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Adli Yardım Çalışma Rehberi

GİRİŞ

Bu kılavuz, Adli Yardım Merkezi-gönüllü avukat-talepçi 
eksenli çalışmaların etkin hale gelmesi amacıyla hazırlanmış 
olup, değerli meslektaşlarımızın bilgilerine saygıyla sunarız.
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ADLİ YARDIM SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

1. GÖNÜLLÜLÜK LİSTESİNE DAHİL OLMA
Adli yardım sisteminde gönüllü avukat olarak görev yapabilmek 
için öncelikle Ankara Barosu Adli Yardım Bürosuna bizzat ge-
lerek, matbu başvuru formlarının siz değerli meslektaşlarımız 
tarafından doldurulması teslim edilmesi gereklidir. Bu formda, 
çalışmak istediğiniz alanlar sınıflandırılmış olup, tarafınıza sa-
dece bu seçtiğiniz alanlarla ilgili görevlendirme yapılacaktır. Bir 
veya birden fazla alanda görev almak isteğe bağlıdır. Bununla 
birlikte adli yardım bürosu tarafından yapılan görevlendirmelerin 
%80’ini aile hukuku bölümü oluşturmaktadır. Bu nedenle listeye 
dâhil olurken doldurulan matbu formlarda aile hukuku bölümü-
nün işaretlenmesi, atama sırasının daha sık gelmesini sağlayacak-
tır. Aynı zamanda yeteri kadar donanıma sahip olmadığımız alan-
larda, talepçilerin hak mahrumiyetine yol açmamış ve daha sağlıklı 
bir yardım yapma imkânımız olacaktır.

2. ATAMANIN YAPILMASI
Adli yardım başvuru formunu teslim ettikten sonra , sistemde 
taban puan ile kayıt edileceksiniz. Adli yardım taleplerine dair 
atamalarda en düşük taban puandan başlayacak şekilde görevlen-
dirmeler yapılmakta olup, görevlendirme yazıları tarafınıza tebliğ 
edilmektedir. Buraya kadar aktarılanlar ivedi atamalar dışında ka-
lan olağan atamalar ile ilgili prosedüre ilişkindir. Çünkü ivedi gö-
revlendirmeler Adli Yardım Bürosunda hafta içinde 09.00-17.30 
saatleri içinde nöbet sistemiyle çalışan Kurul üyesi avukatlar tara-
fından sistemde kayıtlı avukatlar tarafından aranmanız suretiyle 
gerçekleşir ve görevlendirmenin kabulü ile talepçi derhal ofisinize 
yönlendirilir. İvedi atamalarda tarafınıza telefonla bildirim yapıl-
dığı tarih itibariyle görev sorumluluğunuz bulunmaktadır. İvedi 
atamalara ilişkin görevlendirme yazısı bilahare düzenlenerek ta-
rafınıza tebliğ edilecektir. Sonuç olarak; gönüllü avukat Adli Yar-



7

Adli Yardım Çalışma Rehberi

dım Çalışma Yönergesine göre ivedi atamalarda 2 gün içinde, ola-
ğan atamalarda ise 7 gün içinde göreve başlamak zorunda olup, 
bu çalışmasını gerekli belgeleriyle Kurula ileterek ücret talebinde 
bulunmalıdır.

3.ADLİ YARDIM İHTİYAÇLISI İLE İRTİBAT
Adli yardımdan yararlanmak isteyen –istek sahibi- ile gönüllü avu-
kat arasındaki görüşme avukatın bürosunda sağlanmalıdır. İstek 
sahibine, Adli yardım bürosuna yaptığı başvuru sırasında, olağan 
atamalarda, başvurusunun sonucunun yazılı olarak adresine bildi-
rileceği, isteğin kabulüne dair yazının eline ulaşmasından itibaren 
15 gün içerisinde avukatıyla görüşmek zorunda olduğu ihtar edil-
mektedir. Gönüllü avukatlarımızın görevlendirme yazılarını tebel-
lüğ ettiklerinde, bu yazıda bilgileri verilen istek sahiplerini telefon-
la arayarak irtibat sağlamaları hem süreci kısaltacak, hem de işin 
sürüncemede kalmasını engelleyecektir. 

4.İSTEK SAHİBİNİN AVUKATIN BÜROSUNA ULAŞMAMA-
SI VE/VEYA VEKALETNAME ÇIKARMAMASI:

a-TALEPÇİNİN BÜROMUZA HİÇ GELMEMESİ DURUMUNDA,
Açıklandığı üzere;atama yazıları ivedi atamalar haricinde talepçi-
lere posta yoluyla bildirilmektedir. Tebligatı alan talepçinin ise 15 
gün içerisinde atanan avukatla irtibata geçmesi esastır. Bu nedenle 
görevlendirme sonrası talepçinin gelmemesi sebebiyle görev iade-
si halinde, öncelikle talepçiye yapılan tebligat tarihi ve 15 günlük 
yasal süre bürodan öğrenilerek dilekçe verilmesi gerekmektedir. 
Talepçi 15 günlük süre içinde sizinle hiç irtibata geçmemiş ise bir 
dilekçe ile Kurulumuza başvurarak görevlendirmeyi iade etmeniz 
gereklidir. Bu şekilde sistemde eski puanınıza iade olunacak ve ta-
rafınıza en kısa zamanda yeni bir görevlendirme yapılacaktır.

b-TALEPÇİNİN GÖRÜŞMEYE GELİP VEKALETNAME ÇI-
KARMAMASI,
Avukatın yukarıda belirtilen süreler içinde işe başlama zorunlu-
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luğu -ki; bu süre ivedi atamalarda 2 gün, olağan atamalarda ise 7 
gündür- talepçinin vekaletname ibrazı ile başlamaktadır. Talepçi-
nin büronuza gelerek görüşme yapması ancak vekaletnameyi ib-
raz etmemesi halinde talepçinin 15 günlük süre hakkı gözetilerek 
görevlendirme iade edilmelidir. Bu durumda görevlendirme geri 
alınacak ve yeni bir görevlendirme yapılacaktır.

c- TALEPÇİNİN ANKARA DIŞINDA İKAMET ETMESİ DU-
RUMUNDA İSE;
Talepçilerin Adli Yardım Bürosuna bizzat başvurusu asıldır. Bu-
nun istisnası ise diğer barolar tarafından iletilen başvurulardır. 
Yetki yönünden Ankara Mahkemelerinin yargı çevresine giren 
uyuşmazlıklarda diğer illerde mukim talepçiler bağlı bulundukları 
baro bünyesindeki adli yardım merkezlerine ulaşarak başvuru yap-
maktadırlar. Bu başvurular da posta yoluyla Baromuz adli yardım 
merkezine ulaşmaktadır. Bu suretle yaptığımız atamalarda avukat 
ve talepçi arasındaki irtibat mümkünse bizzat avukatın bürosun-
da görüşme suretiyle sağlanmalı bu olanaklı değilse;atanan avukat 
tarafından telefon vasıtasıyla talepçinin istemlerini yazılı beyan 
şeklinde yazarak, vekaletnamesiyle birlikte posta yoluyla kendine 
teslim etmesini sağlamalı, devam edecek irtibat şekli ise telefon va-
sıtasıyla olmalıdır.

5. İSTEK SAHİBİNİN VEKALETNAME İBRAZI:
Yukarıda açıkladığımız üzere; talep sahibi büronuza geldiğinde 
yaptığınız görüşmeyi ayrıntılarıyla tutanak altına almak zorun-
luluğu bulunmaktadır. Bu tutanak görevlendirme yazınız ekinde 
tarafınıza tebliğ olmaktadır. Talepçinin isteklerini ayrıntılı bir şe-
kilde tutanağa kaydettikten sonra imzasını almak ve ücret talebiniz 
ekinde Adli Yardım Merkezine sunmanız gerekmektedir Görüş-
me tutanağının sunulmaması halinde işe ilişkin diğer belgelerini-
zi sunmanıza rağmen ücretiniz ödenemeyecektir. Talep sahibi ile 
görüşerek tutanağınızı tanzim ettikten sonra, vekaletnameye esas 
bilgilerinizi kendisine vererek vekaletnamenin tarafınıza ibrazını 
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istemelisiniz. Vekaletname masrafları ve yargılama giderleri kural 
olarak talepçiye ait olup, istisnaları aşağıda açıklanmaktadır.

a-TALEPÇİNİN VEKALETNAME MASRAFINI 
KARŞILAYAMAMASI 
Görüşmeye gelen talepçilerin büyük bir kısmının vekaletname 
masrafını dahi karşılayamayacak durumda olduklarını görmekte-
yiz. İvedi atamalarda talebi alan kurul üyesi arkadaşımız tarafından 
bu durum değerlendirilmekte ve gerekli görülmesi halinde vekalet-
name masrafının Adli Yardım fonundan karşılanması kararı alı-
narak atama gerçekleştirilmektedir. Rutin atamalarda bu durumu 
tespit ettiğinizde ise, bir dilekçeyle Adli yardıma talepte bulunul-
ması halinde vekaletname noter masrafının Adli Yardım Fonun 
karşılanmasına karar verilecektir.
Vekaletname masrafının tarafınızca karşılanması ve Noter Masraf 
makbuzunun adınıza düzenlenmesi halinde sarf edilen bu gider  
derhal Kurul kararı ile ödenecektir.
b-TALEPÇİNİN YARGILAMA GİDERİNİ KARŞILAYAMA-
MASI
Yargılama giderlerini ödeyemeyecek durumda olan talepçiler ile 
ilgili olarak yapılacak 2 ayrı işlem vardır. Öncelikle dava konusuna 
göre ilgili mahkemesinden açılacak dava ile birlikte adli müzaharet 
talebinde bulunulmalıdır. Bu durumda Tevzi Bürosu tarafından 
peşin harç alınmamaktadır. Bu halde talepçi peşin harç dışındaki 
dava açılış masraflarını dahi karşılayamıyor ise, bu giderler(Baro 
pulu hariç) talep halinde Adli Yardım Fonundan karşılanabilmek-
tedir. Talebin kabulü halinde artık talepçinin yargılama giderleri 
Hazine ödeneğinden karşılanacaktır. Adli müzaheret talebinin 
reddi halinde ise, Adli yardım bürosuna ret karar örneği eklenmiş 
bir dilekçeyle yapılacak başvuru sonrası, yargılama giderinin Adli 
yardım Fonundan karşılanması talep edilmelidir. Bu başvuru Ku-
rulumuz tarafından Baro Yönetim Kuruluna iletilmekte ve istek 
hakkında Yönetim Kurulu karar vermektedir. Kabul kararı veril-
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diğinde avukat tarafından talepçinin yargılama giderlerinin dökü-
münün ayrıntılarıyla belirtilmesi ve belgelenmesi halinde ödeme 
yapılmaktadır.

6.ADLİ YARDIM FONUNDAN KARŞILANAN 
MASRAFLARDA SORUMLULUK
Dava sonucuna göre adli yardım fonundan karşılanan yargıla-
ma giderlerinde gönüllü avukatlarımızın üzerine düşen bir yü-
kümlülük vardır.
Yargılama giderlerinin adli yardım fonundan karşılanmasına karar 
verilen dosyalarda, davanın talepçi lehine sonuçlanması halinde 
yapılan giderler karşı taraftan icra takibi aracılığıyla geri alınaca-
ğından , tahsil edilen yargılama giderlerinin tekrar fona iade edil-
mesi gerekmektedir. 

7. TALEPÇİNİN ATAMA KONUSUNDAN BAŞKA 
TALEPLERİNİN OLMASI
Gönüllü avukatlarımıza tebliğ edilen görevlendirme yazılarındaki 
konuyla bağlılık esastır. Talepçilerin atama konusundan başka ve 
farklı taleplerinin olması halinde, beyanlarının alınarak yeni dava 
konusu için Büromuza ek yetki talebinde bulunmamız gerekmek-
tedir.Ek yetki alınmadan işlem yapılması hali Adli Yardım Çalışma 
Yönergesi gereği sistemden geçici çıkarma yaptırımına tabidir. An-
cak yetki talebinde bulunmanın süreli işlerde hak kaybına neden 
olması, atama konusuyla bağlı olan ve hukuki yararı olan başka bir 
işlem yapılmasının gerekmesi hallerinde ise, ek yetki alınmadan 
yapılan işlemlerin büromuza bildirilmesi halinde ise yapılan işlem-
ler kabul edilmekte ve ücretleri ödenmektedir. Ancak bunun kabu-
lü ancak aksi halde hak kaybına neden olacak işlemlerle sınırlıdır. 

8.ÇOCUK İSTİSMARI DURUMUNDA YAPILMASI 
GEREKEN İŞLEMLER
Bazı boşanma davalarında talepçiler tarafından büromuza bildi-
rilmeyen, gizli tutulan ancak yargılama sırasında görevlendirilen 



11

Adli Yardım Çalışma Rehberi

avukat tarafından tespit edilen çocuk istismarı konuları ortaya çık-
maktadır. Bu durumun adli yardım bürosuna bildirilmesi halinde, 
istismara uğrayan çocuğun korunması için aynı zamanda Ankara 
Barosu Çocuk Hakları Kurulunda görev yapan meslektaşlarımız 
arasından küçüğe avukat atanabileceği unutulmamalıdır.

9. İNFAZI ANKARA DIŞINDA GERÇEKLEŞECEK İLAM 
VEYA TALİMATLAR
Bazı mahkeme kararlarının veya icra talimatlarının infazının An-
kara dışında olması gerekeceğinden, yetki yönünden uygulanması 
sıkıntı doğurabilmektedir. Bu hususun büromuza bildirilmesi ha-
linde infazı gerçekleştirecek yerlerin yargı çevresi içinde bulunan 
baroların adli yardım bürolarına dosyaları gönderme imkânımız 
bulunmaktadır.

10. GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET ÜCRETİ
Mahkemelerce verilen görevsizlik kararında atanan avukatın şahsi 
kusurunun bulunup bulunmadığı konusunda ikili bir ayrıma göre 
ücret ödenmektedir. Atanan avukat yargılama sınırını gözetmeden 
veya yasayla düzenlenmiş görevli mahkemeleri dikkate almadan 
dava açmış ve sonunda görevsizlik kararı verilmişse, görevli mah-
kemede ayrı bir ücret ödenmeyeceği gibi, asıl görevli olan mahke-
me vekalet ücreti ödenecektir.
Derdest dosyalar için yapılan atamalarda, davaların talepçiler ta-
rafından açılmış olması dikkate alındığında, bu dosyalar hakkında 
verilen görevsizlik kararlarında, görevsiz ile görevli mahkeme ara-
sında ücret farkının oluşması halinde bu fark ödenmektedir.

11.YETKİSİZLİK KARARINDA GÖREVİN SONA ERME ANI
Görevlendirilen dosyalarda mahkemelerce yetkisizlik kararı veril-
mesi halinde ise, durumun derhal adli yardıma bildirilmesi halinde, 
yetkili mahkemenin bulunduğu yer barosu adli yardım bürosuna 
dosya gönderilecektir. Atanan avukatın görevi ise yetkili yere gön-
derme talebini ve yetkili yer mahkemesinden gelen duruşma günü 
tebligatını dosyaya sunması sonrası sona erecektir.
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12.FERAGAT TEMYİZ KABUL VB. İŞLEMLERDE 
TALEPÇİNİN YAZILI BEYANI
Hukuki ve cezai sorumluluğumuzu gerektirebilecek feragat, tem-
yiz, kabul vb. işlemlerde talepçinin açık yazılı beyanının alınması 
gerektiğini ve bu beyan örneğinin büromuza sunulmasıyla dosya 
görevlendirmesinin sona ereceğini unutmamalıyız.

13. ÇOCUK TESLİMİNDE VE NAFAKA ŞİKAYETLERİNDE 
UYGULAMA VE ÜCRET
Nafaka ödeme yükümlülüğünü ihlalden dolayı yapılacak şikayet, 
çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş 
ve işlemlerde, ilk yapılan işe dair ücret ödenir. Devam eden iş ve iş-
lemlere dair ayrıca ücret ödenmez. Ancak, özen yükümlülüğü kap-
samında gerekli işlemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.

14. MAHKEMECE TAKDİR OLUNAN VEKALET ÜCRETİ
Mahkemelerce takdir olunan vekalet ücreti konusunda ise, bu üc-
retler HUMK ve Avukatlık Kanunu gereği atanan avukata ait ola-
caktır. İlamın icrası sadece avukatlık ücretine ve yargılama giderine 
ilişkinse ayrıca ek yetki almaya gerek olmaksızın avukatımız tara-
fından icrai işlemde bulunulabilecektir. Salt vekalet ücreti ve yargı-
lama giderine ilişkin ilamların icrası için ek yetki verilmeyecek ve 
ayrıca ücret ödenmeyecektir. Ancak yapılan işlemlerin akıbeti ve 
sonucu dilekçe ile Adli Yardım Kuruluna bildirilmelidir.

15.SUÇ DUYURUSU GÖREVLENDİRMELERİNDE İŞİN 
SONA ERME ZAMANI
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre; mağdur/ müdahili 
de kapsar şekilde ceza hukukuna ilişkin avukat görevlendirmele-
ri Ankara Barosu CMK Servisi tarafından yapılmaktadır. Ancak 
CMK Servisi tarafından yapılan bu atama soruşturma ve kovuş-
turma aşamaları ile sınırlıdır. Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyu-
rusunda bulunma isteği ve dosyanın karara bağlanması sonrasın-
da kanun yollarına başvuru için hukuki yardım talep edildiğinde 
CMK Servisi atama yapmamaktadır. Anayasamız ile güvence al-
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tına alınmış olan hak arama özgürlüğü çerçevesinde soruşturma 
öncesi ve hüküm verilmesinden sonra yapılacak işlemler ile ilgili 
avukat istekleri Adli Yardım Bürosu tarafından karşılanmaktadır. 
Adli Yardım Bürosu tarafından suç duyurusu konusunda görev-
lendirilen avukat, soruşturma aşamasının sonuçlanmasına kadar 
işi takip edebilecektir. Kamu davası açıldığı takdirde durumu bir 
dilekçe ile Adli Yardım Kuruluna bildirmek zorunluluğu bulunup, 
bu suretle görevlendirmesine Kurul kararı ile son verilecek ve baş-
vurucu CMK Servisine yönlendirilecektir. Aynı durum ceza dosya-
sında kanun yolu aşamasında yaptığımız görevlendirilmeler içinde 
geçerli olup, Yargıtay incelemesi sonucunda dosyanın bozulması 
ve Mahkemesinde kovuşturmaya devam edilmesi halinde atanan 
avukat görevi iade edecek ve başvurucu CMK Servisine yönlendi-
rilecektir. Bunun yanısıra nafaka yükümlülüğünü ihlal, taahhüdü 
ihlal gibi icra ceza hakimliğinin görev alanına giren icra hukukunu 
ilgilendiren suçlarda gerek sanığın gerekse müştekilerin adli yar-
dım talepleri kabul edilmektedir.
Anlatımımızın bu bölümünde sistemde kayıtlı gönüllü meslektaş-
larımız tarafından sıkça sorulan sorulara ve çözüm önerilerine de-
ğinmek yerinde olacaktır:
Kurulumuz karşılaştığınız sorunlarda her zaman yanınızda olmak-
la birlikte, işleyiş esaslarının Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu 
Çalışma Yönetmeliği ve Yönergesinde düzenlenmiş bulunmakta-
dır. Sayın Meslektaşlarımızın bu rehber mevzuata Ankara Barosu-
nun Web sayfasından erişme imkanı olmakla beraber ilgili metin-
lere işbu çalışmamız içinde de yer vermiş bulunmaktayız.

1-Tarafıma görevlendirme yapıldı, ancak yaptığım araştırma 
sonucu dava açmada hukuki yarar olmadığı kanaatine ulaştım, 
ne yapmalıyım?
Görüşünüzü bir dilekçe ile kurulumuza sunduğumuz takdirde ve 
kurul kararıyla da hukuki yararın olmadığı kanaatine ulaşılırsa, gö-
revlendirmeniz geri alınır ve emeğinizin karşılığı olarak size yazılı 
danışma ücreti ödenir. 
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2-Mali durum araştırmasından sonra istek sahibinin ekonomik 
durumunun iyi olduğu anlaşıldı, ne yapmalıyım?
Kurulumuzun ilke kararı gereği, müvekkiliniz hakkında hazırlanan 
mali araştırma raporunu her halükarda kurulumuza bildirmeniz 
gerekmektedir. Bunun dışında ekonomik durumuna ilişkin yazılı 
belgelere ulaştığınız takdirde de bunu kurulumuza bildirmeniz ge-
rekmektedir. Kurulca yapılan incelemede istek sahibinin görüşme 
esnasında kurulumuzu yanıltıcı beyanlar verdiği anlaşılırsa, görev-
lendirmeniz geri alınır. 

3-Dosyadan sorumlu kurul üyesi avukat ne demektir, dosyadan 
sorumlu avukat ben değil miyim?
Dosyadan sorumlu kurul üyesi avukat, size yapılan görevlendirme-
ye karar veren, konusunu belirleyen, dosyada karşılaşabileceğiniz 
her türlü aksamada size yardımcı olacak, Adli Yardım işleyişi hak-
kında bilgili ve deneyimli 28 Adli Yardım Kurul Üyesinden biridir. 
4- Gönüllülük listesinden nasıl çıkabilirim, sistemden çıkarsam 
yürüttüğüm adli yardım dosyalarının akıbeti ne olacak?
Adli yardım gönüllülük listesine katılma ve ayrılma isteğe bağlıdır. 
Sistemden çıkmak için talebinizi bir dilekçeyle kurula iletmeniz ye-
terlidir. Bu durumda tekrar başvurunuza dek görevlendirme yapıl-
mayacak olup, talep ettiğinizde derhal sisteme dahil edileceksiniz. 
Sistemde pasife alınma halinde sadece ileriye yönelik görevlendir-
me yapılmayacak olup, mevcut dosyalar için sorumluluğunuz de-
vam edecektir. Bunun istisnası, diğer Barolara nakil, ağır hastalık, 
askerlik, Baro Levhasından Silinme gibi işin yürütümünü ortadan 
kaldıran hallerdir. Ayrıca Ankara Barosu Adli Yardım Çalışma Yö-
nergesine göre; “Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, avukatın 
başvurusu üzerine kurul kararı ile avukatın görevi sona erer. Haklı 
sebebin takdiri Kurula aittir.” Buna göre sistemden ayrılışınız haklı 
bir gerekçeye dayandığı takdirde dosyalara başka meslektaşlarınız 
görevlendirilecektir.
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5-Fon payı ve esasları nelerdir? Fon payının aktarımı nasıl sağlanır?
TBB Adli Yardım Yönetmeliği gereği; Adli Yardım Bürosunun gelir-
lerinden biri adli yardım talepçilerinden ve avukatlardan alınan fon 
payı geliridir. Adli yardım talepçisi ile adli yardım başvurusu sırasında 
yapılan görüşmede sonucunda kendisine taahhütname bilgileri akta-
rılır ve imzalatılır. Bu taahhütnamede; talepçinin adli yardımdan ya-
rarlanması sonucunda lehine maddi bir kazanım elde edilmesi halin-
de adli yardım bürosu tarafından o işte görev ifa eden avukata ödenen 
ücretler ile tahsil edilen meblağın %5'inin adli yardım fonuna aktarıl-
cağı konusu ve diğer konular yer almaktadır. Taahhütname örneği bu 
çalışmamız içinde de Sayın Meslektaşlarımızın bilgilerine sunulmak-
tadır. Bu şekilde talepçi lehine maddi bir kazanım olması halinde; siz 
değerli meslektaşlarımız tarafından Kurulumuz bilgilendirilerek Adli 
Yardım Bürosuna başvuru suretiyle fon payının aktarımı sağlanır. 
Bunun yanısıra Avukatlık Yasasının 180/e maddesi gereği, adli yar-
dım hizmetini vekil olarak ifa eden gönüllü meslektaşlarımızın da adli 
yardımdan aldığı ücretlerin %10'unun adli yardım fonuna aktarılması 
gerekmektedir. Bu da uygulamada, serbest meslek makbuzunuzu kes-
tikten sonra belirlenen meblağdan %10'unun kesilmesi suretiyle kalan 
ücretin banka hesabınıza aktarılması şeklinde sağlanmaktadır.

6- Görevlendirme ile ilgili yaptığımız işlemleri Kurulunuza bil-
dirmemiz durumunda ayrıca ücret talebimizi de belirtmemiz 
gerekmekte midir?
Ücret talebinin de dilekçeniz içeriğinde açıkça belirtilmesi yahut 
bu konuda Büromuz nezdinde bulunan ücret talep formlarını dol-
durularak ekine gerekli belgelerin ilave edilmesi gerekmektedir.

7- Yargılama giderlerinin talepçi tarafından karşılanamaması 
durumunda ilk olarak ilgili mahkemeden Adli Müzaheret tale-
binde bulunup, bu talep reddedildikten sonra mı yazılı olarak 
Kurulunuza başvurarak bu giderlerin Adli Yardım Fonundan 
karşılanmasını talep etmeliyim?
Adli yardım isteği kabul edilen talepçi kural olarak yargılama giderle-
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rini karşılamak zorundadır. Ancak yargılama giderini karşılayamıyor 
ise öncelikle açılacak asıl dava ile birlikte veya derdest bir dosyaya 
atama yapılmışsa bu dosya üzerinden adli müzaharet talebinde bu-
lunulur. Bu durumda bağımsız olarak yani ayrı bir değişik iş dosya-
sından yapılan adli müzaharet başvurularında avukata ayrıca ücret 
ödenmez. Asıl davayla birlikte adli müzaharet istenmesi halinde, pe-
şin harç ödenmeyecek olup, başvuru,vekalet harcı, dosya ve tebligat 
gideri sarfedilir. Adı geçen bu masraflar -sarfedikten sonra- Kuru-
lumuza başvuru yapılması halinde adli yardım fonundan karşılanır. 

8- Kurulunuz tarafından yapılan görevlendirmeler dışında ta-
lepçinin başkaca iş ve işlemlerinden kaynaklı olarak yaptığım 
hizmetlerin ücretlerine hak kazanır mıyım?
Talepçinin başka iş ve işlemlerinde adli yardım bürosundan ek 
yetki almadan hukuki yardımda bulunma ve ücret talep etme hak-
kı bulunmamaktadır. Talepçinin görevlendirme konusu dışında 
başkaca hukuki ihtilafları olması halinde gerekli belgeleriyle Adli 
Yardım Bürosuna başvurması yahut sizin müvekkilinizden aldığı-
nız kimlik fotokopisi ekli yazılı talimata binaen Kurulumuzdan ek 
yetki istemeniz gerekmektedir.

9-Mahkeme ara kararının yerine getirilmesi için müvekkile ula-
şamıyorum, ne yapabilirim?
Müvekkilinize iadeli taahhütlü mektup/noter/telgraf ile durumu 
bildirip, belli sürede tarafınıza ulaşması gerektiğini belirtin, buna 
rağmen müvekkiliniz sizin ile temasa geçmezse, durumu kurulu-
muza bildirdiğiniz takdirde görevlendirmeniz geri alınır. 

10-Görevlendirme kapsamında bağlantılı işlemler için ne yap-
malıyım? Örneğin, boşanma davası açmak için görevlendiril-
dim, davayı açtıktan sonra müvekkilin eşinin de boşanma davası 
açtığını öğrendim bu dava için görevlendirilir miyim?
Durumu kurulumuza bir dilekçe ile bildirirdiğiniz takdirde talebi-
niz kurulca değerlendirilir, hukuki yararın varlığı kanaati oluşursa 
yapmak istediğiniz işlem için (dava/icra takibi /şikayet) size ek yet-
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ki verilir. Örnekteki olayda kurul kararıyla, avukata davayı takip 
için ek yetki verilir. 

11-Tarafıma bu yıl bir tane görevlendirme yapıldığı halde orta-
ğıma iki tane görev verildi. Bu nasıl olabilir?
Tarafınıza tevdi edilen görevden aldığınız ücret, işin tarifesi gereği 
ya da ek yetkiler nedeniyle ortalamadan yüksek olduğundan sırala-
mada program tarafından arkaya alınmış olabilirsiniz. Bunun yanı-
sıra yeni mesleğe başlayan meslektaşlarımız da gönüllülük listesine 
kayıt olarak göreve başladıklarında taban puanla kayıt olmaktadır-
lar. Görevlendirmelerde ek yetkiler de dahil olmak üzere her iş için 
ayrı puan eklenmekte olup, yeni görevlendirmeler sistemde en dü-
şük puandan başlayarak yapılmaktadır. 
12-Neden az görev geliyor?
Yukarıda açıklananların yanısıra; haftalık olarak yapılan görevlen-
dirmelerin yarısına yakını tekrar, daha önce görev verilmiş ancak 
talepçinin vazgeçmesi, dosyada hukuki/ekonomik yararın olmadı-
ğının anlaşılması gibi nedenlerle dosyanın iptal edilmesi sonucu 
ücret almaya hak kazanamamış avukatlara verilmektedir. Bir ta-
lepçinin vazgeçmesi sıranızı bir hafta sonraya kaydırmaktadır ki 
istatistiklere göre 2008-2009 Eylül arasında, 6609 başvurudan 151'i 
red olmuş, 628 tanesi de görevlendirme iadesiyle iptal edilmiştir. 
Bu da şüphesiz meslektaşlarımıza yapılan görevlendirme sayısını 
belirleyen en önemli etkendir.

13-Büroda çalışan görevliler ücret alabileceğimi/yetki almam 
gerektiğini/görevin geri alınabileceğini/masrafların karşılana-
bileceğini vs. söylemişti ancak Adli Yardım Kurulu farklı bir 
karar verdi?
Adli Yardım Gönüllü Avukatlarının tüm talepleri Adli Yardım Ku-
rulu tarafından incelenir, karara bağlanır. Büro çalışanları avukat-
lara “ön karar” vermeye yetkili ya da zorunlu değildir.Bu sebeple 
dosyanızın sorumlu avukatıyla irtibata geçilmesi sorularınıza sağ-
lıklı ve istikrarlı çözüm getirmemizi sağlayacaktır.



Ankara Barosu Adli Yardım Kurulunun, çalışmalarınızda ve 
karşılaştığınız sorunlarda çözüm üretmeye hazır olduğunu be-
lirtir, teşekkürlerimizi sunarız. Saygılarımızla.
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ADLİ YARDIMLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER
1-HUKUK MUHAKEMELERI USULÜ KANUNDAKİ ADLİ 
MÜZAHARET DÜZENLEMESİ:

BEŞİNCİ BAP : MÜZAHERETİ ADLİYE
Madde 465 - Kendisiyle ailesini meişetçe ehemmiyetli zarurete dü-
şürmeksizin masarifi lazimeyi kısmen veya tamamen ifadan aciz 
olan kimselerle müessesatı hayriye iddia ve müdafaalarında veya 
icraya ve ihtiyati tedbirlere müracaatlarında haklı olduklarına dair 
delil gösterirlerse müzahereti adliyeye nail olabilirler.
Ecnebilerin müzahereti adliyeye nail olabilmeleri muamelei müte-
kabilenin cari olduğunun ispat edilmesine mütevakkıftır.
Madde 466 - Müzahereti adliye aşağıdaki hususları temin eder:

1 - Yapılacak bilcümle masarifi muhakemeden muvakkaten 
muafiyet,
2 - Şahit ve ehlihibre masarifi Devletçe avans olarak verilmek,
3 - Masarifi muhakeme için teminattan istisnaiyet.
4 - Tebligat ücret ve masraflarından müecceliyet,
5 - Davanın vekil ile takibi iktiza ettiği halde ücreti bilahara ve-
rilmek üzere vekil temin olunmak,
6 - İcra dairelerince alınan bilümum harçlar tecil ve masarifi 
zaruriye avans olarak Devletçe ita edilmek,
7 - Bilümum pul rüsumundan muvakkaten muafiyet,
8 - Katibiadillerin tanzim edecekleri bilcümle evrak ve suretle-
rin harç ve rüsumundan muvakkaten muafiyet.

Madde 467 - Müzahereti adliyeye nail olan kimsenin ikametgahı 
davayı rüyet eden mahkemenin bulunduğu mahalde olmadığı veya 
o şehirde bunun hukukunu muhafazaya muktedir vekil bulunma-
dığı ve kendisinin bizzat hukukunu müdafaa edemiyeceği anlaşıl-
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dığı takdirde mahkeme münasip gördüğü zatin bilvekale hareket 
etmesini emreder.
Madde 468 - Müzahereti adliye davanın ikama edileceği mahke-
mede tahriren veya şifahen talep olunur. İşbu talepte davanın hu-
lasasiyle istinat edilecek esbabı sübutiyenin neden ibarat olduğu 
beyan edilmek lazımdır. Bununla beraber mahalli belediyesinden 
veya heyeti ihtiyariyesinden alınmış bir şahadetname verilir. Şaha-
detnamede talibin sanat ve sıfatiyle servetinin ve Devlete vermekte 
olduğu verginin miktarı ve ailesinin hal ve vaziyeti ve dava masra-
fını tesviyeye kudreti olmadığı yazılır.
Müzahereti adliye talebine mütedair evrak, damga vesair rüsum-
dan muaftır.
Madde 469 - Müzahereti adliye talebi üzerine mahkemece veri-
lecek karar şifahi murafaa cereyan etmeksizin ittihaz olunabilir. 
Müzahereti adliye talebinin kabul veya reddine dair ittihaz olunan 
kararlar kati olup aleyhine hiçbir tarikı kanuniye müracaat oluna-
maz.
Müzahereti adliye esnayi muhakemede dahi talep olunabilir. Bu 
talep kabul edilirse evvelce yapılmış olan masarife teşmil edilemez. 
Yeni bir sebep zuhurunda reddedilen müzaheret talebi tekrar edi-
lebilir.
Madde 470 - Müzahereti adliye talebinin esasen varit bulunmadığı 
veya sebebinin zail olduğu mahkemece tahakkuk ederse müzahere-
ti adliyenin kabulü hakkındaki karar refolunur.
Madde 471 - Diğer tarafın mahkümiyeti halinde müzahereti adliye 
kararından dolayı istifa olunamıyan bilcümle mebaliğ ilanın icra-
sına bununla mahkum olan taraftan evvel beevvel ve sureti müm-
tazede tahsil olunur.
Madde 472 - Müzahereti adliyeye nail olan kimse için tayin edilen 
vekil kendi ücret ve masrafını aleyhine hüküm verilmiş olan diğer 
taraftan doğrudan doğruya talep ve istihsale mezundur.
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2-AVUKATLIK KANUNUNDAKİ ADLİ 
MÜZAHARET HÜKÜMLERİ

Adli Müzaharet
Adlî yardımın kapsamı (1)

Madde 176 
Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini 
karşılama olanağı bulunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık 
hizmetlerinin sağlanmasıdır.
Adlî yardım bürosu (2)

Madde 177 
Adlî yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurulla-
rınca avukatlar arasından oluşturulan adlî yardım bürosu tarafın-
dan yürütülür. Baro yönetim kurulu, ayrıca baro merkezi dışında 
avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avuka-
tı adlî yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve 
temsilciler, baro yönetim kurulunun gözetimi altında çalışırlar.
Adlî yardım istemi (3)

Madde 178  
Adlî yardım istemi, adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapı-
lır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle ka-
nıtlamak zorundadır.
Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle baro başka-
nına başvurabilir. Baro başkanının vereceği karar kesindir.
Adlî yardımın yapılışı (4)

Madde 179 
Adlî yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yap-
mak üzere bir veya birkaç avukatı görevlendirir. Görevlendirilen 
avukat, görev yazısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini 
yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
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Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen 
vermemesi veya vekâletname vermekten kaçınmasıyla sona erer.
Ayrıca görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekilmek isterse 
görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde o 
işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödemek zorundadır.
Büro, görevlendirilen avukatın işi yürütmesiyle ilgili aşamaları izler.
18.6.1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-
nu ve 4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
nunu ile diğer kanunlardaki adlî yardıma ilişkin hükümler saklıdır.
Büronun gelir ve giderleri (1)

Madde 180  
Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) İki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edi-
len toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde 
ikisi ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para 
cezalarının yüzde ikisi, (2)

b) Baroya düşecek paylar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşla-
rından, il veya belediye bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,
c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,
d) Adlî yardım görevinden çekilen avukatların yatıracağı ücret,
e) Adlî yardımla görevlendirilen avukatın aldığı ücretin yüzde 
onu ile davadan haklı çıkan adlî yardımdan yararlanan kişinin 
avukat ücretinden başka, yararlandığı kısmın yüzde beşi.
Büronun giderleri şunlardır:
a) Adlî yardımla görevlendirilen avukatlara gerektiğinde öde-
necek ücretler,
b) Büroda görevlendirileceklere ödenecek ücretler,
c) Büro giderleri ve diğer giderler.

Adlî yardım bürolarının gelir ve giderleri büro bütçesinin ayrı bö-
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lümlerinde gösterilir. Bu bölümde kalan gelir fazlasının bir sonraki 
yıla aynen aktarılması zorunludur.
Birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödenek, Maliye 
Bakanlığınca her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Baro-
lar Birliği hesabına aktarılır. Bu paralar, münhasıran adlî yardım 
için kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen 
aktarılır. Bu paraların barolar arasındaki dağıtımı ve kullanılmasına 
ilişkin hususlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan yönet-
melikle düzenlenir.
(Ek fıkra: 28/3/2007-5615/26 md.) Maliye Bakanlığınca iki yıl 
öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen toplam tut-
arlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve 
(3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde biri ile idarî nitelik-
teki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde biri; her 
yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği adına açılan 
hesaba aktarılır ve zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili 
carî giderler bu hesaptan ödenir. Bu hesap, münhasıran zorunlu 
müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili carî giderler için kullanılır 
ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Bu 
paraların barolar arasındaki dağıtımı, harcanması ve bu hizmet 
için çalıştırılacak personele ilişkin hususlar, Maliye Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar 
Birliği tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Yıllık çalışma raporu ve yönetmelik (1)

Madde 181 
Adlî yardım bürosu, çalışmalarını her yıl sonu düzenleyecekleri bir 
raporla baro yönetim kuruluna bildirir. Raporun bir örneği baroca 
Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.
Adlî yardım bürosunun kuruluşu, görevlendirilecek avukatların ve 
bunlara ödenecek ücretlerin belirlenmesi, büronun işleyişi, deneti-
mi gibi konular Türkiye Barolar Birliğince çıkarılacak yönetmelik-
te gösterilir.
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3-TBB AVUKATLIK KANUNU 
YÖNETMELİĞİNDE İLGİLİ HÜKÜMLER

Vekaletname Örneği ve Yetki Belgesi 
Madde 18 — Avukatın çıkaracağı vekaletname örneğinde; vekalet-
nameyi düzenleyen merciin adı, kayıt numarası, düzenleme tarihi 
ile avukatın adı, soyadı, vergi numarası, imzası ve ayrıca vekil ede-
nin adı, soyadı, adresi ve yetki kapsamının ne olduğunun bulun-
ması zorunludur. 
Avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, başkasını tevkil etme yetkisi-
ni taşıdıkları tüm vekaletnameleri kapsayacak şekilde tek bir genel 
ya da ayrı ayrı özel yetki belgesi düzenleyerek; bir başka avukatı 
veya avukatlık ortaklığını müvekkilleri adına vekil tayin edebilirler. 
Vekaletname hükmünde olan bu yetki belgesi; tüm yargı mercileri 
ile resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar için hukuken vekaletna-
me işlev ve etkisi taşır. Yetki belgesinde yetki verenin ve yetkilendi-
rilenin adı, soyadı, barosu, sicil ve vergi numarası ve bu maddenin 
birinci fıkrasında yazılı hususların yer alması gereklidir. 
Vekaletname ve yetki belgesinin asıl ve örnekleri ibraz edilirken, 
vekaletname pulu yapıştırılması zorunludur. 
Baro tarafından 1/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakeme-
leri Usulü Kanunu ve adli yardımdan görevlendirilen avukat, 
görevlendirildiği işle ilgili Vekaletname Örneği ve Yetki vere-
mez, bu konuda yetki ilgili baroya aittir
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4-TBB ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca, adli yar-
dımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önün-
deki engelleri aşmak ve hak arama özgürlüğünün kullanımında 
eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini 
karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden ya-
rarlandırılmasıdır.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukat-
lık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği 
hesabına aktarılan paraların, barolar arasında dağıtımı ve kullanıl-
ması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini, 
görevlendirilecek avukatların ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyi-
şini ve denetimini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukat-
lık Kanununun 176-181 inci maddeleri uyarınca düzenlenmiştir
İKİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler
Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi
Madde 4 - Her baro merkezinde, baro yönetim kurulu tarafından 
belirlenip görevlendirilecek, yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli 
yardım bürosu kurulur. Baro yönetim kurulu ayrıca, baro merkezi 
dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avu-
katı, adli yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerek-
tiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.
Adli yardım bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
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Avukatlık Kanununda öngörülen görevler ile baro yönetim kurul-
larının Avukatlık Kanunu ve Yönetmelikler çerçevesinde vereceği 
görevleri yerine getirirler.
Adli yardım bürosu ve temsilcileri, işlerini adli yardımdan sorum-
lu baro yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde 
yürütürler.
Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi 
için adli yardım ödeneğinden karşılanmak üzere yeterli mekan, 
büro donanımı ve personel sağlanır.
Barolar, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilcilikle-
rinde eğitim amacıyla geçici süreli görevler verebilirler.
Adli Yardım İstemi
Madde 5 - Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım 
bürosuna ve temsilciliklerine yapılır. Başvurularda, adli yardım 
başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.
Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bil-
gi ve belgeleri ister, istemin haklılığı konusunda uygun bulacağı 
araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada, kamu 
ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilcilik-
lerine yardımcı olurlar.
Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden 
itibaren on gün içinde yazılı veya sözlü olarak baro başkanına baş-
vurabilir. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesin-
dir. Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır.
Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esasları-
na göre verilir.
Adli Yardımın Yapılışı
Madde 6 - a) Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tu-
tanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir ya-
rar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek mad-
di yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız 
olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata 
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ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri 
vereceğine ilişkin taahhütname alınır.
Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.
Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci 
maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu tale-
bin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama 
giderlerini karşılamak durumundadır. Aksi halde, adli yardım iste-
mi reddedilebilir.
Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının açıkça anla-
şılması ve adli yardım talebinde bulunanın haklılığı açısından ke-
sin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun 
veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu 
kararıyla adli yardım fonundan karşılanır.
Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna ak-
tarılır.
b) Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak 
ve yürütmek üzere bir veya birkaç avukat görevlendirilir. Görev ya-
zısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge ve 
vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması istenir. 
Görevlendirilen avukat, görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait 
bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi reddedilmiş 
ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukat-
lık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin 
görülebilmesi için gerekli belge ve bilgiler ile avukatlık ücreti dı-
şındaki zorunlu yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname 
vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen avukat, bu du-
rumu gecikmeden, kendisini görevlendiren adli yardım bürosuna 
ya da temsilciliğine bildirir.
c) Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin 
beyanları dikkate alınır.
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d) Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden ol-
maksızın çekinmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten 
itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya 
ödeyerek görevden çekilebilir.
e) Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukat-
lık Kanunu hükümlerine göre işi sonuna kadar takip etmekle yü-
kümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takip-
leri veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında 
kabul edilmez.
f) Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın 
hizmeti yerine getirmesi ile ilgili aşamaları izler. Avukat, işin han-
gi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri 
vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu 
ve hizmetin sona erdiğini gösterir belgeleri adli yardım bürosuna 
ya da temsilciliğine iletir.
Ödenecek Ücret
Madde 7 - (Değişik fıkra: 18/12/2008- 27084 S.R.G Yön/1.mad.) 
Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş 
için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin üç katına kada-
rı baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir. Aynı işe birden fazla 
avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine 
görevlendirilen yeni avukata ayrıca ücret ödenir.
Ceza davalarında şahsi davacı ve müdahil vekiline, 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince yapılacak hukuki yardım-
lar için avukatlık ücret tarifesinde belirlenen maktu ücret ödenir.
Yargıtayda görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankara’ ya gidiş-
geliş otobüs ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya ve-
kilinin talebi halinde Ankara barosundan görevlendirilecek avukat 
aracılığı ile Yargıtaydaki duruşma takip edilebilir.
Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.
(Mülga fıkra: 20/10/2007- 26676 S.R.G Yön/1.md.) 
Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avu-
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kat, aldığı ücretin iki katını baroya ödemekle yükümlüdür.
Adli Yardım Bürosunun Gelirleri
Madde 8 - Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) Türkiye Barolar Birliğinden baroya gönderilecek adli yardım 
ödeneği,
b) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye 
bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,
c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,
d) Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden olmaksızın 
hizmeti sonuçlandırmayan avukatlardan geri alınan ücretler,
e) Taahhütname gereği ilgiliden alınan paralar,
f) Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca 
esas değerin %5’i .

Adli Yardım Bürosunun Giderleri
Madde 9 - Adli yardım bürosunun giderleri şunlardır:

a) Adli yardımla görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler 
ve zorunlu yol giderleri, gerektiğinde vekaletname, dava harç ve 
masrafları,
b) Büro personelinin ücretleri,
c) Büro donanımı, kırtasiye, kira ve diğer giderler.

Adli yardım paraları, münhasıran adli yardım hizmetlerinde kulla-
nılır ve baro bütçesinin ayrı bölümlerinde gösterilir. Bu bölümden 
kalan gelir fazlası, bir sonraki yılın aynı faslına aktarılır.
Adli Yardım Parasının Barolara Dağıtımı
Madde 10 - Türkiye Barolar Birliği, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi uyarınca tahsil edilen pa-
rayı bütçesinin adli yardım faslına aktararak, bankada açacağı ayrı 
bir hesapta toplar. Bu hesapta toplanan paranın % 10 u Türkiye 
Barolar Birliğinin adli yardım giderleri ve adli yardım dengeleme 
fonu için ayrılır, kalanı barolara gönderilir.
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Her baroya (5) temel puan verilir. Verilen (5) temel puana;
a) Her (25) üye avukat için (1) puan,
b) Her (50 000) nüfus için (1) puan,
c) Kalkınmada öncelikli yöre barolarına (3) puan,

eklenerek adli yardım ödenek puanı saptanır.
Puanlamada 0.5’in altındaki küsuratlar dikkate alınmaz, bunu aşan 
küsuratlar ise (1) puana tamamlanır.
Barolara gönderilecek adli yardım payı aşağıdaki şekilde hesapla-
nır:

Yıl içinde barolara gönderilmiş olan ödenekler, yıl sonunda baro-
lara ayrı ayrı bildirilir.
Barolar, kendi paylarına düşen adli yardım ödeneğinin yıl içinde 
bitmesi halinde, adli yardım bürosunun gerçekleşen harcamalarını, 
ödeneğin gerekçesini ve bekleyen işleri içeren rapor ile Türkiye Baro-
lar Birliği adli yardım dengeleme fonundan ek ödenek isteyebilirler. 
Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından, istemin uygun 
bulunması halinde ek ödenek gönderilir. Barolara gönderilen ödenek 
yıl içinde kullanılmaz ise bir sonraki yıla aktarılır.
Barolar her yılın sonunda adli yardım yıl sonu raporu düzenleyerek 
Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. Türkiye Barolar Birliğindeki 
kayıtlar ile bu raporlar esas alınarak hesap mutabakatları sağlanır.
Barolara tahsis edilen ödenek, dört taksit halinde ödenir. Barolar 
kendilerine tahsis edilen ilk ödemeden sonra üçer aylık rapor dü-
zenler ve Türkiye Barolar Birliğine gönderir.

X 0.90 X
TBB toplam 
adli yardım parası

baro adli yardım 
ödenek puanıBaro adli 

yardım ödeneği =
Tüm baroların adli yardım puanları toplamı



31

Adli Yardım Çalışma Rehberi

Raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir son-
raki ödeme yapılır. Takip eden diğer ödemelerde de aynı usul uy-
gulanır.
Adli Yardım Bürolarının Denetimi
Madde 11 - Baro yönetim kurulu, adli yardım bürosu ve temsil-
ciliklerinin çalışmalarını her zaman denetleyebilir. Baro denetçi-
leri ayrıca mali açıdan adli yardım bürosu ve temsilciliklerini de 
kapsayan çalışmalarını, her 2 ayda bir düzenleyeceği raporla, baro 
yönetim kuruluna bildirir.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 12 - 14/11/2001 tarih ve 24583 sayılı Resmi Gazetede ya-
yımlanan Adli Yardım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 13 - Bu Yönetmelik 10/3/2004 tarihinden geçerli olmak 
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yö-
netim Kurulu tarafından yürütülür.  
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5-ANKARA BAROSU ADLİ YARDIM ÇALIŞMA 
YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1.
Bireylerin hak arama özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşama ge-
çirilmesi için çalışmak, Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini 
karşılama olanağı bulunmayanların haklarını aramaları için ge-
rekli hukuksal yardımdan yararlandırılmaları, hukuk kurallarının 
egemenliği ve insan haklarına saygının en üst düzeye çıkarılmasını 
amaçlar.
Kapsam
Madde 2.
Bu Yönerge, Avukatlık Kanununun 176-178 inci maddeleri uya-
rınca Adli Yardım Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlana-
cak Avukatlık hizmetlerinin veriliş usulleri ile Avukatlık hizmet-
lerini sağlayacak Avukatların belirlenmesini, verilen hizmetlerin 
ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.
Yetki
Madde 3.
Avukatı görevlendirme yetkisi Baro’ya aittir. Baro, bu yetkisini 
Ankara ili sınırları içerisinde kullanır. Kurul’un Baro adına görev-
lendirdiği Avukat; görevlendirildiği konuya ilişkin hukuki yardımı, 
başvuruları ve araştırmaları yapar. 
Avukat görevlendirilmesine ilişkin talepler, kural olarak, ilgilinin 
kendisi tarafından yapılır. Kurum ve kuruluşların talepleri ayrıca 
dikkate alınır.
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Tanımlar
Madde 4.
Bu yönergenin uygulanmasında:
Baro : Ankara Barosu’nu,
Yönetim Kurulu : Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nu,
Kurul : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu’nu,
Büro : Ankara Barosu Adli Yardım Bürosu’nu,
Başkan :Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Başkanı’nı,
Başkan Yardımcıları: Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Başkan 
Yardımcı’larını,

(Değişik, 09/12/2009/61-9)Eğitim Sekreteri : Ankara Barosu 
Adli Yardım Kurulu eğitimden sorumlu başkan yardımcısını
Üye : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Üyesi’ni,
Görüşmeci : Adli Yardım Bürosunda istem sahipleri ile gö  
   rüşme yapan avukatı,
Personel : Adli Yardım Bürosunda görevlendirilen Baro  
   Çalışanı’nı,
Avukat : Adli Yardım Bürosu Gönüllü Listesinde Bulu  
   nan Avukatlar’ı,
İstem Sahibi : Adli Yardım Bürosundan Adli Yardım talebin 
   de bulunan kişiyi,
Kanun : Avukatlık Kanunu’nu,
Yönetmelik : Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım    
   Yönetmeliği’ni,
Yönerge : Ankara Barosu Adli Yardım Kurulu Çalışma   
   Yönergesi’ni,
ifade eder.
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Referans ve İlgili Dokümanlar
Madde 5.
Bu Yönergenin uygulanmasında, Referans ve İlgili Dokümanlar:
T-AY-SDD : Sistem Dizayn ve Geliştirme Programı Adli   
   Yardım Modülü’nü,
T-AY-BEKLEYEN : Bekleyen Adli Yardım Müracaatları’nı,
T-AY-ÖDEME : Adli Yardım Bürosu Ödeme Sistemi’ni,
F-AY-001    : Adli Yardım Bürosu Karar Kartonu’nu,
F-AY-002 : Adli Yardım Bürosu Başvuru Dilekçesi’ni,
F-AY-003 : Adli Yardım Bürosu İstem Sahibi ile Görüşme  
   Tutanağı’nı
F-AY-004 : İstem Sahibinden Yönetmelik 6/a maddesi Ge 
   reği Alınan Taahhütname’yi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
(Değişik,09/12/2009/61-9) Adli Yardım Bürosu
Madde 6.
Adli yardım hizmetleri, Baro Yönetim Kurulunun sorumlulu-
ğunda Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ve ilçelerinde 
‘Adli Yardım Bürosu ‘ tarafından yürütülür. 
Adli yardım bürosu; Adli Yardım kurulu, görevli avukatlar ve 
büro personelinden oluşur. 

(Değişik,09/12/2009/61-9) Büro Personeli
Madde 7.
Adli yardım Bürosunda, Ankara Barosu Başkanlığı tarafından 
istihdam edilen yeterli sayıda personel görev yapar. Büro Perso-
neli, Adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorum-
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luluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli Kurul Başkanı 
tarafından verilen görevleri yerine getirir.
Büro Personelinin asli görevleri şunlardır:
Adli Yardım Kurulu tarafından alınan kararlarla ilgili yazışma-
ları yapmak,
Adli yardım nöbet listelerini hazırlamak ve bunların duyurul-
masını sağlamak,
Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli olarak tutul-
masını sağlamak,
Adli Yardım Kuruluna yapılan başvuruları Kurul’a sunmak,
İstek sahiplerinin başvurularına ilişkin evrakları dosya haline 
getirmek ve muhafazasını sağlamak,
Ücret ödenmesine karar verilen evrakları Baro Yönetim Kurulu-
na sunmak ve tahsilata esas evrakları hazırlamak,
Adli Yardım Kurulu tarafından belirlenecek kararları Adli Yar-
dım panosunda duyurmak,
İstatistik verileri ve bilgileri hazırlamak,
Aksaklık ve gereksinimleri Adli Yardım Kuruluna bildirmek,
Büro personeli ayrıca, Baro Yönetim Kurulu ve Adli Yardım 
Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.
Adli Yardım Kurulu
Adli Yardım Kurulu
Madde 8.
(Değişik, 18.04.2007/28-62) Kurul; Yönetim Kurulu tarafından bir 
başkan ve en az on iki, en çok otuz iki üyenin atanması ile iki yıl 
için oluşturulur. 
(Değişik,09/12/2009/61-9) Kurulun ilk toplantısında 2 kurul 
üyesi başkan yardımcısı olarak Kurul Başkanı tarafından görev-
lendirilir ve içlerinden birine eğitim sekreterliği görevi verilir.
Kurul, her hafta bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile top-
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lanabilir. Ancak; Başkanın veya kurul üyelerinin 1/3’ünün çağrısı 
üzerine her zaman toplanabilir. Toplantıya çağrı, gündem içermek 
koşuluyla, telefon, faks, internet, elektronik posta ve her türlü ileti-
şim aracı ile yapılabilir.
Kurulca kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, toplantılara iki 
kez üst üste katılmamak veya nöbet tuttuğu hafta katılmamakla 
Baro Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararla sona erer.
(Değişik, 20.06.2007/4) Kurul çalışmalarında verimli olmadıkları 
ve kurul çalışmalarını aksattıkları Kurul Başkanı tarafından bildi-
rilen üyelerin üyelikleri Yönetim Kurulu tarafından düşürülebilir.
Adli Yardım Kurulunun Görevleri
Madde 9.
Kurul aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:
9.1. (Değişik,09/12/2009/61-9)Adli Yardım Bürosu çalışmala-
rını yönlendirmek ve denetlemek, kurul toplantılarını düzenli 
olarak gerçekleştirmek. 
9.2. Adli Yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.
9.3. Avukatların ücret taleplerini inceleyerek karara bağlamak, 
(Değişik,09/12/2009/61-9) Kararlara karşı avukatın 10 gün içe-
risinde Baro Başkanlığı’na itiraz hakkı saklıdır. Baro başkanı 
yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Süresinde karar 
verilmediği taktirde itiraz reddedilmiş sayılır.
9.4. Yargılama giderleri ile masrafların Adli Yardım Sandığından 
karşılanması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak. Yönetim 
Kurulu tarafından uygun bulunan yargılama giderleri ile masrafla-
rın ödenmesini sağlamak.
9.5. Hukuka, Avukatlık Meslek Kuralları’na ve Yönetmeliğe aykırı 
davranan Avukat ve Görüşmeci hakkında dosya üzerinde inceleme 
yapmak, görevlendirilecek Üye aracılığı ile araştırma ve görüşme 
yapmak, gerekli raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu’na sunmak. 
9.6. Yönergenin (Değişik, 09/12/2009/61-9)31 inci ve devamı 
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maddelerde düzenlenen, gönüllü avukatların Yönergeye aykırı 
davranışlarını inceleyip, karara bağlamak ve karar gereği yaptırım-
ları uygulamak. (Değişik,09/12/2009/61-9) Kararlara karşı avu-
katın 10 gün içerisinde Baro Başkanlığı’na itiraz hakkı saklıdır. 
Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir. Sü-
resinde karar verilmediği taktirde itiraz reddedilmiş sayılır.
9.7. (Değişik,09/12/2009/61-9)Avukatlara verilecek Meslek İçi 
Eğitim Seminerleri için gerekli hazırlık ve organizasyonları yap-
mak. Eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, eğitim konularının 
ve eğitimcilerin belirlenmesi ve gerekli teknik hazırlıkların ya-
pılması, Kurul başkanı tarafından kurul üyeleri içinden görev-
lendirilecek Eğitim Sekreteri’nin görevidir. 
Eğitim Sekreteri, belirtilen görevini Kurul tarafından gönüllü-
lük esası ile oluşturulacak Eğitim alt kurulu eli ile gerçekleştirir. 
Eğitim Alt Kurulunda yer alan Kurul üyeleri Eğitim Sekreteri 
tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmek ve proje 
üretmekle yükümlüdürler.
9.8. Adli Yardım Sistem Bilgilendirmesi çalışmalarını Avukatlara 
düzenli olarak sunmak.
9.9. Avukatlar arasında ücret ve iş dağılımının dengesini sağlamak 
amacı ile yöntemler geliştirmek, gerektiğinde Yönerge değişikliği 
yapılması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak.
9.10. Yürürlükteki kanunların, özellikle Türkiye’nin taraf olduğu 
Uluslararası Sözleşmelere ve Evrensel Hukuk Kurallarına uygun 
hale getirilmesi için gerekli yazılı ve görsel çalışmaları yapmak, 
gerektiğinde yayın yapmak üzere Ankara Barosu Süreli ve Süresiz 
Yayınlar Kurulu’na öneride bulunmak.
9.11. Baro’da görev yapan diğer kurullar ile irtibatlı olarak çalışarak 
Adli Yardım Çalışmalarının tanıtımında faaliyet göstermek. Bu ko-
nuda yapılacak çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu’na öneride 
bulunmak.
9.12. Büro’da çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak.
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9.13. Gerektiğinde alt kurullar oluşturmak ve bu alt kurullar ara-
sında görev dağılımı yapmak.
9.14. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan temsilciliklerin çalış-
malarını denetlemek, temsilcilikler tarafından alınan Adli Yardım 
istemlerini inceleyerek karara bağlamak.
9.15. Görev alan Avukatların görevlerini her aşamada izlemek, 
gerektiğinde Avukat’tan takip ettiği dosyası hakkında rapor talep 
etmek.
9.16. Avukatların ve Görüşmecilerin, Yasal Düzenlemelere aykırı 
davranışlarını incelemek, Yönergede yazılı cezaları uygulamak.
9.17. (Değişik,09/12/2009/61-9) Adli Yardım Bürosundaki bil-
gisayar programının işlerliliği ve yapılandırılması konusunda 
Baro Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve bu konuda per-
sonelin eğitimini sağlamak,
9.18. (Değişik,09/12/2009/61-9)Ankara merkez ve ilçelerine yö-
nelik gönüllülük listesi oluşturmak.
Adli Yardım Kurulu Temsilcilikleri
Madde 10.
Kurul, Ankara İline bağlı tüm ilçelerde görev yapan Avukatlar ile 
Büro arasındaki organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılması gereken 
ilçeler için Yönetim Kurulu’na öneride bulunur. Açılacak Temsil-
cilikler Kurul denetiminde çalıştırılır.
Başkanın Görev Ve Yetkileri
Madde 11.
Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
11.1. Yönetim Kurulu’na Kurul faaliyetleri hakkında rapor vermek.
11.2. Kurul ve Büro’nun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi 
için gereken önlemleri almak.
11.3. Yönetim Kurulu ile Kurul ve Büro arasındaki bilgi alışverişini 
sağlamak ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları Kurul’a 
aktarmak.
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11.4. (Değişik,09/12/2009/61-9) Büro’da çıkabilecek her türlü ak-
saklığın giderilebilmesi için Başkan Yardımcısı ile birlikte çalışma-
lar yapmak, önlemler almak ve hukuka ve meslek kurallarına ay-
kırı uygulama ile karşılaşan istem sahibine yardımcı olarak konuyu 
Kurul’a sunmak.
11.5. Avukat tayin taleplerinin Avukatlar arasında dengeli olarak 
dağılımı için alınması gereken önlemleri kurula önermek.
11.6. Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’de yer alan hususlara aykırı 
davranışta bulunan Avukatların ücretlerinin ödenmemesini Kuru-
la önermek.
11.7. Yönerge’de yer alan hususlar ile hukuk ve meslek kurallarına 
aykırı davranan Avukatlar hakkında, Yönerge gereği yaptırımların 
uygulanmasını Yönetim Kurulu’na sunmak üzere Kurul’a öner-
mek. 
11.8. Avukatların mesleki hizmetleri karşılığı Yönetim Kurulu tara-
fından yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda Büro’da 
yapılacak çalışmaları denetlemek, ödemelerin yasal düzenlemelere 
ve gerçeğe uygunluğunu kontrol etmek.
11.9. Kurul Gündemini belirlemek.
11.10. (Değişik,09/12/2009/61-9) Kurul çalışmalarında verimli 
olmadıkları ve kurul çalışmalarını aksattıkları tespit edilen Ku-
rul Üyelerinin görevden alınması için Baro Yönetim Kurulu’na 
öneride bulunmak.
(Eski 11. madde yürürlükten kaldırılmıştır)
Başkan Yardımcılarının Görevleri
Madde 12.
(Değişik, 18.04.2007/28-62) Başkan Yardımcıları Başkanın görev 
yapmasına yardımcı olur, yokluğunda görevlerini yerine getirir. 
Başkan ile birlikte Büro’daki aksaklıkların giderilmesi için çalışma-
lar yapar, çalışma düzenindeki temel değişiklikler için Kurul’a öne-
ri sunar. Başkanın yokluğunda Kurul toplantılarına Başkanlık eder. 
(Değişik,09/12/2009/61-9) Başkan tarafından, Kurul faaliyetle-
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rinin gereği gibi yapılmasını temin etmek için verilen görevleri 
yaparlar. Büro personelinin görevini gereği gibi yapmalarını te-
min etmek için gerekli denetimleri yaparlar, Adli Yardım faali-
yetinin tanıtımı için yapılacak iş ve işlemleri yürütür ve bütün 
bu konularda Kurul üyelerini görevlendirerek gerekli organi-
zasyonu sağlarlar.
Üyelerinin Görev ve Sorumlulukları
Madde 13.
Üyeler, olağan ve olağanüstü toplantılara katılır. Görüşmeci olarak 
Büro’da çalışır. Oluşturulan alt kurullarda görev alır. İvedi hallerde 
Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Büro işleyişinin düzenli 
ve disiplinli olması için Başkana önerilerde bulunur. 
Meslek İçi Eğitim Seminerleri
Madde 14.
Avukatlar, uygulamada birlik, iletişim ve işbirliğinin sağlanması 
amacı ile öğretici nitelikte olan sistem bilgilendirme çalışmaları ve 
Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek eğitim amaçlı çalışmala-
ra katılırlar. Sistem bilgilendirme çalışmalarının kapsamı, süresi ve 
yılda kaç kez düzenleneceği Kurul tarafından belirlenir.
(Değişik,09/12/2009/61-9) Adli Yardım Sisteminde gönüllü ola-
rak görev yapmak isteyen avukat, Adli Yardım Bürosuna müra-
caat ile gönüllülük listesine pasif olarak kaydedilir. Görevlendir-
me yapılabilmesi için Meslek İçi Eğitim Seminerlerine katılması 
ve sertifika alması zorunludur. Listeye dahil olduktan sonra dü-
zenlenecek ilk Meslek İçi Eğitim Seminerine katılmayan avukat, 
ardından gelen ikinci eğitim seminerine de katılmaz ise gönül-
lük listesinden silinir ve kayıt hakkını yitirir.
Kurul, Meslek İçi Eğitim Seminerlerinden birine katılarak ser-
tifika almış olan gönüllü avukatların tamamının, düzenlenecek 
herhangi bir eğitim çalışmasına katılımını zorunlu tutabilir ve 
bu durumda, meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan gönüllü 
avukatların kaydı listeden silinir. Bu halde, daha önce alınmış 
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olan Meslek İçi Eğitim Çalışması ve sertifika, gönüllü avukat 
için bir kazanılmış hak oluşturmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Adli Yardım Bürosu
BİRİNCİ KISIM
İşleyiş
Tanımı Ve İşlevi
Madde 15.
Büro, yetkisini; Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kul-
lanır. Avukatların adil ve eşitlik ilkelerine uygun olarak görev al-
masını, emeklerine uygun ücretlerin ivedi ve şeffaf bir şekilde 
ödenmesini, İstem Sahibi ile Avukat arasındaki koordinasyonun 
sağlanmasını ve İstem Sahibi ile Avukatın görev ve yükümlülük-
lerinin Kanun, Yönetmelik ve Yönerge’ye uygunluğunu kontrol 
eder.
Çalışma Yöntemi
Madde 16.
Büro, çalışmalarını aşağıdaki usullere göre yürütür:
16.1. (Değişik,09/12/2009/61-9), (Değişik, 18.04.2007/28-62) Adli 
Yardım Başvuruları, hafta içi 09:00-17:30 saatleri arasında görüş-
meci tarafından Büro’da alınır.
16.2. Yapılan görüşmede F-AY-001, F-AY-002 F-AY-003 ve F-AY-
004 formları doldurularak Adli Yardım dosyası oluşturulur. F-AY-
001 hariç diğer formların belirtilen bölümleri istem sahibi tarafın-
dan imzalanır. Bundan sonra adli yardım dosyasına girecek her 
evrak F-AY-004 formunun hemen altına takılır.
16.3. Görüşmeci, istem sahibi tarafından getirilen bilgi ve belge-
lerin yetersiz olduğu kanaatine varırsa T-AY-BEKLEYEN’e göre 
işlem yapar, (Değişik,09/12/2009/61-9) Görüşmeci, istem sa-
hibinin eksikliklerini tamamlanması için makul bir süre tayin 
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etmek sureti ile imzasını alır ve yerine getirmediği takdirde 
adli yardım isteğinden vazgeçmiş sayılacağı konusunda uyarı-
da bulunur. İsteğin işleme alınması için ikamet ettiği mahalle 
muhtarından temin edeceği ikamet belgesi, fakirlik belgesi ve 
kimlik fotokopisi ile başvurma şartı aranır. Ekonomik yararı 
belirlemeye esas bu belgelerin yeterli olmayacağının görüşmeci 
avukat tarafından tespiti halinde, istem sahibi görüşmeci avukat 
tarafından istenen sair belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Bu 
konuda kurum ve kuruluşlardan da re’sen bilgi istenebilecektir. 
Bu bilgi ve belgeler temin edilinceye dek başvuru askıda kalacak-
tır. Beklemenin hak kaybına yol açacağı durumlarda veya sosyal 
hizmet içerikli taleplerde belgelerin tamamlanması beklenmek-
sizin, görüşmeci tarafından adli yardım hizmeti verilmesine ka-
rar verilir ve istemciye avukat ataması yapılır.
16.4. Eksiksiz olarak tamamlanan dosyalar izleyen Kurul toplan-
tısında görüşülmek üzere Personel tarafından T-AY-SSD’ye göre 
numaralandırılarak bilgisayar ortamına aktarılır.
16.5. Kurul tarafından alınan kararlar, Başkan veya Yardımcısı ta-
rafından F-AY-001’e ve karar defteri’ne yazılır. 
16.6.Kararlar, T-AY-SDD’ye göre bilgisayar ortamına aktarılır. 
Yazıları hazırlanır, hazırlanan yazıların gündem ve kararlara uy-
gunluğu Başkan veya Yardımcısı tarafından onaylanır. Onaylanan 
yazılar imza için Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu ta-
rafından tebliği uygun görülen yazılara T-AY-SDD’ye göre çıkış 
numarası verilir ve ilgilisine tebliğ edilir. Yönetim Kurulu’nun teb-
liğini uygun görmediği yazılar, yeniden görüşülmek üzere Kurul 
gündemine alınır. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukatlar, talepleri 
hakkındaki Kurul kararlarını tebliği beklemeksizin talep tarihi-
ni izleyen hafta içerisinde Adli Yardım Bürosundan öğrenmekle 
ve icrai bir konu varsa yerine getirmekle yükümlüdürler. 
16.7. Ödeme kararı, Yönetmelik hükümleri gereğince Kurul tara-
fından verilir ve T-AY-ÖDEME’ye göre ödeme yapılır. 
16.8. Görüşme esnasında tespit edilen eksikliklerin neler olduğu ve 
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ne zaman tamamlanacağı F-AY-001’de bulunan açıklamalar bölü-
müne yazılır ve bekleyen başvurular klasörüne kaldırılır. Bekleyen 
başvurular klasörüne aktarılan dosyalara ilişkin aşağıdaki işlemler 
yapılır.
16.9. Eksiklikleri Süresi içerisinde tamamlanan başvurular değer-
lendirilmek üzere işleme konulur.
16.10 Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular 
yapılmamış sayılır. İstem Sahibinin Büro’ya verdiği belgeler iste-
nildiği taktirde bir tutanak düzenlenerek kendisine teslim edilir ve 
F-AY-001, F-AY-002, F-AY-003, F-AY-004 formları imha edilir. 
İstem Sahibinden alınan teslim tutanağı, teslim tutanakları klasö-
rüne takılır.
16.11. Eksiklikleri süresinde tamamlanmayan başvurular, İstem 
Sahibi tarafından belgelerin iadesi konusunda bir istem olmadığı 
takdirde, başvuru tarihinden itibaren bir yılın geçmesi ile imha 
edilir. (Değişik,09/12/2009/61-9) İmha işlemi Kurul bünyesinde 
oluşturulacak Arşiv Alt Kurulu eliyle gerçekleştirilir. Arşiv Alt 
Kurulu dosyaları incelemek suretiyle en az yılda bir kez bu çalış-
mayı gerçekleştirecektir. Tutanak Kurul Başkanı/Yardımcısının 
imzasına sunulur ve imha edilen başvurular klasörüne kaldırılır. 
16.12. İstem Sahipleri ile Büro’da yapılan görüşme Üyeler tara-
fından yapılır. Görüşmeyi yapan Üye; İstem sahibinin ekonomik 
durumu ve istem konusu işlemin hukuki yarar koşulunu taşıyıp 
taşımadığını bildirir, (Değişik,09/12/2009/61-9) Görüşmeci, bu 
konudaki görüşünü, görüşme formunun sonuna gerekçeleriyle 
birlikte yazarak ilk toplantıda Kurul’a sunar. Dosya ilk toplan-
tıda kurul gündemine alınarak görüşmeci dışındaki bir Kurul 
üyesi tarafından incelenir ve kurula sunulur. Ekonomik ve hu-
kuki yararın var olup olmadığı ve dolayısıyla istem sahibinin 
Adli Yardım hizmetinden yararlandırılıp yararlandırılmayaca-
ğına Kurul tarafından karar verilir. 
16.13.(Değişik,09/12/2009/61-9) İstem sahibine gönderilen adli 
yardım isteğinin kabulüne dair yazılarda tebliğ tarihinden itiba-
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ren 15 gün içinde görevlendirilen avukata başvurarak vekalet-
name çıkarması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş 
sayılacağı konuları ihtar edilir.
16.14. Görüşmeci, istem sahibinin dosyasında ortaya çıkacak so-
runların çözümlenmesi için doğrudan görev alır, görüşme kapsa-
mında incelenmesi gerekli dosya ve belgeleri inceleyerek kurula 
rapor sunar. İstem Sahibi ile yeniden görüşme yapılması gerekir-
se doğrudan görev alır. İstem Sahibi ile dosya için görevlendirilen 
Avukat arasında çıkan uyuşmazlıkları inceler, uyuşmazlıklar ile il-
gili görüşmeleri yapar, sonucu rapor halinde Kurul’a sunar. Görüş-
meci, aldığı dosyanın raportörü gibi görev yapar. Dosyanın tamam-
lanması aşamasına kadar, dosyaya gelen tüm bilgi ve belgelerin 
Kurul’a sunulmasından sorumludur. Görüşmeciye, bu hizmetleri 
karşılığında, görev aldığı her gün için (Değişik,09/12/2009/61-9) 
TBB avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri kapsamında ser-
best meslek makbuzu düzenlemesi ile bir asliye hukuk mah-
kemeleri ücreti ödenir. Bu ücretten Avukatlık Yasasının 180/e 
maddesi gereği %10 kesinti yapılarak bildirdiği banka hesabına 
yatırılır.
16.15. Görüşmecilerin görev yapacakları günler Kurul kararı ile be-
lirlenir.
(15.14. Kaldırılmıştır)
İstem Sahibi İle Yapılan Görüşme
Madde 17.
İstem sahibi ile görüşme, Büro’da Yönerge’nin (Deği-
şik,09/12/2009/61-9)16 ncı maddesinde belirtilen şekilde, Üyeler 
tarafından yapılır.
İvedi Görevlendirmeler
Madde 18.
(Değişik, 18.04.2007/28-62) Görevlendirme sürecinin beklenmesi 
istem sahibinin hakkının ortadan kalkmasına neden olacak ya da 
giderilmesi imkansız zararlar doğuracak nitelikte ise ivedi görev-
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lendirme yapılır. Başvuru sahibinin vekaletname giderlerini karşı-
layamayacak durumda olmasının görüşmeci avukat tarafından tes-
piti halinde (Değişik,09/12/2009/61-9) vekaletname masrafının 
Adli Yardım Fonundan karşılanmasına karar verir. Adli yardım 
fonundan karşılanması kararı verildiğinde durum istem sahi-
bine ve görevlendirilen avukata bildirilir. Ancak bu halde peşin 
olarak ödeme yapılmaz. Görevli avukat tarafından vekaletname 
masrafları karşılanarak, noter masraf makbuzunda avukatın adı 
belirtilerek belgelendirilmesi halinde ayrıca bir karara ihtiyaç 
olmaksızın kendisine derhal ödemede bulunulur.
İvedi görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirilen Avu-
kata durum telefon, faks, elektronik posta, internet vb. iletişim va-
sıtaları ile bildirilir, ivedi görevlendirme yazısı gereği iş veya işlem-
lere derhal başlanması istenir, durum ayrıca yazı ile iletilir. İstem 
sahibi için gerekli randevu alınarak doğrudan Avukat ile Avukatın 
bürosunda görüşmesi sağlanır. 
İvedi görevlendirme yazısı, personel tarafından görüşmeci dene-
timinde hazırlanır Baro Başkanı yokluğunda Yardımcısı tarafın-
dan imzalanır. (Değişik,09/12/2009/61-9) İvedi görevlendirme 
yazısının tebliği sadece bildirici niteliktedir. Avukatın görev ve 
sorumluluğu ivedi görevlendirmenin kendisine telefon ile bildi-
rimi ile başlar. Avukat, istem sahibi ile görevlendirildiği tarihte 
görüşme yapmak ve 2 gün içinde görevlendirmenin gereklerini 
ifa etmek zorundadır.
İvedi görevlendirmelerde Avukat, (Değişik, 09/12/2009/61-9)işe 
başladığına dair belgelerini ücret isteği eşliğinde 2 gün içinde 
büroya sunar.
(Değişik,09/12/2009/61-9) İvedi görevlendirme yapılan dosya, 
Kurul toplantısına alınır, yapılan ivedi görevlendirme Kurul tara-
fından değerlendirilir ve karara bağlanır.
İvedi Görevlendirme sonrasında yapılan Kurul incelemesinde istem 
sahibinin, hukuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi ver-
diği tespit edilir ise, Avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak 
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üzere, görevlendirme derhal geri alınır, taahhütname gereği işlem 
yapılmak üzere dosya Yönetim Kurulu’na sunulur.
İstismara İlişkin Görevlendirmeler
Madde 19.
Çocuk istismarına ilişkin istemlerde, istismara maruz kalan kişinin 
bizzat müracaatı aranmaz. Küçüğün, kural olarak ekonomik yok-
sunluğu varsayılarak ayrıca ekonomik araştırma yapılmaz. 
Kadın ve Çocuk istismarına ilişkin görevlendirmeler Yönergenin 
17nci maddesi gereğince ivedi görevlendirme kapsamındadır. (De-
ğişik09/12/2009/61-9)Bu konudaki görevlendirmeler, konunun 
önemi ve ihtisas gerektirmesi dikkate alınarak öncelikle Ankara 
Barosu Çocuk Hakları Kurulu ile Kadın Hakları Kurulunda gö-
revli ve gönüllülük listesinde kayıtlı avukatlar arasından puan-
lama sistemine göre yapılır.
Görevlendirme Yöntemi
Madde 20.
Büro, Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince gö-
rev dağıtımını aşağıda yazılı olduğu şekilde yapar:
20.1. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukat, Büro tarafından belirlen-
miş hukuk alanlarından hangisinde ya da hangilerinde çalışmak 
istediğini bildirir dilekçesi ile gönüllülük listesine girer.
20.2. (Değişik, 18.04.2007/28-62) (Değişik,09/12/2009/61-9) Gö-
nüllülük listesine kaydolduktan sonra ilk Meslek İçi Eğitim Se-
minerine katılması ve sertifika alması halinde görevlendirme 
yapılır. Aksi takdirde avukat listede pasif durumda kayıtlı kalır. 
Listeye kaydolduktan sonraki tarihten itibaren düzenlenecek iki 
seminere katılmama halinde bir daha alınmamak üzere listeden 
silinir. Meslek İçi Eğitim Seminerine katılan avukat derhal orta-
lama puan ile gönüllü listesine alınır. 
20.3. (Değişik, 18.04.2007/28-62) Büro tarafından yapılan görev-
lendirmeler, eşitlik ve adil dağılım ilkeleri gereğince (puanlama sis-
temine göre) gönüllü Avukat sırası gözetilerek yapılır.
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20.4. Avukata, görevlendirildiği bilgisi, Büro tarafından Avukatın 
vereceği telefonlar, faks, elektronik posta, vb iletişim vasıtaları ara-
cılığı ile bildirilir. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukat görev yazı-
sını bildirim tarihinden itibaren 3 gün içinde Büro’dan tebellüğ 
eder. Görevlendirildiğinin kendisine bildirildiği tarihten itiba-
ren üç gün içerisinde, görevlendirme yazısını Büro’dan tebellüğ 
etmeyen Avukatın görevlendirmesi geri alınır. 
20.5. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukatın iletişim bilgilerindeki 
değişikliği Adli Yardım Bürosuna iletmesi zorunludur. Avukata 
görevlendirme sonrasında büroya bildirdiği iletişim bilgileri ve 
araçları (telefon, faks, e-posta) ile ulaşılamaz ise yapılan görev-
lendirme geri alınır ve avukat hakkında sistemden geçici olarak 
çıkarma yaptırımı uygulanır.
20.6. Görevlendirme Yazısının Tebliğinden sonra görevi iade eden 
Avukat hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince işlem yapılır.

İKİNCİ KISIM
Avukat ile Büro ve İstem Sahibi İlişkileri
Avukat
Madde 21.
Büro’dan görev almak isteyen Avukatlarda gönüllülük esastır. 
Avukatlar Büro tarafından belirlenen hukuk alanlarından görev 
almak istedikleri alanları serbestçe belirlerler. 
Avukatların Yükümlülükleri 
Madde 22.
Avukatlar,
22.1. Büro tarafından oluşturulan listelerde yer alarak kendilerine 
verilen görevleri sonuna kadar yerine getirirler.
22.2. Yapılan görevlendirme sonrasında işe başladıklarını, 
belgeleri ile birlikte yedi gün içerisinde Büro’ya bildirirler. (De-
ğişik,09/12/2009/61-9) İvedi görevlendirmelerde bu süre 2 
gündür.
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22.3. Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi sonucu ve is-
tem sahibinin almaya hak kazandığı maddi kazanımlar hakkında 
Büro’ya düzenli olarak bilgi verirler.
22.4. İstem Sahibi ile yapılan ilk görüşmede; istem sahibinin 
Büro’ya verdiği bilgi ve belgeler ile çelişkili bir bilgi veya belgeye 
ulaşmaları durumunda işlemlere başlamadan Büro’ya bilgi verirler. 
22.5. Yapılan görevlendirme sonrasında, istem sahibi tarafından 
Büro’ya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve gö-
revlendirmeye ilişkin konuda hukuki yararın kalmaması duru-
munda, durumu bildirir bir rapor hazırlayarak Kurul’a sunarlar.
22.6. İstem Sahibinin ekonomik durumundaki değişiklikleri ve 
(Değişik,09/12/2009/61-9) kanaatlerini Büro’ya derhal bildirir-
ler.
22.7. Görevleri haricinde, bağlantı bulunsa bile Büro’dan ek görev 
almadan başka iş veya işlem yapamazlar.
22.8. Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürek-
li ulaşılacak nitelikte telefon, faks numaralarını, elektronik posta 
adreslerini Büro’ya verirler.
22.9. (Değişik,09/12/2009/61-9) Görevlendirilen avukatlar bildi-
rim tarihinden itibaren en geç üç gün içerisinde Büro’ya gelerek 
görevlendirme yazısını tebellüğ ederler.
22.10. İşlemlere başlamadan önce, menfaat varsa HUMK kapsa-
mında Adli Müzaheret talebinde bulunurlar. 
22.11. (Değişik,09/12/2009/61-9) Adli müzaheret isteği asıl dava 
ile birlikte öne sürülecektir. Bağımsız olarak değişik iş kale-
minden yapılan adli müzaheret isteklerine ayrıca ücret öden-
meyecektir. Adli müzaheretli olarak açılan davada peşin harç 
ödenmeyecek olup, bunun dışındaki başvuru harcı, vekalet har-
cı, dosya ve davetiye masrafları istem sahibi tarafından karşıla-
namıyorsa, görüşme tutanağında kayıt altına alınması şartıyla 
avukat tarafından karşılanacak ve avukat sarf ettiği bu masrafın 
adli yardım fonundan karşılanmasını talep edilebilecektir. Bu 
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durumda istek hakkında karar verilmek üzere dosya Baro Yöne-
tim Kuruluna sunulur. 
22.12. Görevlendirme konusu iş ile bağlantılı başka iş ve işlemleri-
nin yapılması için istem sahibinin yazılı (Değişik,09/12/2009/61-9) 
talimatını alarak Büro’ya bilgi verirler. Gerekli gördüğü hallerde 
Kurul, istem sahibinin bizzat başvurusunu isteyecek ve görüşme 
yapmak suretiyle ek yetki isteği hakkında karar verilebilecektir.
22.13. Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışma-
ları ve Eğitim Çalışmalarına katılmak (Değişik,09/12/2009/61-9) 
zorundadırlar. Aksi halde Yönergenin ilgili hükümleri gereği 
yaptırıma tabi olurlar.
22.14. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukatlar, Baro Levhasında 
kayıtlı bulundukları adreslere göre merkez ya da ilçeler listesine 
kayıtlı olabilecektir. Her iki listeye birden kayıt olanaklı değil-
dir. Sadece kayıtlı oldukları listeye bağlı olarak görev yapabile-
cek olup, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılması halinde 
durumu ivedilikle Kurul’a bildirmek ve görevi iade etmekle yü-
kümlüdürler.
22.15. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukat, adli yardım ihtiyaçlısı 
ile ücret sözleşmesi yapamaz, yargılama gideri dışında masraf 
talep edemez. İstem sahibinden alınan masraflara ilişkin belge 
düzenlenerek bir örneğini imzası karşılığında ilgilisine teslim 
edilir ve alınan masraf avansı hakkında Kurul’a bilgi verilmesi 
zorunludur.
Görevin Sona Ermesi
Madde 23.
(Değişik: 28.12.2006/18) Avukat’ın görevi aşağıdaki hallerde sona 
erer:
23.1. Kanun ve meslek kurallarında çekilme halini doğuran neden-
lerin ortaya çıkması durumunda,
23.2. Kurul kararı ile,
23.3. Yapılan görevlendirme gereği işlemlerin tamamlanması ile,
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23.4. Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, avukatın başvurusu 
üzerine kurul kararı ile avukatın görevi sona erer. Haklı sebebin 
takdiri Kurula aittir.
Haklı nedenler olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın 
görevi aldığı ücretin iki katını baroya ödemek suretiyle sona erdi-
rilir. 
(Değişik,09/12/2009/61-9) Avukat, işi yapmaktan haklı bir ne-
den olmaksızın çekilmek isterse, görevin kendisine bildirildiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde o işin tarifede belirtilen ücretini 
baroya ödeyerek görevinden çekilebilir.
23.5. İstem sahibinin, Yönetmelik ve Yönerge kapsamındaki yü-
kümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Avukat’ın başvu-
rusu üzerine Kurul kararı ile,
23.6. (Değişik,09/12/2009/61-9) İstem sahibinin adli yardım is-
teğinden vazgeçmesi halinde.
Görevin, Kurul kararına dayalı olarak sona erdirildiği durumlarda, 
Avukatın işi takip yükümlülüğü Kanun kapsamında belirlenen sü-
reler çerçevesinde devam eder.
Ücret
Madde 24.
Görevlendirmeye konu iş için Avukatlık asgari ücret tarifesinde 
gösterilen ücret (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukatlık Kanunu ve 
TBB Adli Yardım Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde ödenir. 
Aynı iş için birden fazla Avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı üc-
ret her birine ayrı ayrı ödenir. Ücretin, (Değişik,09/12/2009/61-9) 
kural olarak ödenek durumuna göre işe başlanılan tarihte yü-
rürlükte olan Avukatlık asgari ücret tarifesi hükümlerine göre 
peşin olarak ödenmesi esastır. Avukatlık Yasasının 180/e mad-
desi hükmü gereği avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti 
yapılarak bildirdiği banka hesabına yatırılır.
Avukat tarafından, yapılan çalışmalar sonrasında elde edilen bilgi 
ve belgeler ile görevlendirmenin hukuki yarardan yoksun olduğu 
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sonucuna varılması durumunda, durum rapor ile Kurul’a bildirilir. 
Sunulan rapor Kurul tarafından değerlendirilerek, Avukat’a yazılı 
danışma ücreti ödenir.
Ücret Ödeme Esasları
Madde 25.
Büro tarafından görevlendirilen Avukat, Yönerge gereği ücret talep 
etmeye, Yönerge’nin 23 üncü maddesi kapsamında, işe başlamakla 
hak kazanır.
Ücret talebi Avukat tarafından, yönergenin 24. maddesinde belirti-
len ve işe başlandığını gösterir belge örneklerinin eklendiği dilekçe 
ile Büro’ya yapılır.
Ücretin ödenmesine Kurul karar verir. Kurul kararı ile Baro’ya 
gönderilen ücret talepleri hesabın müsait olması halinde üç iş günü 
içerisinde ödenir. Ödeme Yöntemi Baro tarafından belirlenir.
Ödeme kararı T-AY-SDD’ye göre bilgisayara kaydedilir.
Ücret alacak Avukat Baro’ya serbest meslek makbuzu keser. 
Her hafta kesilen serbest meslek makbuzları ödeme yapılmak üzere 
banka ödeme listesi ile birlikte Baro muhasebe servisine gönderilir.
Ücret Talep Eden Avukat Tarafından Verilecek Belgeler
Madde 26.
Avukat tarafından,
26.1. İstem sahibi ile yaptığı Görüşme Tutanağı
26.2. (Değişik,09/12/2009/61-9) Dava dilekçesi/Esasa ilişkin be-
yan dilekçesi
26.3. Tevzi Makbuzu
26.4. Harç Makbuzu
26.5. Derdest dosyalarda, İşe Başlandığını Gösterir Havaleli Dilek-
çe örneği/duruşma tutanağı, icra dosyalarında onaylı ödeme emri
26.6. İşin kapsamı gereği gerekli belgeler.
Ücret talebini içeren bir dilekçe ekinde (Değişik, 09/12/2009/ 61-
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9) veya Adli Yardım Bürosundaki ücret talep formları doldurul-
mak suretiyle Büro’ya teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Adli Yardım İçin Yapılan Giderler ve Rücu
Yargılama Giderleri
Madde 27.
(Değişik, 18.04.2007/28-62) Yargılama giderlerinin istem sahibince 
karşılanamaması halinde Avukat’ın, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu çerçevesinde adli yardım talebinde bulunulması zorunlu-
dur. Adli Yardım Talebinin reddi durumunda, yargılama giderle-
rini karşılayamayacak istem sahibinin durumu, Avukat tarafından 
yazılı olarak Büro’ya bildirilerek yargılama giderlerinin adli yardım 
fonundan karşılanması talep edilir. 
Talep, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul, istem sahibinin 
yargılama giderlerini karşılayamayacağı kanaatine varılması duru-
munda, Yönetim Kuruluna, istem sahibinin yargılama giderlerinin 
adli yardım fonundan karşılanması için öneride bulunur. Hak kay-
bına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda ve ivedi hallerde 
görüşmeci avukatın masraf kalemlerini sınırlaması kaydı ile avuka-
tın adli müzaheret talebi ve/veya bu talebin reddine ilişkin karar 
aranmaksızın yargılama giderlerinin (Değişik,09/12/2009/61-9) 
adli yardım fonundan karşılanmasına karar verilebilecektir. 
Olağanüstü durumlar için; avukat tarafından talepte bulunul-
ması halinde Adli Yardım Kurul Başkanın ya da yokluğunda 
Başkan Yardımcısının imzası ile masrafların derhal adli yardım 
fonundan karşılanması mümkün olacaktır. Bu ödeme avans ni-
teliğinde olup, dosya ivedilikle Yönetim Kuruluna tevdi edilir. 
İstem sahibinin yargılama giderlerine ilişkin talebinin adli yar-
dım fonundan karşılanmasının uygun olup olmadığına Yöne-
tim Kurulu karar verir.
(Değişik,09/12/2009/61-9)Diğer hallerde; avukat, Mahkemenin 
adli müzaharet red kararı ile Kurul’a başvurarak adli yardım fo-
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nundan yararlandırılmasını isteyebilecektir. İstem sahibinin adli 
yardım fonundan yararlandırılmasına karar verilmesi durumunda 
avukat, yargılama giderlerini, dökümlü olarak belirtir bir dilekçe 
ile Büro’ya bildirir. Kurul, dilekçeyi inceledikten sonra ödeme mik-
tarının onaylanması için Yönetim Kurulu’na gönderir.
Ödeme miktarının onaylanması sonrasında Avukatın ismi ilk ban-
ka ödeme listesine eklenir ve Baro muhasebe servisine bildirilir.
Giderler
Madde 28.
Avukat’ın (Değişik,09/12/2009/61-9) mutad haller dışındaki zo-
runlu yol giderlerinin istem sahibi tarafından karşılanamaması du-
rumunda, durum Avukat tarafından yazılı olarak Büro’ya bildirilir. 
Kurul, Avukat’ın müracaatını inceler, uygun bulması durumunda 
Avukatın zorunlu yol giderlerinin, adli yardım fonundan karşılan-
ması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunur. 
Avukatın zorunlu yol giderlerinin adli yardım fonundan karşılan-
masına Yönetim Kurulu karar verir.
Zorunlu yol giderlerinin Adli Yardım Fonundan karşılanmasına 
karar verildikten sonra Avukat, gider miktarını ve giderin dayana-
ğı belgeleri içerir bir dilekçe ile Büro’ya tekrar başvurur. Kurul’un 
incelemesinden geçen talep, ödeme miktarının onaylanması için 
Yönetim Kurulu’na sunulur. 
Ödeme miktarının Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından 
sonra, Avukatın ismi, izleyen ilk banka ödeme listesine eklenir ve 
Baro muhasebe servisine bildirilir. 
Ücret Ödenmeyecek Haller
Madde 29.
29.1. Büro tarafından yapılan görevlendirmeler dışında istem sahi-
binin başkaca iş ve işlemlerden kaynaklı ücretler,
29.2. Yapılan görevlendirme ile bağlantılı ve ilişkili bulunsa bile, 
(Değişik,09/12/2009/61-9) Kurul’dan ek yetki almaksızın başka 
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dava ve icra takipleri veya benzeri hukuki işlemler yapılarak is-
tenen ücretler,
29.3. Ücretini almaksızın haklı nedenlerle görevi iade eden Avu-
katların ücretleri,
29.4. Kurul kararına rağmen, görevlendirme kapsamında yapılan 
genişletilmiş araştırmalar sonrasında görevlendirmeye konu iş ve 
işlem nedeni ile hukuki yararın kalmamasına rağmen; durum hak-
kında Büro’ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket 
ederek işlem yapan Avukatların ücretleri,
29.5. (Değişik,09/12/2009/61-9)Sadece yargılama giderini ve ve-
kalet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla yapılan icra taki-
binden kaynaklı ücretler,
2961. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukatın tevkil vermesi ancak 
Baro Başkanlığı’nın iznine bağlı olup, bu izni almaksızın işlem 
yaparak ücret talep etmesi durumunda,
29.7. (Değişik,09/12/2009/61-9) Avukatın kayıtlı olduğu adres 
kapsamı dışındaki gönüllülük listesinde görev alması ve görev-
lendirmeyi Kurul’a iade etmeyerek ücret istemesi halinde,
29.8. (Değişik,09/12/2009/61-9)Nafaka ödeme yükümlülüğünü 
ihlalden dolayı yapılacak şikayet, çocuk teslimi gibi tekrarlaya-
rak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde, ilk yapılan 
işe dair ücret ödenir. Devam eden iş ve işlemlere dair ayrıca üc-
ret ödenmez. Ancak, özen yükümlülüğü kapsamında gerekli iş-
lemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.
İstem Sahibine Rücu
Madde 30.
İstem sahibinin Büro’ya vermiş oldukları bilgi ve belgelerin gerçeği 
yansıtmadığının tespiti durumunda Avukatın görevi Kurul kararı 
ile sona erdirilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 8/e hükmü kapsa-
mında istem sahibinden alınan taahhütname gereğince; görevlen-
dirme gereği Avukata ödenen ücretin iki katı tutarı ve adli yardım 
sandığından karşılanan giderler istem sahibine rücu edilir. Rücu 
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edilecek ücretler Kurul tarafından Baro’ya bildirilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yaptırımlar ve Uygulanma İlkeleri 
İlkeler
Madde 31.
Verilen görevin her aşamasında gerekli yasal işlemleri yapmayan 
ya da ihmal eden; Kanun, Yönetmelik ve Yönerge ile belirlenen 
kurallara aykırı davranan, Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına 
uymayan Avukatlar hakkında, Yönetmeliğin 7/e maddesinde ön-
görülen yöntem dahilinde Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve 
Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.
İlgili maddelerde belirtilen cezaların uygulanmasına karşı ilgi-
li avukatın kararın kendisine bildirilmesinden itibaren (Deği-
şik,09/12/2009/61-9) 10 gün içinde Baro Yönetim Kurulu’na 
itiraz hakkı vardır
İhtar
Madde 32.
(Değişik, 18.04.2007/28-62) Aşağıdaki hallerde Avukat, hatası ne-
deni ile ve hatası belirtilerek ihtar edilir.
32.1. (Değişik,09/12/2009/61-9) Görevlendirmelerde, kendisine 
telefon ile ulaşılmasından itibaren üç gün içerisinde Büroya gelerek 
görevlendirme yazısını tebellüğ etmemesi,
32.2. Yapılan görevlendirme sonrasında işe başlanıldığının, bel-
geleri ile birlikte, yedi gün içerisinde, ivedi görevlendirmelerde iki 
gün içerisinde Büro’ya bildirilmemesi durumunda,
32.3. İşlemlere (Değişik,09/12/2009/61-9) başlarken, menfaat 
gerektiriyorsa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu kapsamında 
adli müzaheret talebinde bulunulmaması durumunda,
32.4. Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi ve sonucu ile 
istem sahibinin almaya hak kazandığı ve/veya aldığı maddi kaza-
nımlar hakkında büroya bilgi verilmemesi durumunda,
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32.5. (Değişik,09/12/2009/61-9)Avukatın tevkil/yetki belgesi 
vermesi zorunluluk arzettiği hallerde Kurul’a bilgi vermeksizin 
işlem yapması,
Her bir ihmal için bir ihtar gönderilir. Avukat son ihtar tarihinden 
itibaren bir yıl içerisinde ikinci kez ihtar edilir ise, ikinci ihtar yeri-
ne sistemden geçici olarak çıkarma müeyyidesi uygulanır.
Sistemden Geçici Olarak Çıkarma
Madde 33.
(Değişik, 18.04.2007/28-62) Avukatın sistemden geçici olarak çıka-
rılacağı haller şunlardır:
33.1. Avukat, kendisine verilen görevi sonuna kadar yerine getirir. 
Görevin ifası esnasında dosyanın takip edilmemesi, sürüncemede 
bırakılması durumunda,
33.2. Yapılan görüşme sonrasında istem sahibi tarafından Büro’ya 
verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendir-
meye ilişkin konuda hukuki yarar kalmaması durumunda, Büro’ya 
bilgi vermeyerek işlemlere başlanması durumunda,
33.3. İstem Sahibinin ekonomik durumuna ilişkin değişikliklerin 
ve (Değişik,09/12/2009/61-9)kanaatlerin Büro’ya derhal bildi-
rilmemesi durumunda,
33.4. Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışma-
ları ve Eğitim Çalışmalarına katılmamaları durumunda, 
33.5. Yetkilendirilen görevler haricinde, büroya bildirmeden iş 
veya işlem yapılması durumunda ve bağlantı bulunsa dahi bürodan 
ek yetki almadan başka iş veya işlem yapılması durumunda,
33.6. Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürek-
li ulaşılacak nitelikte telefon numaralarını Büro’ya bildirmeyen,
33.7. Yönergenin (Değişik,9/12/2009/61-9)32. maddesi kapsa-
mında bir yıl içerisinde iki kez ihtar yaptırımına uğrayan,
33.8. Bağlantı bulunsa dahi görevlendirme kapsamında yer alma-
yan iş ve/veya işlemlerin bürodan ek yetki almaksızın yapılması 
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halinde hukuki yarar koşulunu değerlendirmeye yarar belgeleri ek 
yetki ve/veya ücret talebi ile kurula sunmayan
33.9. (Değişik,9/12/2009/61-9)Hem merkez ve hem de ilçeler lis-
tesine kayıtlı olan, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılma-
sı halinde görevi iade etmeyen,
Avukat sistemden üç ay süre kadar geçici olarak çıkartılır. 
Sistemden geçici olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat edin-
ceye kadar listeye alınmaz. Listeden geçici olarak çıkarma hükmü-
nün 4. bendinde yer alan çalışmaya katılıncaya kadar liste dışına 
çıkarılır. Çalışmaya katıldıktan sonra listeye son sıradan eklenir. 
Diğer hallerde avukat, bir Asliye Hukuk Mahkemesi puanı eklene-
rek listeye kaydedilir. 
(Değişik,9/12/2009/61-9) Kendisine görevlendirme yapıldığının 
bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte telefon numaraları-
nı ve iletişim bilgilerini Büro’ya bildirmeyen veya değişen ile-
tişim bilgilerini makul bir süre içerisinde Büro’ya bildirmeyen 
avukat, geçici olarak sistemden çıkartılır. Buna dair bildirim 
yükümlülüğü yerine getirildiğinde avukatın gönüllü listesine 
kaydı, çıkartıldığı tarihteki puanı ile yapılır.
Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma ve Diğer Haller (Değişik, 
18.04.2007/28-62) 
Madde 34.
Avukatın sistemden kesin olarak çıkarılacağı haller şunlardır:
34.1. Avukat, görevlendirme yazısını haklı mazeret sunmaksızın al-
maktan imtina eder veya (Değişik,9/12/2009/61-9) sürüncemede 
bırakır ise, 
34.2. Almış bulunduğu görevlendirmeyi haklı neden olmaksızın 
iade eden Avukat, Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
34.3. Almış olduğu görevi, Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kuralla-
rına uygun olmaksızın yapan, İstem Sahibi ile Avukatlık sözleşmesi 
yapan veya Avukatlık ücreti talep ettiği saptanan Avukat,
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34.4. (Değişik,9/12/2009/61-9) Gönüllülük listesine kayıtlı ol-
makla birlikte, düzenlenecek eğitim seminerinin ilkine katıla-
mayan avukat bir sonraki eğitime katılıncaya dek sistemde pasif 
olarak yer alır, bu çalışmaya da katılmadığı takdirde,
34.5. (Değişik,9/12/2009/61-9) Adli Yardım Kurulu tarafından 
istenen raporları, bilgi ve belgeleri yazılı önele rağmen sunma-
yan avukat,
34.6. (Değişik,9/12/2009/61-9) İstem sahibinin adli yardıma 
müstehak olmadığının, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiğinin 
anlaşılmasına rağmen durumu Adli Yardım Kuruluna bildir-
meyen avukat,
34.7. (Değişik,9/12/2009/61-9) İstem sahibinden vekalet ücreti 
veya bir başka ad altında haksız menfaat temin eden veya buna 
yeltendiği tespit edilen avukat,
34.8.(Değişik,9/12/2009/61-9) Yanıltıcı belge ve bilgilerle hak 
kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep eden ya da daha önce 
alınmış bir işin ücretini mükerrer olarak talep eden avukat,
34.9. (Değişik,9/12/2009/61-9) Kendisine sehven yapılan bir 
ödemeyi makul bir süre içerisinde Kurula bildirmeyen veya seh-
ven yapılan ödemenin iadesi kendisinden yazılı olarak istendiği 
halde iade etmeyen avukat,
Sistemden kesin olarak çıkartılır, gerektiği hallerde Avukat hakkın-
da disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmek üzere dosya Baro 
Yönetim Kuruluna sevk edilir. 
Kesin olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat etse dahi sisteme 
alınmaz. (Değişik,9/12/2009/61-9)Listeden silinmeyi gerektiren 
adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen ücret faiziyle birlikte 
geri alınır.
Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali
Madde 35.
Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, 
TBB Adli Yardım Yönetmeliği ve Ankara Barosu Kurul ve Komis-
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yonlar Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hü-
kümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 36.
Bu yönerge, Yönetim Kurulu’nun 09/12/2009 tarih ve 61/9 numa-
ralı kararı ile 09/12/2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
Yürütme
Madde 37.
Bu Yönerge hükümleri Ankara Barosu Başkanlığı tarafından 
yürütülür.
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ANKARA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU 
GÖRÜŞME TUTANAĞI 

Tarih:
Adli Yardımdan Yararlanan  :
Atanan Avukat   :
Davanın Konusu  :
(Derdest Dava Var İse)
Konusu, Tarafları   :
Dava Masraf Avansı   :
Eksik Kalan Masraf Avansı  :
Teslim Edilen Belgeler  :
Eksik Belgeler ve Bu Belgelerin
Ne Zaman Getirileceği   :
Açık ve Net Olarak Müvekkilin
İstekleri    : 
Davaya Esas Olan 
Olayın Özeti    : 
Başka Beyanlar    :
Eksik olan dava masraf avansının ne zaman getirileceği, eksik mas-
raf ve eksik belgelerin getirilmediği takdirde adli yardım kararının 
geri alınacağına dair bilgi verilip anlatıldı.

Talepçi (Müvekkil) Adı Soyadı,
imza 
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ANKARA BAROSU ADLİ YARDIM BÜROSU 
ÜCRET TALEP FORMU

Ankara Barosu Başkanlığı, Adli Yardım Merkezine,
Görevlendirildiğim Adli Yardım dosyasında hizmete başlamış bulunmaktayım. 
Yapılan işlemlere ilişkin   istenen belgeleri ekte sunuyorum. 

Ücretimin TBB Asgari Ücret Çizelgesine göre hesaplanarak tarafıma ödenmesini 
talep ederim.   

Tarih ...../......./2009  Avukat  ...........................................................................
    
    Sicil No ..............................
    İmza

Adli Yardım talepçisi ......................... Dosya No 10-115-200 /...............................
Adli Yardım Konusu ...............................................................................................
Mahkeme/Kurum ........................................... Esas/Evrak No: ..............................
Ekler:

 Açılan Dava
●  Dava Dilekçesi Örneği
●  Görüşme Tutanağı Örneği
●  Tevzi Formu

Derdest Dava
● Havaleli dilekçe Örneği
● Görüşme Tutanağı Örneği
● Duruşma Tutanğı örneği (varsa)

İcra İşlemi
● Takip Talebi
● Harç Makbuzu

Hukuki Yardım/Yazışma  
● Yapılan işlemle ilgili rapor
● Yazışma yapılmışsa Örneği

 Not .........................................................................................................................
        ................................................................................. ........................................
        ................................................................................. ........................................

Talebi İnceleyen Kurul Üyesi ..................................................................................

Görüşü ......................................................................................................................
................................................................................................................................
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ADLİ YARDIM TAAHHÜTNAMESİ

Avukatlık ücretini karşılama olanağım bulunmadığından, Avukatlık 
Yasası’nın 176.-181. maddeleri gereğince hukuki sorunlarımın çözü-
mü için avukat görevlendirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Ankara Barosu Adli Yardım Bürosuna 2009/ no kayıtlı olarak yaptığım 
başvurum kabul edildiği takdirde avukatlık hizmetinden yararlandı-
rılacağım tarafıma bildirilmiştir. Avukatlık Yasası ve Adli Yardım Yö-
netmeliğinden kaynaklanan hak ve sorumluluklarımı bilerek ve özgür 
irademle imzaladığım bu belge ile

I. Adli Yardım başvurum sırasında verdiğim bilgi ve belgelerin gerçeğe 
aykırılığının saptanması durumunda, görevlendirilen avukatın üstlen-
diği vekâlet görevinden çekilmekte haklı sayılmasını ve hiçbir ihbar ve 
işleme gerek kalmaksızın Adli Yardım hizmetinin kendiliğinden dur-
durulmasını, ayrıca bu halde görevlendirilen avukata ödenen ücretin 
iki katını ve Adli Yardım Bürosu tarafından yapılan masrafları yasal 
faizleriyle birlikte Adli Yardım Bürosuna ödemeyi,

II. Yararlandırılacağım Adli Yardım hizmeti sonucunda herhangi bir 
maddi yarar elde ettiğim takdirde, Adli Yardım Fonundan karşılanan 
giderler, avukata ödenen para ile bu maddi yararı hükme bağlayan 
ilamda belirlenen harca esas değerin %5’ini hiçbir ihbar ve işleme ge-
rek kalmaksızın Adli Yardım Bürosuna peşinen ödemeyi,
   
III. Adli Yardım isteğinin kabulü kararının tarafıma tebliğinden sonra, 
haklı ve geçerli neden olmaksızın ihtiyari vekil tayin ettiğim takdirde 
adli yardım masrafları ile tayin edilen avukata ücret ödenmişse bu üc-
retin iki katını yasal faizleriyle birlikte ödemeyi,

IV. Adli Yardım isteğim kabul edilerek tarafıma bir avukat atandığında, 
atanan avukat ile Adli Yardım Bürosuna bilgi vermeksizin münferiden 
işlem yaptığım takdirde hiçbir ihbar ve işleme gerek kalmaksızın adli 
yardım hizmetinin kendiliğinden durdurulmasını, adli yardım mas-
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rafları ile tayin edilen avukata ücret ödenmişse bu ücretin iki katını 
yasal faizleri ile birlikte ödemeyi,

V. Adresimde ve telefon numaralarımda meydana gelen değişiklikleri 
yazılı olarak bildireceğimi aksi halde yapılacak bildirimlerde önceki 
bilgilerimin geçerli kabul edileceğini,

VI. Adli Yardım başvurum kabul edildiğinde tarafıma atanacak avu-
kat ile en geç 15 gün içinde görüşeceğimi, dava masraflarımı ve dava 
ile ilgili tüm belgeleri avukatıma vereceğimi kayıtsız şartsız kabul ve 
taahhüt ederim.

VII. Bu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözü-
münde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Adı Soyadı:
İmza:

Tarih:


