdır

Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan

Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sokak No:8 Balgat Bilgi için: İnayet Ayşegül TÜRKER
Telefon No: (0 312)292 59 00 Faks No: (0 312)286 31 00 Müdür
e-Posta: tbb@barobirlik.org.tr   İnternet Adresi: www.barobirlik.org.tr Telefon No:  0 312 292 59 00

Doğrulama Kodu  : 112cf151
http://dogrulama.barobirlik.org.tr

Bu belge 5070 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.

17 Nisan 2020
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I- Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda;

1-)Yetişkinler Açısından Hapis Cezaların infazı;
5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1. maddesi gereği, 
30.03.2020 tarihine kadarişlenen suçlarda, aşağıda 
belirtilen istisna suçlar hariç, 5275 sayılı CGTİHK 107/2. 
Maddesindeki (2/3)oranı, (1/2) yeindirilmiş,ayrıcaDe-
netimSüresi1yıldan,3yılaçıkarılmıştır.

5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/3. maddesi gereği, İyi 
halli olmak koşuluyla, kapalı ceza infaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacaktır.

İstisna Suçlar:

1- Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)

2-  Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (TCK 
87, fıkra iki, bentd)

3-  İşkence suçu (TCK 94ve95)

4-  Eziyet suçu(TCK 96)

5-  Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (TCK 
102, 103,104,105)

6-  Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 
suçu(TCK188)

7-  Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 
(TCK 132, 133, 134,135, 136, 137,138)

8-  Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302-339arası)

9-  1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hiz-
metleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamı-
na giren suçlardan mahkûmolanlar

10- Terör suçları (3713 sayılıyasa)

Yetişkinlerde, suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce ise, 
işlenen suç yukarıda belirtilen istisna suçlar dışında ise, 
şartla tahliye oranı (1/2) olarak uygulanacak, ayrıca De-
netimli serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır.

1- Bu yasadan önce;
(671 sayılı KHK ve 5275 sk. Geçici 6/1. Maddenin 
önceki hali) ile,

01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda, istisna 
olarak belirtilenler suçlar hariç, (1/2) şartla tahliye in-
dirimi ve 2 yıl denetimli serbestlikten yararlanıyordu.
Örneğin: 4 yıl veya 4 yıldan az hapis cezası olan bir 
hükümlü; (1/2) şartla tahliye indirimi ve 2 yıl denetim-
li serbestlik uygulanarak ceza evinden çıkıyordu. Açığa 
ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün ceza-
evinde yatıyor, İnfaz Hakiminin vereceği Denetimli Ser-
bestlik kararı ile cezaevinden çıkıyordu.
2- Bu yeni 7242 Sayılı Kanunile;
a) 5275 sayılı CGTİHK nun 107/2. md.si gereği,Şart-
la tahliye indirimi; (2/3) den,(1/2)’ye,
b) 5275 sayılı CGTİHK nun geçici 6/1. maddesinde 
değişiklik yapılarak,Denetim süresi; “1” yıldan “3” 
yılaçıkarılmıştır.
Örneğin: 6 yıl veya 6 yıldan daha az hapis cezası olan 
bir hükümlü; (Geçici 6. maddesinde sayılan ve yukarıda 
belirtilen istisna suçlar hariç ve suç tarihi 30.03.2020 
den önce olan hükümlüler için),
- 6 yıl Hapis, (1/2) şartla tahliye indirimden yararlana-
cak, 6 yılın (1/2)’si = 3 yılHapis.
- 3 yılda Denetimli serbestliktenyararlanacak.

İnfaz Hakiminin vereceği denetimli serbestlik kararı ile 
cezaevinden çıkacaktır.
Önceki yasada bu haktan yararlanmak için açık infaz 
kurumuna ayrılmak gerekiyordu, ancak yapılan değişik-
lik ile, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/3. maddesi gereği, 
“İyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında 
bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacağı” için, 
kapalı ceza evinde olanlar da bu haktanyararlana-
bileceklerdir.

(15.04.2020 tarihli 31100 sayılı R.G.de yayımlanan, 7242 Sayılı Kanuna göre hazırlanmıştır)

KOŞULLU SALIVERİLME ORANLARI

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ BAŞKANI SAYIN 
OSMAN ATALAY’IN YENİ İNFAZ PAKETİNİN 

UYGULANMASINA İLİŞKİN HAZIRLADIĞI TABLO 
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Sonuç olarak; Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce 
olan ve hapis cezası 6 yıl veya daha az olan hüküm-
lüler, suçları yukarıda belirtilen istisna suçların dı-
şında ise, öncelikle cezaevine alınacak, Açığa ayrılma 
yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün cezaevinde 
kalacak, İnfaz Savcılığı tarafından düzenlenecek müd-
detname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek 
İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Haki-
minin “Denetimli Serbestlik Kararı” ile serbest kala-
caktır. Bu tür hükümlüler yasa çıktığında eğer kapalı 
cezaevinde iseler, açıkta olma şartı kalktığı için, İn-
faz Savcılığı tarafından yeniden düzenlenecek müddet-
name ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek İdare 
ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Hakiminin 
“Denetimli Serbestlik Kararı” ile serbestkalacaktır.

2-) 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın 
hükümlüler ile, 70 yaşını bitirmişveya 65 yaşını 
bitirmiş hükümlüler açısından hapis cezasının 
infazı;
5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/2. maddesi gereği, 
30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımın-
dan, Türk Ceza Kanununun aşağıda belirtilen istisna 
suçlar hariç olmak üzere;
a) 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler 
ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler hakkında, 5275 sayılı 
kanunun 105/A-3. fıkrasında yer alan Denetim Süresi 
(2 yıl)lık süre, (4 yıl) olarakuygulanır.
b) Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama 
nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını 
bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza 
infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami 
süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzen-
lenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle 
infaz edilebilir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, 
Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastane-
lerin sağlık kurullarınca veya Adlî Tıp Kurumunca dü-
zenlenen bir raporlabelgelendirilir.

İstisna Suçlar:
1-  Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83)
2-  Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 

102, 103, 104 ve 105)
3- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 

(madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve138)
4- Devletin güvenliğine karşı suçlar (TCK 302-339 

arası)
5- Terör suçları (3713 sayılıyasa)

Sonuç olarak; 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suç-
lar bakımından, kasten öldürme suçları, cinsel doku-
nulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine 

ilişkin suçlar ve terör suçları hariç olmak üzere; 0-6 yaş 
grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını 
bitirmiş hükümlüler hakkında denetimli serbestlik sü-
resi 4 yıl olarak uygulanacaktır. Yine maruz kaldıkları 
ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle ha-
yatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını 
bitirmiş hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belir-
leyeceği Devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu 
raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli ser-
bestlik tedbiri altında infaz edilecektir.

3-) Çocuk Hükümlüler Bakımından Hapis 
Cezalarının İnfazı;
30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, (istisna 
suçlar hariç) 5275 sayılı CGTİHK 107/2. Maddesindeki 
(2/3) oranı, (1/2) ye indirilmiş olduğundan koşullu 
salıverilme oranı (1/2) olarak uygulanır. İşlenen suç, 
5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen is-
tisna suçlar dışında ise, Denetimli serbestlik süresi de 3 
yıl olarak uygulanacaktır.
Ayrıca, (5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/4. maddesi ge-
reği),
30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımın-
dan, tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu 
salıverilme süresinin hesaplanmasında;
a) Hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza 
infaz kurumundageçirdiği,
1 gün, 3 gün;
b) Hükümlünün 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza 
infaz kurumundageçirdiği,
1 gün, 2 gün olarak dikkate alınır.

Sonuç olarak; Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce 
olan ve hapis cezası 6 yıl veya daha az olan Çocuk 
hükümlülerin suçları (5275 sayılı CGTİHK Geçici 
6/1. maddesinde belirtilen istisna suçların dışında 
ise), öncelikle cezaevine alınacak, Açığa Ayrılma Yönet-
meliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün cezaevinde kalacak, 
İnfaz Savcılığı tarafından 5275 sayılı CGTİHK Geçici 
6/4. maddesi de dikkate alınarak düzenlenecek yeni 
müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlene-
cek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz 
Hakiminin “Denetimli Serbestlik Kararı” ile serbest 
kalacaktır. Bu tür çocuk hükümlüler yasa çıktığında 
eğer kapalı cezaevinde iseler, açıkta olma şartı da 
kalktığı için, İnfaz Savcılığı tarafından yeniden 5275 
sayılı CGTİHK Geçici 6/4. maddesi de dikkate alı-
narak düzenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi 
tarafından düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu rapo-
rundan sonra, İnfaz Hakiminin “Denetimli Serbestlik 
Kararı” ile serbestkalacaktır.
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4-) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar 
ve Uyuşturucu veya uyarıcımadde imal ve 
ticareti suçları açısından hapis cezaların infazı;
a) Bu suçları 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
28/6/2014 tarihinden sonra işlenmiş olanlar; 5275 
sayılı CGTİHK nun 108/9. maddesi gereğince, süreli 
hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı 
(3/4) olarakuygulanır.
b) Ancak, bu suçları 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe 
girdiği 28/6/2014 tarihinden önce işlenmiş olanlar; 
5275sayılı CGTİHK geçici 9/4. Maddesi gereğince, 
“5237 sayılı Kanunun 102, 103, 104, 105 ve 188 inci 
maddelerinde düzenlenen suçlardan 18/6/2014 tarihli 
ve 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/6/2014 ta-
rihinden önce işlenmiş olanlar için verilen süreli hapis 
cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı (2/3) 
olarakuygulanır”.

Sonuç olarak; Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 
suçlar ve Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve tica-
reti suçlarında;
1- Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden önce ise, şartla tah-
liye oranı (2/3)uygulanır.
2- Suç tarihi 28.06.2014 tarihinden sonraise,
a) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suç-
ları açısından şartla tahliyeoranı
(3/4) olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 
sayılı CGTİHK 108/9. maddesi gereğince)
b) Cinseldokunulmazlığakarşıişlenensuçlar bakımın-
dan,(Yetişkinler açısından)
aa) Nitelikli Cinsel suçlar TCK 102/2, 103, 104/2-3, 
maddelerinde şartla tahliye oranı (3/4)
olarak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı 
CGTİHK 108/9. maddesi gereğince)
bb) Basit Cinsel suçlar TCK 102/1, 104/1, 105, madde-
lerinde şartla tahliye oranı (2/3) olarak uygulanmaya 
devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK 107/2-d. madde-
si gereğince)
c) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımın-
dan, (Çocuklar açısından)Cinsel suçlar TCK 102, 103, 
104, 105, maddelerinde şartla tahliye oranı (2/3) ola-
rak uygulanmaya devam edecektir. (5275 sayılı CGTİHK 
107/2-e. maddesigereğince)
Denetim Süresi açısından, işlenen suç cinsel doku-
nulmazlığa karşı işlenen suç (TCK 102, 103, 104 ve 105 
maddeleri) ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve 
ticareti suçu (TCK
188 maddesi) olduğundan, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 
6/1 maddesinde belirtilen istisna suçlardan olduğun-
dan, Denetimli serbestlik süresi de 1 yıl olarakuygu-
lanacaktır.

5-) Mükerrirler Açısından Cezaların İnfazı;
Haklarında TCK 58. maddesi uygulanarak “Mükerrirlere 
özgü infaz rejimine” karar verilen hükümlüler hakkında, 
infaz 5275 sayılı CGTİHK 108. maddesine göreyapıla-
caktır.

Yeni 7242 sayılı infaz kanunu ile mükerrirlere özgü in-
faz rejimi uygulanırken geçerli olan (3/4) şartla tahliye 
oranı, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-d maddesi ile (2/3)’e 
indirilmiştir.

Ayrıca, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-c maddesi gereğince, 
mükerrirler hakkında birden fazla süreli hapis ceza-
sına mahkumiyet halinde en fazla 32 yılın, ceza infaz 
kurumunda iyi halli olarak çekilmesi durumunda koşul-
lu salıverilmeden yararlanılabilecektir.

Sonuç olarak; Mükerrirlerde süreli hapislerde, şart-
la tahliye oranı (3/4) den (2/3) indirildiği için, yeni 
7242 sayılı yasa yürürlüğe girince yeniden müddetna-
me yapılması ve lehine olan yeni müddetnamenin uy-
gulanmasıgerekecektir.

Denetim Süresi açısından, Mükerrirlere özgü infaz 
rejimi uygulanırken denetim süresi belirlenirken köken 
suça bakılacaktır. Köken suç yani işlenen suç 5275 sayılı 
CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna suç-
lardan ise, Denetimli serbestlik süresi de 1 yıl olarak 
uygulanacaktır. Ancak Köken suç yani işlenen suç 5275 
sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde belirtilen istisna 
suçlardan değil ise, Denetimli serbestlik süresi de 3 
yıl olarak uygulanacaktır.

6-)Terör Suçları Açısından Hapis Cezalarının 
İnfazı;
a) Hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
uygulanan terör hükümlülerinin koşullu salıverilme 
oranı,(3/4)’dür.

“3713 sayıl kanun 17. Maddesi; Bu Kanun kapsamına 
giren suçlardan mahkûm olanlar hakkında, koşullu salı-
verilme ve denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması 
bakımından 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107 nci 
maddesinin dördüncü fıkrası ile 108 inci maddesi hü-
kümleri uygulanır. Ancak, süreli hapis cezaları bakı-
mından düzenlenen koşullu salıverilme oranı, (3/4) 
olarak uygulanır.”

b) Hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu 
uygulanmayan, Suç işlemek için örgüt kurmak veya 
yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen 
suçtan dolayı mahkûm olmuş hükümlülerin (5275 sa-
yılı CGTİHK 107/4. maddesi gereğince) koşullu salı-
verilme oranı(2/3)’dür.
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Örgüt kurmak, yönetmek ve örgüt üyeliği suçlarında, 
TCK 58/9 maddesi gereği, haklarında mükerrirlere özgü 
infaz rejiminin uygulanmasına yasa gereği karar veril-
diğinden, yeni 7242 sayılı infaz kanunu ile mükerrirlere 
özgü infaz rejimi uygulanırken geçerli olan (3/4) şartla 
tahliye oranı, 5275 sayılı CGTİHK 108/1-d maddesi ile 
(2/3)’e indirildiğinden, haklarında şartla tahliye oranı, 
bu nedenle de (2/3) şeklindeuygulanır.

Denetim Süresi açısından, işlenen suç TCK’nın İkinci 
Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Ye-
dinci Bölümünde tanımlanan suçlar (TCK TCK 302-339 
arası maddeler) ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Te-
rörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar oldu-
ğundan, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesinde 
belirtilen istisna suçlardan olduğundan, Denetimli ser-
bestlik süresi de 1 yıl olarakuygulanacaktır.

Ancak, hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Ka-
nunu uygulanmayan, Suç işlemek için örgüt kurmak 
veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde 
işlenen suçtan dolayı mahkûm olmuş hükümlülerin de-
netim süresi, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1 maddesin-
de belirtilen istisna suçlardan olmadığından, Denetimli 
serbestlik süresi de 3 yıl olarak uygulanacaktır.

7-)Şartla Tahliyede Lehe İnfaz Yasasını 
Belirleme Usul;
TCK 7/3. Maddesi son derece önemlidir. Burada “Şart-
la tahliye, erteleme, tekerrür hariç, infaz rejimine 
ilişkin hükümlerin derhal uygulanacağı” belirtilmek-
tedir. Kanunun bu hükmü şartla tahliyede lehe kanun 
hükmünün geçerli olacağını belirtmektedir.

Şartla tahliyede lehe kanun hükmü geçerli olduğun-
dan, hükümlünün işlediği suçun suç tarihindeki infaz 
kanununa göre yatacağı süre hesaplanır, yine hüküm-
lünün yakalanıp ceza evine alındığı tarihte yürürlükte 
olan infaz kanununa göre müddetnamesi (Süre Belgesi) 
yapılarak yatacağı süre hesaplanır. Ayrıca suç tarihi ile 
yakalandığı tarih arasında çıkmış bir infaz yasası varsa 
buna göre de müddetnamesi hesaplanır. Şartla tahliye 
açısından hükümlünün en lehine olan infaz kanunu uy-
gulanır ve buna göre müddetname yapılarak hükümlü-
nün ceza evinde kalacağı sürebelirlenir.

Hükümlünün yararlanacağı denetimli süresi belirlenir-
ken de suç tarihi, infaz tarihi, işlenen suçun türü ve is-
tisna suçlardan olup olmadığı dikkate alınarak en lehine 
olanı belirlenir.

Sonuçta hükümlünün ceza evinde kalacağı süre hesap-
lanırken, şartla tahliye ve denetim süresi dikkate alına-
rak en lehine olan belirlenip buna göre hareket edil-
melidir.

II- Yeni 7242 Sayılı İnfaz Kanununun Resmi Gazete-
de yayınlanıp yürürlüğe girdiği 15.04.2020 tarihi ve 
sonrasında;

(5275 sayılı CGTİHK 107/2 maddesi gereği)

Koşullu salıverilme oranı (1/2) olarak uygulanacaktır.

Süreli hapis cezası olanlar aşağıda belirtilen istisna 
suçlar dışında, cezalarının yarısını infaz kurumunda 
çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabile-
ceklerdir.

İstisna Suçlar:

1- Kasten Öldürme suçları (TCK 81, 82, 83)

2- Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamasuçundan, 
(madde 87, fıkra iki, bent d) süreli hapis cezasına 
mahkûm olanlar

3- İşkence suçu (TCK 94ve95)

4- Eziyet suçu (TCK96)

5- Cinsel saldırı (TCK102/1)

6- Reşit olmayanla cinsel ilişki(TCK104/1) 

7-  Cinsel taciz (TCK105) 

8-  Devletin sırlarına karşı suçlar (TCK 326-339 arası) 

9-  Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya 
da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar 

10- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar 
(TCK 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138)

Çocuklar için:

1- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 102, 103, 
104, 105)

2- Uyuşturucu suçları (TCK188) 

3- Terör suçları (3713 sayılı TMK uygulananlar)

4- Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da

örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar

(Not: Çocuklar hakkında, 6008 sayılı kanun ve 5275 sk 
107/4 md. gereği terör müddetnamesi yapılamaz.)

DiğerSuçlar: Bu suçları işleyen

1-Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (TCK 02/2, 103, 
104/2-3) 

2-Uyuşturucu suçları(TCK188) ORAN:(3/4)

3-Terör suçları (3713 sayılı TMK uygulananlar)

DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRELERİ

(5275 sayılı CGTİHK 105/A-1 maddesi gereği)

Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde 
bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha 
az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde, 
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cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan 
kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak su-
retiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan 
değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazı-
na ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet başsavcılığının 
bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.

(5275 sayılı CGTİHK 105/A-2 maddesi gereği)

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına 
karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz ku-
rumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza in-
faz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, diğer 
şartları da taşımaları halinde, birinci fıkrada düzenle-
nen infaz usulünden yararlanabilirler.

Yeni 7242 sayılı infaz yasasının 105/A-1,2 md.sinde ön-
ceden aranan, Denetimli Serbestliğe ayrılabilmek için 
açık infaz kurumunda 6 ay süre ile kalmak şartı kal-
dırılmıştır. Ancak 5275 sayılı CGTİHK 105/A-1 maddesi 
gereği, “Açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğiti-
mevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine 1 yıl veya 
daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi ha-
linde” şeklinde belirtildiğinden, açık infaz kurumu-
na ayrılma şartı yasanın yürürlüğe girmesinden sonra 
da devam etmektedir.

Bu yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, istisna 
suçlar ve mükerrirler haricinde hükümlülerin hapis 
cezalarında, (1/2) şartla tahliye indirimi ve matbu 
olarak “1 yıl” denetimli serbestlik tedbiri uygulana-
caktır.

Bu yasadan sonra, cezası olan hükümlü (1/2) şartla tah-
liye indiriminden yararlanacak, ayrıca 1 yıl da Denetimli 
Serbestlikten yararlanacağı için, 2 yıl ve altında Ha-
pis Cezası olan hükümlüler, açık cezaevine alınacak, 
Açığa ayrılma yönetmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün 
açık cezaevinde kalacak, İnfaz Savcılığı tarafından dü-
zenlenecek müddetname ve Cezaevi idaresi tarafından 
düzenlenecek İdare ve Gözlem Kurulu raporundan son-
ra, İnfaz Hakiminin “Denetimli Serbestlik Kararı” ile 
serbest kalacaktır.

Örnek- 1:

- 10 yıl hapis cezası olan, (İstisna olan suçların dışında 
ve mükerrir değilise)

(1/2) şartla tahliye indirimi uygulanarak,

- 10 yılın (1/2)’si → 5 yıl, İnfaz kurumunda geçirmeleri 
gereken süre, 5 yıl’a → 1 denetimli serbestlik indiri-
miuygulanınca,

- 5 yıl – 1 yıl =4 yıl ceza infaz kurumunda yatacaktır.

Sonuçta; 10 yıl Hapis cezası olan hükümlü 4 yıl cezae-
vinde yatacaktır.)

Örnek- 2:

- 2 yıl hapis cezası olan, (İstisna olan suçların dışında 
ve mükerrir değilise)

(1/2) şartla tahliye indirimi uygulanarak,

- 2 yılın (1/2)’si → 1 yıl, İnfaz kurumunda geçirmeleri 
gereken süre, 1 yıl’a → 1 denetimli serbestlik indiri-
miuygulanınca,

- 1 yıl – 1 yıl = 0 ceza infaz kurumundayatacaktır.

Sonuçta; Bu tür 2 yıl ve 2 yıldan az hapis cezası olan 
hükümlüler, açık cezaevine alınacak, Açığa ayrılma yö-
netmeliği Geçici 1. md.si gereği 3 gün açık cezaevinde 
kalacak, İnfaz Savcılığı tarafından düzenlenecek müd-
detname ve Cezaevi idaresi tarafından düzenlenecek 
İdare ve Gözlem Kurulu raporundan sonra, İnfaz Haki-
minin “Denetimli Serbestlik Kararı” ile serbestkala-
caktır.

NOT: Denetim süresi ve Koşullu Salıverilme yönünden, 
TCK 83, 87/1-d, 94, 95, 96, ve Mit Kanunu(1/1/1983 
tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli 
İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamına giren suçlardan 
mahkûm olanlar) yönünden, bir durum vardır. Bu suç-
lar 671 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname gereği, 
01.07.2006 öncesi (1/2) şartla tahliye ve 2 yıl Denetimli 
Serbestlikten yararlanıyorlardı. Yeni yasada istisna suç-
lar olarak belirtilse de, Şartla tahliyede lehe kanun pi-
rensibi geçerli olduğundan, bu hakları saklıdır.

(5275 sayılı CGTİHK 105/A-7 maddesi gereği)

Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygu-
lanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve 
cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis ce-
zasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu da-
vası açılmış olması hâlinde, denetimli serbestlik mü-
dürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, 
hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderil-
mesine karar verilebilir. Kovuşturma sonucunda be-
raat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya 
düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının 
infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam 
olunmasına infaz hâkimi tarafından kararverilir.

Sonuç Olarak; Yapılan bu çalışma ile, 7242 sayılı yeni 
İnfaz Yasasında yapılan değişikliklerle ilk etapta karşıla-
şılabilecek sorunlarla ilgili değerli hukukçularımıza, aka-
demisyenlerimize, özellikle uygulayıcı Hakim ve Savcı 
arkadaşlarımıza faydalı olmak amaçlanmıştır. Faydalı 
olması dileğiyle…

Ankara. 15.04.2020

Osman ATALAY
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Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül başkanlı-
ğında virüs salgını dolayısıyla yapılan 7. toplan-
tıda daha önceki değerlendirmelerimize ilaveten 
veya tekraren sunduğumuz ve açıkladığımız res-
mi yazıyı meslektaşlarımız ile paylaştık. 

30.04.2020

1/2

Sayın Meslektaşlarımız, Adalet Bakanımızın başkanlığında vrüs salgını dolayısıyla yaptığımız 7.
toplantımızda daha öncek değerlendrmelermze laveten veya tekraren lşktek resm yazı sunulmuş ve
sözlü olarak da açıklanmıştır. Blglernz saygıyla dlerz.

 

1. Devlet bankalarından avukatlara 2020 yılı ödemesz olarak düşük fazl 12 veya 24 aya yayılmış ger
ödemel kred kullandırılması çn gerekl çalışmanın yapılması zorunlu hale gelmştr. Bu konuda
kısmen Vakıfbank dışında destek alınamamıştır. Vakıfbank’ın desteğ de genellkle toplam 3 bn TL
cvarında kalmıştır. Ayrıca matrah beyan edemedkler çn 0-1 yıl meslek kıdemndek avukatlara
kred tahss yapılmamaktadır. Çok sayıda avukat gb, öncelkle ve özellkle bu durumda olan 17500
avukat son derece büyük br ekonomk sıkıntı çndedr. Mkro kredlerden söz ettğmz çn, br
avukatın baro levhasına kayıtlı olması, bankalar çn yeterl temnat sayılmalıdır.

2. CMK görevlendrmelernde 15 Hazran ertelemes olmasaydı görev kabul eden avukat bu arada
duruşmaya grecek ve ücrete hak kazanacaktı. Bu erteleme sonucunda, duruşmaya gremedğ çn
kusuru olmadığı halde ücrete de hak kazanmadığı kabul edlmektedr. Sonradan duruşma zaptını
sunmak koşulu le sadece görevlendrme belges ve duruşmanın Covd-19 neden le ertelendğne dar
zabıtla ödeme yapılması özellkle genç avukatlar çn zyadesyle önem arz etmektedr.

3. Süreler 15 Hazran 2020’ye uzatıldığına göre, 30 Nsan’da beyanname ve lk takst ödemes gelen
Gelr Vergs beyanname verme ve ödeme süresnn uzatılması gerekmektedr.

4. En azından yıl sonuna kadar avukatlık hzmetlernn tamamında KDV oranının yüzde 8'e düşürülmes
öneml br katkı sağlayacaktır.

5. Avukatlık Ortaklığı ve ad ortaklıkların mücbr sebep kapsamına alınarak ödeme ve erteleme
sürelernden faydalanmaları konusu henüz çözülmemş ve vakt de azalmıştır. Dğer çalışma
alanlarından farklı olarak, ortaklık şemsyes altında faalyet gösteren avukatların bunun dışında ş
alma hakları yoktur. Mağduryet söz konusudur.

6. Brkmey ve toplumsal nfal önlemek çn 15 Hazran 2020’ye kadar cra ş ve şlemlernn kademel
olarak açılması düşünülmeldr. Bu çerçevede İcraTek otomasyon programının UYAP’a entegre
edlmes öneml katkı sağlayacaktır.

7. Bazı Başsavcılıkların ve Malye yönetmnn yeterl personel tahss etmemesnden olsa gerek, halen
ödenmeyen beraat vekalet ücretler ve CMK ücretler vardır.

8. Baroların meslektaşlara yardım çn bütçelernden harcama yapablmeler konusunda Adalet
Bakanlığına yazdığımız yazının cevabı, destek bekleyen meslektaşlarımız açısından önem arz
etmektedr.

9. TBB CMK car harcamalar ödeneğndek 7 mlyon TL’nn zor durumda olan avukatlara (örneğn 0-1
yıl meslek kıdemnde olup, hçbr gelr bulunmayanlar) ödeneblr hale getrlmes hususu da acl
destek bekleyen meslektaşlarımız açısından önemldr.

10. Hala bazı llermzde kısa çalışma ödeneğ konusunda İş-Kur yönetclernde tereddüt olduğu blgs
gelmektedr.

11. Süreler 15 Hazran’a ertelendğnden ve daha sonra da Adl tatl başlayacağından ve bu nedenle
avukatların dava ve cra takplernden herhang br ücret kazanamayacakları çok açıktır. Ancak
herhang br kazanç olmasa da her gün çn SGK prmnn ödenmes söz konusudur. Bu nedenle hç
olmazsa 6 ay süre le ödenmes gereken SGK prmnn yarı oranında ndrlmes meslektaşlarımıza br
nebze yardımcı olacaktır.

12. 65 yaş ve üzerndek meslektaşlarımızın pek çoğu aktf olarak çalışmaktadır. Her ne kadar karakolda
fade almaya ve adlyede duruşmaya katılma noktasında sorun büyük ölçüde çözülmüş olsa da br30.04.2020

2/2

avukatın bürosuna gtmeden dosyalarına ve ktaplarına erşm mkânı olmadan mesleğn cra
etmesnn ne kadar zor olduğu açıktır. Avukatlığın br kamu hzmet olduğu dkkate alınarak sorunun
uygulama brlğn sağlayacak şeklde çözülmes gerekmektedr.

Takdrlernze saygılarımızla sunarız.

Av. Prof. Dr. Metn Feyzoğlu
Türkye Barolar Brlğ Başkanı

-

28 Nisan 2020
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Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen online KVKK eğitim programları başladı. 

4 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerdeki izolasyonun ev içi şiddeti arttırdığı bu süreçte yardım hatlarına 
gelen başvurulardan ve durmayan kadın cinayetlerinden anlaşılmıştır.

İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından konunun öneminin algılanmasıyla, acilen sosyal politikalar oluşturul-
malı, önlemler alınmalı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ailelere bu yönde destek 
verilmelidir.

Pandemi ortamında şiddete maruz kalan veya kalacak olan kadınların başvuruları konusunda titiz davranıl-
malı, kadınların kolluğa, hastanelere, barolara ve adliyelere gecikmeksizin erişimleri sağlanmalıdır.

HSK’nın 30.03.2020 tarihli kararının 10. maddesinde yer alan “6284 sayılı Kanun kapsamında verilen ted-
bir kararlarının yükümlülerin koronavirüs kapsamında sağlığını tehdit etmeyecek şekilde değerlendirilmesi 
gerektiği” yönündeki görüşü, şiddet uygulayana karşı uzaklaştırma tedbirinin uygulanmamasına neden 
olacaktır. Ev içindeki şiddetin yoğun yaşandığı ülkemizde, üstelik virüs salgını nedeniyle şiddetin arttığı bir 
dönemde bu karar ev içi şiddeti daha da arttıracak, çocuk ve kadınlarımızı korumasız bırakacaktır.

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu olarak; virüs salgını sürecinde, ilgili kurum ve kuruluşlar 
tarafından ev içi şiddeti önleyecek, kadın ve çocukları koruma altına alacak önlemler alınmasını, illerde oluş-
turulan pandemi kurulları tarafından bu konunun da planlamaya alınmasını ve HSK’nın 30.03.2020 tarihli 
kararındaki 10. maddeyi geri almasını talep ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Türkiye Barolar Birliği 
Kadın Hukuku Komisyonu 

(TÜBAKKOM)

EV İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEYECEK TEDBİRLER 
ACİLEN ALINMALIDIR
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı’nın ‘SGK Prim Ödeme 
Sürelerinin Ertelenmesi’ hakkındaki 
duyurusunu barolarımıza ilettik.

Virüs salgını sebebiyle avukat staj-
yerlerinin 15.06.2020 tarihine kadar 
izinli sayılmalarına ilişkin Adalet Ba-
kanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlü-
ğü’nden alınan yazıyı barolarımızın 
bilgi ve değerlendirmelerine sun-
duk.

COVİD-19 virüs salgınının devam 
etmesi sebebiyle Danıştay bakımın-
dan alınması gereken tedbirler ile 
buna ilişkin usul ve esaslarla ilgili 
olarak, Danıştay Başkanlar Kurulun-
ca alınan kararlar hakkında barola-
rımıza duyuru yaptık.

Yargıtay Başkanlar Kurulunca, dur-
ma süresindeki çalışma şartları-
nı değerlendirmek üzere alınan 
30.04.2020 tarih, 5 sayılı kararın 
ilgili kısmını barolarımızın bilgisine 
sunduk.

5 Mayıs 2020
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9 Mayıs 2020
Son günlerde kamuoyunda yapılan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin tartışmalara 
dair barolarımızın düşüncelerini, değişikliğe ilişkin bir teklif somutlaştığı takdirde yetkili makamlar nezdinde ya-
pacağımız girişimlere ve kamuoyuna yapacağımız açıklamalara esas olmak üzere, Türkiye Barolar Birliği Başkan-
lığına bildirmeleri konusunda duyuru yaptık.
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MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURU
1. 08 Mayıs 2020 tarihinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından Avukatlık Kanunu’nda 

değişiklik yapılacağına dair basın ve yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine bir basın açıklaması ya-
pılmıştır.

2. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Feyzioğlu bu açıklamasında; bir ilde birden çok baro kurulmasının terör 
örgütlerine ve onları kullanan emperyal güçlere fayda sağlayacağını, bu örgütlerin sempatizanı olan marjinal 
yapıların büyük maddi fonlarla kendi barolarını kurabileceklerini, yabancı baro birlikleri ile uluslararası meslek 
örgütlerinin Türkiye’de yalnızca bu yapıları muhatap alarak, iç ve dış kamuoylarını istedikleri gibi manipüle 
edebileceklerini ifade etmiştir. Aynı gerekçeyle baroya kayıt zorunluluğunun kaldırılmasının da doğru olma-
yacağını açıklamıştır.

3. Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından bu basın açıklamasının yapılmasından sonra Türkiye Barolar Birliği 
Yönetim Kurulu olarak oybirliğiyle Avukatlık Kanunu’nun 110.maddesi çerçevesinde aldığımız kararla, baro-
larımızdan kamuoyunda Avukatlık Kanunu değişikliğine ilişkin tartışılan konularda yetkili makamlarla yapa-
cağımız temaslara ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımıza esas olmak üzere görüşlerini bildirmeleri 
istenmiştir.

4. İstisnasız bütün barolarımız Türkiye Barolar Birliği gibi, “çoklu baro sistemine ve baroya kayıt zorunluluğunun 
kaldırılmasına” karşıdırlar. Ayrıca bütün barolarımız Kanun değişikliği sürecinde görüşlerinin alınmasını talep 
etmektedirler. 11 Mayıs 2020 tarihinde ise 51 baromuz ortak bir açıklama yaparak, bu hususla birlikte diğer 
düşüncelerini de açıklamışlardır. Diğer barolarımızdan da gelecek olan yazılı görüşler, bu görüşlerle birlikte 
değerlendirilecektir.

5. Böyle bir Kanun değişikliği teklifi somutlaştığı takdirde, yasama organında çalışmalara iştirak edilirken, tüm 
bu görüşlerden Türkiye Barolar Birliği olarak azami olarak yararlanacağımız ve ortak akılla hareket edeceği-
miz kuşkusuzdur.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

11 Mayıs 2020
Kamuoyunda yürütülen Avukatlık Kanunu’na ilişkin tartışmalara dair açıklamamızı meslektaşlarımızın ve kamuo-
yunun bilgisine sunduk.
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T.C.
ADALET BAKANLIĞI 

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 92358809-152.03/20648/11287 22/04/2020
Konu : Adli Tatil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17/04/2020 tarih ve E.8344 sayılı yazınız.

COVİD - 19 virüsü salgını nedeniyle icra iş ve işlemlerinin durduğu, adliyelerdeki diğer işlerin ise en 
düşük seviyeye indirildiği, alınması zorunlu olan söz konusu tedbirler kaldırıldığında adliyelerde ve icra 
dairelerinde muazzam bir iş yükünün oluşacağı, iş günlerine düşecek yoğunluğun çok lazla olacağı, bu 
nedenlerle bu yıla mahsus olmak üzere, geçici bir kanuni düzenleme yapılmak suretiy le 20 Temmuz 2020 - 
I Eylül 2020 tarihleri arasında adli tatile girilmemesi, eğer adli tatil zorunlu görülüyor ise sürenin on beş 
günle sınırlı olması ve tarih aralığı belirlenirken okul tatiliyle aynı aralığa denk getirilmesi hususunda öneri 
ve görüş talebini içeren ilgi yazınız ve konu incelendi.

12/01/2011 tarih ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Adli tatil süresi" kenar başlıklı 
102. maddesinde "Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir 
eylülde başlar" hükmü yer almakta olup, devamında yer alan 103. maddesinde ise adli tatilde görülecek dava 
ve işler hüküm altına alınmıştır.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun COVİD - 19 Kapsamında İlave Tedbirler konu dağıtımlı yazısında, 
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 30/03/2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararı ile, yargılama 
faaliyetleri yönünden birçok tedbire hükmedildiği gibi, tutuklu (yasal zorunluluk nedeniyle sadece 
tutukluluğun değerlendirilmesi yönünden) ve acil işler, dava zamanaşımı yakın olan soruşturma ve 
kovuşturma dosyaları, yürütmenin durdurulması istemleri ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki 
ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerine ait duruşma, müzakere 
ve keşiflerin 30/04/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesine karar vermiştir.

Açıklanan nedenlerle, mahkemelerce duruşma tarihi yaklaşan davalara ilişkin olarak, ülkemizde 
devam eden salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni duruşma tarihlerinin genellikle 2020 Eylül 
ayı ve sonrasına bırakıldığından adli tatil süresince yalnızca 6100 sayılı Kanunun ilg ili hükmünde belirtilen 
dava ve işlerin görüleceği, ayrıca adli tatilin kaldırılması veya süresinin değiştirilmesi halinde hakim ve 
Cumhuriyet savcılarının yıllık izinlerini Eylül ayı ve sonrasında kullanacak olmaları nedeniyle duruşmalara 
bakabilecek hakim sayısının yetersiz kalacağı nazara alındığında mevcut şartlar uyarınca 2020 yılı adli tatil 
süresi ve uygulamasının devam etmesinin daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

fC ('-imzalıdır 
Hakan ÖZTATAR 

Hâkim 
Bakan a. 

Genel Müdür

*Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca 
fiziki ortamda gönderilmeyecektir.

M illi Müdafaa Cad. No: 22 ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : Avukatlık BürosuTelefon: 0 312 414 8 i 
75 Faks: 0 312 219 44 28e-posta: higm@adalet.gov.tr Elektronik ağ:ww.higm.adalet.gov.tr

Adli Tatil uygulaması ile ilgili Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Mü-
dürlüğü ile yaptığımız yazışmaya 
ilişkin yanıtı barolarımızın bilgisine 
sunduk.

Ertelenen SGK primlerinin yarısının 
ödenmesi konusunda Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nez-
dinde yaptığımız girişimlere Sosyal 
Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta 
Primleri Genel Müdürlüğü ve SGK 
İşverenler Daire Başkanlığı’ndan alı-
nan yanıtlar hakkında barolarımızı 
bilgilendirdik.

12 Mayıs 2020

mailto:higm@adalet.gov.tr
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15 Mayıs 2020
Türkiye Barolar Birliği olarak meslektaşlarımız için Vakıfbank’tan uzun süre geri ödemesiz yeni bir kredi imkânı 
sağladık. Bu kredinin özellikle mesleğe yeni başlamış (0-1 yıl meslek kıdemi olan) meslektaşlarımızı bir nebze de 
olsa ferahlatacağını düşünüyoruz. 
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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU KARARI

Gündem: Kamuoyunda tartışılan baroların yeniden yapılandırılması ve seçim sistemi konusunda görüşme 

16 Mayıs 2020 tarihinde video konferans yöntemiyle olağanüstü toplanan Yönetim Kurulumuz aşağıdaki açıkla-
manın kamuoyuyla paylaşılmasına oybirliğiyle karar vermiştir. 

MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA DUYURU

08/05/2020 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu toplantısında 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nu’nun 110/1. maddesinin bizlere yüklediği görev doğrultusunda, basında çıkan haberlere göre Avukatlık Kanu-
nu’nda yapılması düşünülen değişiklikler hakkında kurumsal görüşlerini almak için 80 Baromuza ayrı ayrı olmak 
üzere yazı yazılmasına karar verilmişti. 

Yönetim Kurulumuz barolarımızın yaptığı kamuoyu açıklamaları ile gönderdikleri cevabi yazıları da dikkate alarak 
yaptığı müzakereler sonucunda aşağıdaki açıklamanın kamuoyuyla paylaşılmasına ve yetkili makamlara yazılı 
olarak duyurulmasına karar vermiştir. 

Baroların adil yargılanma hakkının ve hukuk devletinin vazgeçilmez unsuru ve taşıyıcı sütunu olduğunu bir kez 
daha kararlılıkla ifade eden bizler;

Çoklu baroya, 

Barolara kayıt zorunluluğunun kaldırılmasına, 

Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddelerinin değiştirilmesine,

Baro seçimlerinde nispi temsil sisteminin getirilmesine ve delege yapısının değiştirilmesine karşıyız. (TBB Başka-
nı’nın delege yapısı ve nispi temsil sisteminin ayrıntılı tartışılması ve böylece ortak akıl oluşturulması gerektiği 
düşüncesiyle bu kısma karşı oyu vardır)

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu olarak meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

16 Mayıs 2020
16 Mayıs 2020 tarihinde video konferans yöntemi ve ‘Kamuoyunda tartışılan baroların yeniden yapılandırılması 
ve seçim sistemi konusunda görüşme’ gündemiyle olağanüstü toplanan Yönetim Kurulumuzun kararını meslek-
taşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunduk.

18 Mayıs 2020
Mutad olarak Temmuz ayında yapılan Adli Yardım 2. taksit ödemelerini, COVİD-19 salgını nedeniyle meslektaşla-
rımızın içinde bulunduğu sıkıntıları dikkate alarak barolarımızın hesaplarına yatırdık.
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Ülkemiz aylardır koronavirüs salgınıyla, ekonomik ve 
toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele etmektedir. 
Özelde ise Avukat meslektaşlarımızın yaşadığı sorun-
lar tahammül edilmez boyutlara ulaşmıştır. Ülkemizin 
ve mesleğimizin önceliği bu sorunların çözümüne çaba 
sarf etmektir. Bu nedenle Avukatlık Kanununda Baro-
lar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini 
doğru bulmuyor; bu girişimlerin durdurularak, geri çe-
kilmesini, Ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne 
dönülmesini talep ediyoruz.

İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve bek-
lentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması 
aşamasında asıl muhatap, Barolar ve TBB olmalıdır.

Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 Baronun, uzmanlar 
ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluştu-
rulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu 
ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan 
hareket tarzı bu olmalıdır.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla.

19 Mayıs 2020
Kamuoyunda tartışılan, baroların yapısında ve seçim sisteminde yapılacak değişiklikleri değerlendirmek amacıyla 
video konferans yöntemiyle baro başkanları toplantısı gerçekleştirdik. Toplantının sonuç bildirgesini meslektaş-
larımızın ve kamuoyunun bilgisine sunduk.

Virüs salgını nedeniyle içinde bulunduğumuz bu zor dönemde meslektaşlarımıza destek olmak üzere 01 Haziran 
2021 tarihine kadar tüm elektronik serbest meslek makbuzların kullanımını ücretsiz hale getirdik.

19 MAYIS 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 

SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 

Adana Barosu Başkanlığı 

Adıyaman Barosu Başkanlığı

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı

Aksaray Barosu Başkanlığı

Amasya Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Ardahan Barosu Başkanlığı

Artvin Barosu Başkanlığı 

Aydın Barosu Başkanlığı 

Balıkesir Barosu Başkanlığı

Bartın Barosu Başkanlığı 

Batman Barosu Başkanlığı 

Bilecik Barosu Başkanlığı 

Bingöl Barosu Başkanlığı 

Bitlis Barosu Başkanlığı 

Bolu Barosu Başkanlığı 

Burdur Barosu Başkanlığı 

Bursa Barosu Başkanlığı 

Çanakkale Barosu Başkanlığı

Çankırı Barosu Başkanlığı 

Çorum Barosu Başkanlığı 

Denizli Barosu Başkanlığı 

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Düzce Barosu Başkanlığı 

Edirne Barosu Başkanlığı 

Elazığ Barosu Başkanlığı 

Erzincan Barosu Başkanlığı

Erzurum Barosu Başkanlığı

Eskişehir Barosu Başkanlığı

Gaziantep Barosu Başkanlığı

Giresun Barosu Başkanlığı 

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu 

Başkanlığı

Hakkari Barosu Başkanlığı 

Hatay Barosu Başkanlığı 

Iğdır Barosu Başkanlığı 

Isparta Barosu Başkanlığı 

İstanbul Barosu Başkanlığı 

İzmir Barosu Başkanlığı 

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

Karabük Barosu Başkanlığı

Karaman Barosu Başkanlığı

Kars Barosu Başkanlığı 

Kastamonu Barosu Başkanlığı

Kayseri Barosu Başkanlığı

Kırıkkale Barosu Başkanlığı

Kırklareli Barosu Başkanlığı

Kırşehir Barosu Başkanlığı

Kilis Barosu Başkanlığı

Kocaeli Barosu Başkanlığı 

Konya Barosu Başkanlığı 

Kütahya Barosu Başkanlığı 

Malatya Barosu Başkanlığı 

Manisa Barosu Başkanlığı 

Mardin Barosu Başkanlığı 

Mersin Barosu Başkanlığı 

Muğla Barosu Başkanlığı 

Muş Barosu Başkanlığı 

Nevşehir Barosu Başkanlığı

Niğde Barosu Başkanlığı 

Ordu Barosu Başkanlığı 

Osmaniye Barosu Başkanlığı

Rize Barosu Başkanlığı 

Sakarya Barosu Başkanlığı

Samsun Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı

Sinop Barosu Başkanlığı 

Sivas Barosu Başkanlığı 

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Şırnak Barosu Başkanlığı 

Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Tokat Barosu Başkanlığı 

Trabzon Barosu Başkanlığı 

Tunceli Barosu Başkanlığı 

Uşak Barosu Başkanlığı 

Van Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı 

Yozgat Barosu Başkanlığı 

Zonguldak Barosu Başkanlığı
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22 Mayıs 2020
65 yaş ve üzerinde olup mesleki faaliyetini devam et-
tiren meslektaşlarımızın, avukat kimlik belgelerini yan-
larında bulundurmak kaydıyla genel kısıtlama olmayan 
yerlerde ve günlerde sokağa çıkma kısıtlamasından 
muaf tutulmalarına dair genelgeyi meslektaşlarımızın 
bilgisine sunduk. 

Koronavirüs ile mücadele kapsamında HSK’nın aldığı 
son kararları meslektaşlarımıza duyurduk. 

29 Mayıs 2020
Yönetim Kurulumuzun 29 Mayıs 2020 günlü toplantısında; 01 Haziran 2020 Pazartesi günü “Baroların Yapısında 
ve Seçim Sisteminde Yapılacağı Kamuoyunda Tartışılan Değişiklikler Üzerinde Görüşme” gündemli bir Baro Baş-
kanları toplantısı yapılmasına karar verdik. 
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından, 
salgın hastalık olarak kabul edilen 
COVID-19 sebebiyle tüm dünya 
olağanüstü bir döneme girmiş; ül-
keler bu kapsamda bir takım ön-
lemler almaya başlamıştır.

Yetkililer tarafından defaatle vurgu-
landığı üzere salgın, risk grubunda 
bulunan kişiler üzerinde daha fazla 
olumsuz etki doğurmaktadır. Ceza 
infaz kurumlarında alıkonulan ço-
cuklar ise, bu risk grubunun ilk sıra-
larında yer almaktadır. Gerek bir suç 
nedeniyle gerekse de ebeveyniyle 
infaz kurumlarında bulunan çocuk-
lar, yeterli bakım ve sağlık hizmetin-
den faydalanamamakta, ailelerinin 
desteğinden ve toplumsal destek-
ten yoksun kalmakta, adalete ve 
avukata erişim olanakları ise ciddi 
biçimde sınırlandırılmaktadır.

Ceza infaz kurumlarında kendileri-
ni izole etmesi ve sosyal mesafeyi 
korumaları güçleşen çocuklar; has-
talığın yayılımını önlemeye ve kont-
rol altına almaya yönelik tedbirler 
sebebiyle; başka risklerle de karşı 
karşıyadır. Personel sayısının azaltıl-
ması, çocuğun bakımı ve korunma-
sı için kabul edilebilir standartların 
düşmesine yol açarak, çocukları, 
şiddet ve istismar vakaları karşısın-
da daha da savunmasız hale getire-
bilir. Ayrıca, kurum içinde salgınların 
ortaya çıkması ile birlikte çocuklar, 
korku ve damgalanma riski ile de 
karşı karşıya kalabilir.

Kalabalık ve hijyenik olmayan ko-
şullarda alıkonulan çocukların; bir 
an evvel, hapis dışı, aile ve toplum 
temelli bakıma güvenli bir şekil-
de yerleştirilmesi gerekmektedir. 
Çocuğun yüksek yararı, en yüksek 

sağlık standartlarından yararlanma 
hakkı, şiddete maruz kalmama hak-
kı, alıkonulmanın çocuklar için en 
son çare olarak ve en kısa süreyle 
sınırlı tutularak uygulanabilecek bir 
tedbir olması, infazda eşitlik ilke-
si, masumiyet karinesi ve çocuğun 
yaşama, hayatta kalma, gelişme ve 
katılım hakları gereği; başta millet-
vekilleri, kolluk kuvvetleri, Cumhu-
riyet savcıları ve hâkimler de olmak 
üzere, kamu otoritesini kullanan 
herkesi, aşağıda belirttiğimiz talep-
ler doğrultusunda, sorumlu davran-
maya çağırıyoruz:

İçinde bulunduğumuz durumun bir 
halk sağlığı sorunu olduğu ve masu-
miyet karinesi de hatırda tutularak, 
atılı suçları işledikleri sabit olma-
ması sebebiyle, suçun türüne bakıl-
maksızın güvenli bir şekilde toplum 
içerisinde kalabilecek gözaltındaki 
ve tutuklu olan tüm çocuklar ivedi-
likle serbest bırakılmalıdır.

Yeni gözaltı ve tutuklama kararları 
verilirken de aynı hassasiyetle dav-
ranılmalı, yeni gözaltı ve tutuklama-
ların sayısı asgariye indirilmelidir.

7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Ted-
birlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun kapsamındaki 
hükümlerin tüm hükümlü çocuklar 
lehine uygulanmasını sağlayacak 
yasal düzenlemeler ivedilikle haya-
ta geçirilmelidir.

Serbest bırakılan çocuklara; fil-
yasyon da dâhil olmak üzere, CO-
VID-19 kapsamındaki tüm sağlık 
tedbirleri uygulanmalıdır.

Serbest bırakılan çocukların top-
luma yeniden güvenli bir şekilde 

uyum sağlayabilmeleri için, bakım 
verenleri ile birlikte yapılarak başta 
ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek 
olmak üzere gerekli tüm hizmetle-
rinden yararlandırılmaları sağlan-
malıdır.

Aile veya bakım vereni bulunan ço-
cukların ev ortamlarına kavuşmaları 
için azami çaba gösterilmeli, bunun 
için gerekli maddi, ulaşım ve ben-
zeri destekler sağlanmalı; bakım 
vereni bulunmayan çocukların da 
güvenli bakım kurumlarına yerleşti-
rilmesi temin edilmelidir.

Alıkonulma hali devam eden ço-
cukların serbest bırakılmaları sağla-
nana kadar; sağlık ve esenliklerinin 
korunması için; alıkonulma merkez-
lerinde alınacak her türlü hizmet ve 
tedbir gerekli, ölçülü ve çocuğun 
üstün yararına uygun olmalıdır.

Alıkonulma hali devam eden çocuk-
lara ve yakınlarına, bir avukatın yar-
dımından yararlanma hakkı da dâhil 
olmak üzere, adalet hizmetlerine 
erişim olanağı sağlanmalı, bunun 
için teknolojik altyapı ivedilikle ku-
rulmalıdır.

İnsan hakları kurumları ve barolar, 
salıverilen ve alıkonulma hali devam 
eden çocukların, toplumdaki diğer 
çocuklarla aynı haklardan eşit bir 
şekilde faydalanmaları için gereken 
izleme ve raporlama görevlerini ti-
tizlikle sürdürmelidir.

TBB Çocuk Hakları Merkezi

Örnek tahliye dilekçesi ve 
UNICEF’in teknik bilgi notu için 

bkz. www.barobirlik.org.tr 

TBB ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ’NDEN, 
COVİD-19 SÜRECİNDE ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN 

BIRAKILAN ÇOCUKLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ ÇAĞRI

https://www.barobirlik.org.tr/
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19 Mayıs 2020 Tarihinde TBB ve 
80 Baro olarak kamuoyuna yapılan 
açıklamada;

Pandemi süreci nedeniyle esas gün-
demimizin ülkemizin ve mesleğimi-
zin içinde bulunduğu ekonomik ve 
sosyal sorunların çözümü için çaba 
sarf etmek olduğu ve bu nedenle 
Avukatlık Kanununda Barolar ve se-
çim sistemlerine yönelik değişiklik 
girişimlerini doğru bulmadığımızı 
ve bu girişimlerin durdurularak, geri 
çekilmesini talep etmiştik.

Keza, avukatlarımızın ve barolarımı-

zın ihtiyacı ve beklentisini karşılaya-
cak, Avukatlık Kanunu hazırlanması 
aşamasında asıl muhatabın Barolar 
ve TBB olması gerektiğini de vurgu-
lamıştık.

Aradan geçen sürede çağrımızın 
dikkate alınmadığı, aksine sürecin 
devam ettiği görülmektedir.

Ülke koşullarının uygun olmadığı 
böyle bir dönemde, avukatlık yasa-
sında düşünülen tüm çalışmalardan 
vazgeçilerek ileriki dönemlerde TBB 
ve barolarla birlikte bir hazırlık ya-
pılması yönündeki talebimizi ve ira-

demizi tekrarlıyoruz.

Bu aşamada hazırlanması düşünü-
len teklifin geri çekilmesi halinde 
diyalog ve müzakereden yana ola-
cağımızı, konunun tüm muhatapları 
ile görüşmeye hazır olduğumuzu 
bir kez daha paylaşıyoruz.

Bizler, müzakere ve diyalog kanalla-
rının açılacağına inanıyoruz. Ancak 
kapalı tutulması halinde demokra-
tik hak arama özgürlüğünün tüm 
gereklerini yerine getireceğimizi 
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

1 Haziran 2020
1 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 42. Baro Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesini kamuoyunun ve 
meslektaşlarımızın bilgisine sunduk.

1 HAZİRAN 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 

SONUÇ BİLDİRGESİ
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1. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 
2. Adana Barosu Başkanlığı 
3. Adıyaman Barosu Başkanlığı
4. Afyonkarahisar Barosu 
Başkanlığı
5. Ağrı Barosu Başkanlığı 
6. Aksaray Barosu Başkanlığı
7. Amasya Barosu Başkanlığı
8. Ankara Barosu Başkanlığı 
9. Ardahan Barosu Başkanlığı
10. Artvin Barosu Başkanlığı 
11. Aydın Barosu Başkanlığı 
12. Balıkesir Barosu Başkanlığı
13. Bartın Barosu Başkanlığı 
14. Batman Barosu Başkanlığı 
15. Bilecik Barosu Başkanlığı 
16. Bingöl Barosu Başkanlığı 
17. Bitlis Barosu Başkanlığı 
18. Bolu Barosu Başkanlığı 
19. Burdur Barosu Başkanlığı 
20. Bursa Barosu Başkanlığı 
21. Çanakkale Barosu Başkanlığı
22. Çankırı Barosu Başkanlığı 
23. Çorum Barosu Başkanlığı 
24. Denizli Barosu Başkanlığı 
25. Diyarbakır Barosu Başkanlığı
26. Düzce Barosu Başkanlığı 
27. Edirne Barosu Başkanlığı 

28. Elazığ Barosu Başkanlığı 
29. Erzincan Barosu Başkanlığı
30. Erzurum Barosu Başkanlığı
31. Eskişehir Barosu Başkanlığı
32. Gaziantep Barosu Başkanlığı
33. Giresun Barosu Başkanlığı 
34. Gümüşhane-Bayburt Bölge 
Barosu Başkanlığı
35. Hakkari Barosu Başkanlığı 
36. Hatay Barosu Başkanlığı 
37. Iğdır Barosu Başkanlığı 
38. Isparta Barosu Başkanlığı 
39. İstanbul Barosu Başkanlığı 
40. İzmir Barosu Başkanlığı 
41. Kahramanmaraş Barosu 
Başkanlığı
42. Karabük Barosu Başkanlığı
43. Karaman Barosu Başkanlığı
44. Kars Barosu Başkanlığı 
45. Kastamonu Barosu Başkanlığı
46. Kayseri Barosu Başkanlığı
47. Kırıkkale Barosu Başkanlığı
48. Kırklareli Barosu Başkanlığı
49. Kırşehir Barosu Başkanlığı
50. Kilis Barosu Başkanlığı 
51. Kocaeli Barosu Başkanlığı 
52. Konya Barosu Başkanlığı 
53. Kütahya Barosu Başkanlığı 

54. Malatya Barosu Başkanlığı 
55. Manisa Barosu Başkanlığı 
56. Mardin Barosu Başkanlığı 
57. Mersin Barosu Başkanlığı 
58. Muğla Barosu Başkanlığı 
59. Muş Barosu Başkanlığı 
60. Nevşehir Barosu Başkanlığı
61. Niğde Barosu Başkanlığı 
62. Ordu Barosu Başkanlığı 
63. Osmaniye Barosu Başkanlığı
64. Rize Barosu Başkanlığı 
65. Sakarya Barosu Başkanlığı
66. Samsun Barosu Başkanlığı
67. Siirt Barosu Başkanlığı 
68. Sinop Barosu Başkanlığı 
69. Sivas Barosu Başkanlığı 
70. Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
71. Şırnak Barosu Başkanlığı 
72. Tekirdağ Barosu Başkanlığı
73. Tokat Barosu Başkanlığı 
74. Trabzon Barosu Başkanlığı 
75. Tunceli Barosu Başkanlığı 
76. Uşak Barosu Başkanlığı 
77. Van Barosu Başkanlığı 
78. Yalova Barosu Başkanlığı 
79. Yozgat Barosu Başkanlığı 
80. Zonguldak Barosu Başkanlığı
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TBB VE BAROLAR; ADALET BAKANI, OMBUDSMAN 
VE YASAMA’NIN TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve baro 
başkanları, Avukatlık Kanunu’nda 
yapılması düşünülen değişiklikler 
konusunda 1 Haziran 2020 tarihin-
de kamuoyu ile paylaşılan fikirle-
ri aktarmak üzere Adalet Bakanı 
Abulhamit Gül, Ombusman Şeref 
Malkoç ve TBMM’de Ak Parti ve 
CHP’li milletvekilleri ile görüştü.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, TBB Ge-
nel Sekreteri Av. Sabiha Tekin, TBB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. 
Sabri Erdal Güngör, TBB Yönetim 

Kurulu Üyeleri Av. Ali Elibol, Av. 
Gültekin Uzunalioğlu, TBB Başkan 
Başdanışmanları Av. Zafer Köken, 
Av. Prof. Dr. Necdet Basa ile 31 baro 
başkanı, Hakimevi’ne giderek, Ada-
let Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet 
Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile 
biraraya geldi. Toplantıya baroları 
temsilen Aksaray, Eskişehir, Kayseri, 
Kırşehir, Sivas, Afyonkarahisar, De-
nizli, İzmir, Muğla, Amasya, Çorum, 
Düzce, Giresun, Karabük, Kastamo-
nu, Ordu, Trabzon, Zonguldak, Er-
zurum, Erzincan, Malatya, Adana, 

Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, 
Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli, 
Sakarya ve Tekirdağ Barosu Baş-
kanları katıldı.

'ORTAYA ÇIKMIŞ BİR TEKLİF 
YOK'

Toplantıda konuşan Bakan Gül, Tür-
kiye'de yargı güveninin artmasında 
avukatlık mesleğinin çok önemli yer 
tuttuğunu bildirdi. Avukatlık mesle-
ğinin temelinin savunma olduğunu 
belirten Gül, "Savunma mesleğinin 
güçlenmesi yargıya, adalete olan 
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güveni artıran temel unsurlardan 
birisidir. Biz bunu hep önemsedik. 
Çalışmalarımızda, gerek yargı re-
formu başlıklarımızda, gerek uy-
gulamamızda bu konuda daha da 
güçlenmesine yönelik tüm adımları 
atmaya çalıştık. Meclis'te çalışma-
lar, yapılan değerlendirmeler var 
ama ortaya çıkmış bir teklif yok. O 
yüzden bunun zamanlaması da çok 
değerli. Teknik olarak da baroların 
saygınlığı, avukatlık mesleğinin say-
gınlığı ile ilgili ne gerekiyorsa onu 
yapacağız" dedi.

BAKAN TEK TEK NOT ALDI

Basına kapalı gerçekleşen toplantı-
dan yansıyan bilgilere göre toplan-
tıya katılan baro başkanları genel 
olarak teklifin geri çekilmesini ve 
Avukatlık Kanunu’nda değişiklik ya-
pılacaksa bu değişikliğin barolarla 
görüşülerek müzakere edildikten 
sonra yapılmasını talep ettiler. Ada-
let Bakanı Abdulhamit Gül’ün, top-
lantıda konuşan baro başkanlarının 
görüşlerini ve önerilerini teker teker 
not aldığı da belirtildi.

OMBUDSMANLIK ZİYARETİ

TBB Başkanı Feyzioğlu ve baro baş-
kanları ardından Kamu Denetçiliği 
Kurumu’na (Ombudsmanlık) gide-
rek, Ombudsman Şeref Malkoç ile 
görüştü.

TBMM ZİYARETİ

Baro başkanları ardından TBMM’ye 
geçti. Baro Başkanları TBMM’de ilk 
olarak Ak Parti Grup Başkan Vekilleri 
Özlem Zengin ve Cahit Özkan ile bi-
raraya geldi. Toplantıya katılan baro 
başkanları genel olarak TBB ve 80 
baronun ortak olarak hazırladıkları 
ve 1 Haziran 2020’de kamuoyuna 
açıkladıkları bildirge doğrultusun-
da, ülkenin esas gündeminin eko-
nomik ve sosyal sorunların çözümü 
olduğunu, gündem bu haldeyken 
Avukatlık Kanunu’nda baroların 
yapısının değiştirilmesine yönelik 

yapılması düşünülen değişiklikle-
rin ne yeri ne zamanı olduğunu, 
taslağın ve/veya teklifin geri çekil-
mesini istedi. Bazı baro başkanları, 
avukatların tek dertlerinin ekono-
mik olduğunu, çözülmesi gereken 
sorunun baroların yapısı, temsil ve 
seçim sistemi olmadığını vurguladı. 
Bazı baro başkanları, iktidar vekil-
lerinden, savunmayı güçlendirecek 
değişiklikler yapılmasını, bu sayede 
yargının güçlendirilebileceğini söy-
ledi. Baro başkanları ayrıca, yeter-
siz olan CMK ücretlerinin avukatlık 
asgari ücret tarifesine eşitlenmesi, 
beraat vekalet ücretlerinin öden-
mesi, pandemi hali nedeniyle mes-
lekte 5 yıl kıdeme kadar avukatların 
SGK ödemelerinden muaf tutulma-
sı, barolara kadın cinayetleri ve ço-
cuk istismarı davalarında müdahale 
hakkı tanınması gibi taleplerde de 
bulundu.

Baro başkanları daha sonra ana 
muhalefet partisi CHP milletvekille-
riyle de görüştü. Baro başkanlarıyla 
yapılan görüşmeye CHP Genel Baş-
kan Yardımcıları Muharrem Erkek 
ve Bülent Kuşoğlu, CHP İstanbul 

Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve 
Mustafa Sezgin Tanrıkulu katıldı.

İYİ PARTİ İLE GÖRÜŞME

TBB ve baro müzakere heyeti AK 
Parti ve CHP’nin ardından Mec-
lis’te İYİ Parti Edirne Milletvekili ve 
TBMM Grup Başkanı Orhan Çakır-
lar, İYİ Parti Aksaray Milletvekili ve 
Adalet Komisyonu Üyesi Av. Ayhan 
Erel ve İYİ Parti Antalya Milletveki-
li ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. 
Feridun Bahşi ile de görüştü. İYİ 
Parti ile görüşen heyette, TBB Genel 
Sekreteri Av. Sabiha Tekin, TBB Baş-
kan Başdanışmanı Av. Zafer Köken, 
Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. 
Turgay Şahin, Amasya Baro Başkanı 
Av. Ahmet Melik Derindere, Giresun 
Baro Başkanı Av. Soner Karademir, 
Kahramanmaraş Baro Başkanı Av. 
Muhammed Burak Gül, Karabük 
Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, 
Muğla Baro Başkanı Av. Cumhur 
Uzun, Sivas Baro Başkanı Av. Hacı 
Yılmaz Demir, Trabzon Baro Başkanı 
Av. Sibel Suiçmez, Ordu Baro Başka-
nı Av. Haluk Murat Poyraz yer aldı.
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Kıymetli meslektaşlarımız,

1)Adalet Bakanlığımızca; avukat 
portalından gönderilen haciz talep-
lerinin icra dairesine tanımlı gön-
derilmesi ve icra dairesindeki iş sü-
reçlerinin kısaltılmasına dair yazılım 
çalışması tamamlanmıştır.

2)Avukat Portalı üzerinden "Borç-
lu Bilgileri" alanında "Haciz Talebi 
Gönder" ekranı oluşturulmuştur.

 3)Avukatlar tarafından borçluya ait 
araç, tapu, banka, posta çeki hesa-

bı, maaş, banka hesabı hacizleri ile 
sgk haciz entegrasyonu ve 89/1 ha-
ciz ihbarnamesi gönderimi talepleri 
için ekrandan yapılan seçimler da-
hilinde, talep evrakı oluşturularak 
talep gönderimine dair yapı kurul-
muştur.

4)İcra dairesindeki süreçlerin asga-
riye indirilmesi için bu gönderiler 
doğrudan dosyasına kaydedilecek-
tir.

5)Avukatların "Haciz Talebi Gönder" 
ekranından yaptıkları gönderiler, 

doğrudan iş listesine düşmeksizin 
dosyasına kaydedileceğinden bu 
işlemlerin takibi için de icra uygu-
lamasında "Dosya İşlem" menüsü 
altında "Avukat Portal Talep Karşıla-
ma" ekranı oluşturulmuştur.

İcra uygulamalarını kolaylaştıracak 
bu çalışma için Adalet Bakanlığına 
ve Türkiye Barolar Birliği adına katkı 
sunan meslektaşlarımıza teşekkür 
eder, uygulamanın hayırlı olmasını 
dileriz.

Saygılarımızla.

27 HAZİRAN 2020

25 HAZİRAN 2020
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KAMUOYUNA

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro olarak; 1 Haziran 2020 tarihinde kamuoyuna yaptığımız açıklamada, 
Türkiye pandemi şartlarıyla boğuşurken, sağlıklı bir toplumsal tartışma zemininin bulunmadığı 
bir ortamda Avukatlık Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin girişimleri doğru bulmadığımızı 
kamuoyuna açıklamıştık. Bu çerçevede; savunmanın yargının kurucu unsuru olduğu dikkate alınarak, 
Avukatlık Kanunu’nda yapılacak tüm değişikliklerin Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızın etkin 
katılımıyla somutlaştırılması gerektiğini dile getirmiştik. Diyalog ve müzakereye açık olduğumuzu 
ifade etmiştik. Diyalog kanallarının kapatılması durumunda demokratik hak arama özgürlüğünün 

gereklerini yerine getireceğimizi belirtmiştik. 

22 Haziran 2020 tarihinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen onlarca baro başkanımız, Ankara 
girişinde silahsız, şiddetsiz, temel hak olan yürüyüş haklarını kullanmak istediklerinde hukuka aykırı 
olarak durdurulmuştur. Yürüyüş haklarını kullanmakta ısrarcı olan meslektaşlarımız 30 saate yakın 
bir süre polis çemberi içine alınmış, en temel ihtiyaçlarını karşılamaları kısıtlanmış, geceyi yağmur 
altında ve uyumadan geçirmek zorunda bırakılmışlardır. Savunma ve onun örgütlü gücü olan barolar 
ile baro başkanlarına yönelik bu hukuksuzluğu kınıyoruz. Hukuksuzluğa direnen baro başkanlarımızın 

yanında olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz.

Yargı, devletin üç kuvvetinden biridir; hiçbir şekilde siyasal hesaplaşma aracı olamaz. Savunma da 
yargının eşit kurucu unsurudur. Savunmayı yargıdan dışlayan hiçbir anlayış, yaklaşım ve uygulama 

kabul edilemez. 

Herkes bilmelidir ki; Türkiye Barolar Birliği, barolar ve avukatlar, hukukun üstünlüğünü sağlama ve 
hukuk devletine yönelik her ihlal girişimine karşı hukukçu kimliğiyle direnme azim ve kararlılığındadır. 

Kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
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AVUKATLIK MESLEĞİNDE 
ONLINE DURUŞMA DÖNEMİ BAŞLADI

Birileri online duruşma mı 
olur dedi ama biz çalıştık

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar 
Birliği’nin (TBB) katkılarıyla Türki-
ye’de ilk e-duruşma (online) testi 
başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 
Online duruşmanın avukatlar için 
ekmek meselesi olduğunu, aynı za-
manda yargıda maliyetleri de dü-
şüreceğinden vatandaşlar için de 
bulunmaz bir fırsat olduğunu be-
lirten Feyzioğlu, “Bundan sonra sa-
dece bir duruşma günü almak için 
saatlerce şehirlerarası yola gitmek 
zorunda olan avukatın maliyetini 
üstlenmek zorunda kalmayacağın-
dan vatandaşımız açısından yargı 
hizmetleri anlamlı şekilde ucuzla-
yacak. Yargılamanın kalitesi de misli 
ile artacaktır” dedi.

E-duruşma (online duruşma) testi 
Ankara Batı Adliyesi’ndeki duruşma 
salonunda Adalet Bakanı Abdulha-
mit Gül, Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve 
bakanlık üst düzey bürokratlarının 
katıldığı duruşma ile gerçekleşti-

rildi. Ankara Batı Adliyesi Adalet 
Komisyonu Başkanı Şenel Altınay 
başkanlığında gerçekleştirilen du-
ruşmaya Afyon, Edirne ve Çorum 
Baro Başkanları uzaktan erişim yo-
luyla canlı olarak bağlandı.

Feyzioğlu: Avukatlar dilerse saatlerce yol gitmeyecek, 
bürosundan duruşmaya katılacak
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Bizi kimse yüzdelere bölemez

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, online 
duruşmanın hayata geçirildiği ana 
tanıklık ettiklerini söyledi.

Geçen senenin 30 Mayıs’ından bu 
yana muazzam işler yapıldığını söy-
leyen Feyzioğlu, “Son 1 yıldır avu-
katlık mesleğine yapılan hizmetin, 
katkının karşılığını 10, 20, 30 yılda 
belki bulursunuz belki bulamazsı-
nız. O kadar büyük iş yapıldı. Yargı 
hizmetlerinin kalitesinin artırılması 
noktasında son 1 yıldır 2 yıldır yapı-
lanlar gerçekten onlarca yıla bedel. 
Neden? Çünkü diyaloğu gerçek-
leştirdik, işbirliğini gerçekleştirdik, 
ortak amacımız, davamız bu mille-
te en iyi en kaliteli hizmeti vermek 
dedik. Biz çünkü yüzde yüzümüz 
Türk milletiyiz. Bizi yüzdelere kimse 
bölemez ve yargı bizim kucaklayıcı, 
birleştirici paydamız” diye konuştu, 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile 
bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

Birileri online duruşma mı 
olur dedi ama biz çalıştık

Adalet Bakanı’nın mesleğin içinden, 
adliye koridorlarından geldiğine 
vurgu yapan Feyzioğlu, “Adliyenin 
koridorlarından gelmeyen birileri, 
bu hizmet 6 ay önce açıklandığında 
yerden yere vurmaya kalkıştı. Online 
duruşma olur mu dediler. Anlatma-
ya çalıştık. İsteyen yine duruşmaya 
gelecek. Çünkü hâkim duruşmayı 
evinde yapmayacak dedik. Fakat 
hayatlarında her şeye karşı çıkanlar, 
karşı çıkacak hiçbir şey bulamayınca 
kendilerine karşı çıkanlar var. Neyse 
ki az sayıda bunlar. Bunlar çözüm 
olan her yere bir sorun getiriyorlar. 
Olmaz dediler. Sonra maalesef pan-
demi şartları bizim 6 ay önce Sayın 
Bakanımızın bu olmalı dediği pro-
jenin, kelimeyi bilerek söylüyorum, 
avukatların bekası için ne kadar ha-
yati olduğunu, yargı hizmetlerinin 
devamı için ne kadar hayati oldu-
ğunu ispatladı. Eğer biz bu pande-
mi şartları öncesinde daha büyük 

bir teşvik görseydik, 6 ay önce hadi 
hep birlikte yapalım demiş olsalardı 
belki daha önce biterdi. Ama şükür-
ler olsun biz çalıştık. Bakanlığımız 
çalıştı ve bugün online duruşmanın 
pandemi şartlarında ne kadar haya-
ti olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Avukatlar için bulunmaz bir 
fırsat

Online duruşmanın hem avukatlar 
için ekmek meselesi olduğunu ama 
yargıda maliyetleri de düşüreceğin-
den vatandaşlar için bulunmaz bir 
fırsat olduğunu belirten Feyzioğlu, 
şunları söyledi:

“Vatandaşımız bundan sonra sa-
dece bir duruşma günü almak için 
saatlerce şehirlerarası yola gitmek 
zorunda olan avukatın maliyetini 

üstlenmek zorunda kalmayacağın-
dan vatandaşımız açısından da yar-
gı hizmetleri anlamlı şekilde ucuz-
layacak. Ama yargılamanın kalitesi 
misli ile artacaktır.

Lütfen hizmetin parçası olun

Türkiye'de 50 binin üzerinde 5 yıl 
ve kıdemin altında avukatımız var. 
17.500 bir yılını tamamlamamış avu-
katımız var ve bunlar çok büyük bir 
hayat mücadelesi veriyorlar. Bu ar-
kadaşlarımızın, meslektaşlarımızın 
hayat mücadelesinin zorluğuna sırt 
çevirip yapılan her hizmete bir kusur 
bulanlara buradan rica ediyorum. 
Lütfen hizmetin bir parçası olunuz. 
Lütfen taş üstüne siz de bir tuğlayı 
koyunuz. Hep birlikte çok güzel işle-
re gelin imza atalım diyorum.”
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Türkiye Barolar Birliği Eğitim Mer-
kezi, yüz yüze eğitimlin yapılama-
dığı Covid-19 salgını döneminde, 
avukat ve stajyer meslektaşla-
rımıza eğitim hizmetini online 
olarak götürdü. Online eğitim-
lerimiz meslektaşlarımız tara-
fından büyük ilgi gördü. 

Bugüne kadar Türkiye’nin dört 
bir yanına giderek meslektaş-
larımıza barolarında eği-
tim veren, belli alanlarda 
uzmanlaşmak isteyen mes-
lektaşlarımıza özel eğitim-
ler sunan, farklı barolardan 
stajyerleri Ankara’da eğitime 
alan Türkiye Barolar Birliği 
Eğitim Merkezi, en hızlı şekil-
de günün koşullarına uygun 
yeni bir program hazırladı. Bu 
program çerçevesinde, online 
meslek içi eğitim ve online staj 
eğitim programlarını başlatarak 
faaliyetlerini kaldığı yerden, ancak 
farklı bir mecrada devam ettirdi.  

Eğitim Merkezimiz, 06 Nisan 
2020 ile 29 Haziran 2020 arasın-
daki kısa zaman diliminde; 61 
meslek içi, 18 KVKK, 37 staj ol-
mak üzere toplam 116 eğitim 
programı düzenledi. 

Youtube ve Facebook hesap-
larımızdan eşzamanlı yapılan 
canlı yayınlarımız, interaktif or-
tamda soru soran meslek-
taşlarımızın ilgisiyle çok ge-
niş bir kitleye ulaştı. Bu süre 
içerisinde Youtube ve Face-
book yayınlarımızda eğitim-
lerimiz toplamda 1.500.000 
kereden fazla görüntülendi. 
Ayrıca kayıt altına aldığımız vi-
deolarımız, TBB TV ve TBB Eği-
tim Merkezi web sitelerinden 
tekrar tekrar izlendi. 

ONLINE EĞİTİMLERE BÜYÜK İLGİ
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Türkiye Barolar Birliği’nin ısrar-
lı girişimleri ve takibi sonucun-
da; Vatandaşlarımızı büyük hak 
kaybına uğratan, meslek alanı-
mıza ağır şekilde tecavüz eden 
hasar danışmanlık şirketlerinin 
sigortalının alacağını devralma-
sını önleyen kanun teklifi, TBMM 
Adalet Komisyonu’nda kabul 
edilerek Genel Kurul gündemine 
sunulmuştur. Kısa süre içerisinde 
kanunlaşması beklenmektedir.

Teklif, sigortalının sigorta şirke-
tinden olan tazminat alacağını 
sadece kendisinin, birinci dere-
ceden yakınlarının, kanuni tem-
silcisinin veya avukatının takip 
etmesini düzenlemektedir. 

Onbinlerce avukat meslektaşımı-
zın beklediği bu kanuni düzen-
lemenin hayırlı olmasını diliyor, 
TBMM’ne, Adalet Bakanlığı’na, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
verdikleri destek için teşekkür 
ederiz.

Madde 59- 5684 sayılı Kanuna aşa-
ğıdaki ek madde eklenmiştir. 

“EK MADDE 6 – (1) Bu Kanun uya-
rınca sigortacılık yapan kurum veya 
kuruluşlardan ya da Hesaptan talep 
edilecek tazminat alacağı ancak;

a) Alacaklı tarafından bizzat, 

b) Alacaklının kanuni temsilcisi veya 
kanuni temsilcinin bizzat vekalet 
verdiği avukat vasıtasıyla,

c) Alacaklının bizzat vekalet verdi-
ği eşi çocukları, annesi, babası, 
kardeşleri veya avukatı vasıta-
sıyla, takip edilebilir. Takip yetki-
si, sigortacılık yapan kurum veya 

kuruluşlar ya da Hesap nezdinde 
yapılacak işlemleri kapsar. 

(2) Tazminat alacağı, sadece hak 
sahibine veya avukatına ödenir ve 
birinci fıkrada belirtilen kişiler de 
dahil olmak üzere hiç kimseye dev-
redilemez. 

(3) Bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Ma-
liye Baknalığınca belirlenir. 

MADDE 60- 13/1/2011 tarihli ve 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında 
yer alan “yüz bin” ibaresi “beş yüz 
bin” şeklinde değiştirilmiştir. 

(Sıra Sayısı: 216)

AVUKATIN KANAYAN YARASI: 
HASAR DANIŞMANLIK ADIYLA İŞ TAKİPÇİLİĞİ

Kanun Çıkıyor, Sorun Çözülüyor….
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