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Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçmekteyiz. 
Biz avukatlar söz konusu hastalıktan ailelerimizi, mesai arkadaşlarımızı korumak için evlerimizde 
kendimizi karantina altına alarak, bürolarımızı kapattık. Bu durum bizleri her bir birey gibi manevi 
olarak etkilerken işlerimizi evlerimizden yürüterek maddi anlamda etkilenmemeye çalıştık. Ancak 
22.03.2020 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve 7226 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi ile 
30.04.2020 tarihine kadar icra ve iflas takipleri durdurulmuş, mevcut takiplerde yapılacak işlemler 
sınırlandırılmış ve yeni takiplerin açılamayacağı bildirilmiştir. Söz konusu genelgenin devamında 
HSK Genel Kurulu tarafından yayımlanan karar ile acil işler haricindeki tüm duruşmalar da 
30.04.2020 tarihine kadar ertelenmiştir. Her ne kadar alınan bu kararlar bizleri maddi olarak zor bir 
duruma sokmuş olsa da ülkemizde yaşanan vefatlar, hasta sayısının yüksekliği, hastalığın ciddiyeti ve 
toplumun ekonomik sıkıntıları bizleri 30.04.2020 tarihini beklemek durumunda bırakmıştır. Ancak bu 
süreç içerisinde bizler büro ve ev kiralarımızı, kredi taksitlerimizi, çocuklarımızın okul taksitlerini ve 
bunlara bağlı diğer giderlerimizi (Doğalgaz, Elektrik, Su, İnternet, telefon vs.) ödemeye devam etmek 
zorundaydık. Bu zorunluluklarımızı yerine getirirken destek alabilmek için yıllardır çalışmakta 
olduğumuz bankalara kredi başvurusunda bulunduğumuzda tarafımızdan vergi levhası vs. belgeler 
istenmiş, kimimize vergi levhasında yazılı rakamlar nedeniyle kimimize de vergi levhası tarihinin 
üzerinden bir yıl geçmediği gerekçesiyle kredi verilmemiştir. Dikkat edilmeyen husus ise bu 
meslektaşlarımızın avukatlık ruhsatlarını alalı daha 6 ay bile dolmamıştır. Yine mesleğe yeni başlayan 
genç avukatlar olarak ödemekte olduğumuz staj kredisi, ruhsatı harç ve bedelleri, mobilya gibi 
giderlerimiz nedeniyle halen kar edememekteydik. Buna rağmen belgelerini tamamlayan 
meslektaşlarımıza ise 3.000-TL kredi verilmiştir. Ancak belirttiğimiz gibi halen kredi alamayan, bu 
talepler karşısında alamayacak avukat meslektaşlarımız bulunmakta olup giderlerimiz ise hala devam 
etmektedir.  

Hastalığın ciddiyetini dikkate alarak maddi olarak bizleri zor durumda bırakan bu durdurma 
kararının etkilerini atlatmaya çalışırken iş bu sürelerin 15.06.2020 tarihine kadar uzatılması ile adeta 
ikinci bir şok yaşadık. Bilinmelidir ki; bizler vatandaşlarımızın sağlığı ve ülkenin ekonomik refahı 
için ne yapılması gerekiyor ise bunu yapmaya hazırız. Ancak bu süreç içerisinde devletin her vatandaş 
gibi bizlerin de yanında olması ve hiçbir maddi kazancı olmayıp giderleri devam eden 
meslektaşlarımıza maddi olarak yardım etmesi gerekir. İş bu nedenler ile Denizli Barosu Gençlik 
Meclisi’ nde bulunan arkadaşlarımız ile birlikte talep ve tavsiyelerimizi içeren bu yazıyı hazırladık.  

Ekonomik Talep ve Tavsiyelerimiz 

Aşağıdaki taleplerimiz hem bireysel çalışan meslektaşlarımız hem de avukatlık ortaklıkları için 
geçerlidir. Şöyle ki; avukatlar gibi avukatlık ortaklıkları da bu süreçten ekonomik olarak etkilenmiştir. 
Bireysel avukatlık büroları ile avukatlık ortaklıklarının yaptıkları işler birbirinden farklı olmadığı için 
yapılacak destekler de ayrılamaz.  



1- Tüm avukatların SGK primleri Mayıs ayı dahil olmak üzere alınmamalıdır. Haziran ayı ve 
sonrasında işlerin eski haline dönemeyeceği de göz önüne alındığında yıl sonuna kadar 
SGK primleri indirimli olarak alınmalıdır.  

2- Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmış tüm meslektaşlarımızın başvuruları hemen 
sonuçlandırılmalıdır.  

3- Meslektaşlarımızın makbuzunu kestiği hatta KDV ve stopajını dahi ödediği CMK, Adli 
Yardım ve Beraat vekalet ücretleri ivedilikle ödenmelidir.  

4- Kamu bankaları tarafından meslektaşlarımızın kıdemine, gelirine bakılmadan uygun kredi 
oranları ile meslektaşlarımıza kredi verilmesi sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki; 
avukatlık, kanun uyarınca aciz halinde yapılamayacak mesleklerden biridir. Bu nedenle 
bankalar emin olmalıdır ki meslektaşlarımıza verecekleri her kredi zamanı geldiğinde geri 
ödenecektir.  

5- Bilindiği üzere kanunen hiçbir geliri olamayan stajyer avukat meslektaşlarımız 
bulunmaktadır. Devlet tarafından bu meslektaşlarımıza giderlerini karşılayacak bir ödeme 
yapılmalıdır. 

6- Avukatlık mesleğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle uyum sürecinde yaşanacak zorluklar 
göz önüne alınarak E- serbest meslek makbuzuna geçiş zorunluluğu yılsonuna kadar 
ötelenmelidir.   
 
İcra ve Hukuk İşlemleri Hakkında Talep ve Tavsiyelerimiz 

Mart ayından beri hiçbir yeni takip açılmadığı ve icra işlemi yapılmadığı düşünüldüğünde 
15.06.2020 tarihinden itibaren icra dairelerinde büyük bir yığılma olacağı ve bu yığılma 
nedeniyle icra daireleri teoride açılmış olmasına rağmen işlem yapmanın imkansız olacağı 
aşikardır. Bu olumsuz durumun önüne geçebilmek için; 

1- İcra daireleri 15.06.2020 tarihine kadar belirli işlemlerle kısıtlı olmak üzere kademeli 
olarak açılmalıdır. UYAP üzerinde avukatlar tarafından yapılabilen sorgu ekranları 
tekrardan aktif hale getirilmelidir. Bu sorgu ekranları sonucunda sistem üzerinden ilgili 
memurlar aracığı ile yapılabilen hacizler yapılmalıdır. 

2- İcra işlemlerinin durdurulduğu 22.03.2020 tarihinden önce açılmış olan takiplere ilişkin 
tebligat, kesinleştirme işlemleri yine buna bağlı olarak alınan ihtiyati haciz kararlarının 
kesinleşmesi durumunda teminatlar iade işlemleri yapılmalıdır.  

3- Her gün icra dairelerinde yeteri sayıda icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve görevli 
personel bulunması sağlanmalı, görevli Cumhuriyet Savcıları aracılığı ile bu husus kontrol 
edilmelidir.  

4- İş yoğunluğu nedeniyle kullanılmaz hale gelen icra müdürlüklerine ait sabit telefonların 
yaşadığımız salgın dönemi ve icra müdürlüklerine gidilmemesinin faydalı olacağı göz 
önüne alınarak telefonların kullanımı konusunda hassas olunması konusunda ilgili 
müdürlüklere yazılmalıdır.  

 

Ceza Mahkemeleri Hakkında Talep ve Tavsiyelerimiz 

1- HSK genelgesi ile ceza mahkemelerinde tutukluluk hali bulunan dosyaların duruşmalarının 
segbis üzerinden devam edileceği belirtilmiştir. Ancak ceza mahkemeleri duruşmalarını 



aynı günlerde planladığı için  ceza infaz kurumlarındaki segbis sistemi yeterli gelmemiş ve 
dosya üzerinden, tutukluların ifadelerine başvurulamadan duruşmalar kapatılmıştı. Bu 
olumsuzluğun önüne geçilebilmesi için ceza mahkemelerinin duruşma günlerinin 
birbirinden farklı gün ve saatlere vermesi için takvim hazırlanmalıdır. Böylece infaz 
kurumlarındaki segbis odaları daha verimli kullanılabilecektir. Bu husus oldukça önemlidir 
zira 1 Eylül’ e kadar ceza infaz kurumlarından adliyelere tutukluların getirilmeyeceği 
bildirilmiştir.  

2- Tutuklu bulunup halen mahkeme huzurunda ifadesi alınmamış olanların ifadeleri de 
müdafisinin hazır edilmesi koşulu ile öncelikli olarak yapılması, tutukluluk sürecinin ceza 
yaptırımına dönüşmesi engellenmelidir.  

3- İnfaz hakimliklerince yapılan içtima, mahsup ve müddetnamelerin vekalet ibraz eden 
avukat tarafından uyap portaldan ulaşımı bir an önce sağlanmalıdır. Yeni çıkan infaz 
paketinin de etkisiyle infaz hakimliklerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilecektir.  

4- Vekaleti bulunan avukatların  ceza infaz kurumları ve cezaevi savcılıkları tarafından, 
müvekkili hakkındaki, tahliye ve açığa çıkarma süreçlerini telefon veya uyap portaldan 
bilgi edinilmesi sağlanmalıdır. 

5- Ceza infaz kurumlarında avukat görüşlerinin en aza indirilmesi için baro binasında veya 
adliyede oluşturulacak segbis sistemi ya da telefon çağrısı sistemi ile görüş yapılabilme 
imkanı tanınmalıdır. Böylece cezaevi ziyaretleri minimum düzeyde tutulacaktır. 
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