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TEBLİGAT KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

 - Baromuz girişimleriyle Tebligat Kanunu'nda değişikliğe gidilerek, cu-
martesi günleri avukat bürolarına tebligat yapılmaması hükme bağlanmıştır.

Cumartesi günleri avukat bürolarına tebligat yapılmasının yarattığı sorunlar 
nedeniyle Baromuz tarafından ilgili Kurum ve Kuruluşlarla yazışmalar yapılmış 
ve girişimlerde bulunulmuştur. Sonuçta, 19.01.2011 gün ve 27820 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan 6099 sayılı “Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun”a eklenen değişiklik ile resmi çalışma gün ve saatleri 
dışında avukat bürolarına tebligat yapılamayacağı düzenlenmiştir.

TEBLİGAT KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 609                                    

Kabul Tarihi: 11/1/2011

MADDE 4 – 7201 sayılı Kanunun 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra, ikinci fıkra 
olarak eklenmiştir.

 “Avukat tarafından takip edilen işlerde, avukatın bürosunda yapılacak tebligatlar, 
resmî çalışma gün ve saatleri içinde yapılır.”
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CEZAEVLERİNDE TUTUKLU-MÜDAFİİ GÖRÜŞMESİ

 - Baromuzca Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne açılan dava sonucu, tutuklu 
müdafilerinin cezaevlerinde müvekkilleri ile diledikleri zaman görüşebilmele-
rinin yolu açıldı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83'üncü maddesi 
ve ilgili yönetmelik ile tüzüğe aykırı olarak, tutuklu müdafilerinin cezaevlerinde 
müvekkilleri ile hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları görüştürülmediğin-
den, Baromuzca Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne açılan dava 28.09.2010 tarihinde 
2010/1541 K. sayı ile sonuçlanmış ve Adalet Bakanlığı'nın bu işlemi iptal edilmiştir. 
Ankara Barosu Başkanlığı'nca mahkeme kararının uygulanmasının sağlanmasına 
yönelik yazı Adalet Bakanlığı'na iletilmiştir.
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KAMU AVUKATLARI EK GÖSTERGESİ

 - Kamu avukatları ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi  için, TBMM 
Plan Bütçe Komisyon'una teklif götürüldü.

I. dereceli kadrolu Hukuk Müşaviri ile her derecede ve kademede göre yapan 657 
sayılı Kanun'a tabi avukatların ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla 
Ankara Barosu tarafından hazırlanan önerge, 2/801 e. numaralı kanun tasarısında 
görüşülmesi için TBMM Plan Bütçe Komisyonu'na götürülmüştür. Hazırlanan 
taslak metin, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya'ya iletilmiştir.
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MESLEKİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK EYLEM PLANI

 - Soruşturma evresinde dosyanın görülmesinin engellenmesi ve CMK göre-
vi yapan avukatlara yaşatılan haksızlıklara karşı Ankara Barosu'nca başlatılan 
eylem planının ilk önemli sonucu olarak TBB'de “CMK Üst Kurulu” toplandı.

CMK görevi yapan meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturul-
ması ve soruşturma evresinde dosyayı görebilmek için vekaletname istenilmesinden 
vazgeçilmesi amacıyla Baromuz tarafından bir eylem planı oluşturulmuştur:

 - Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği'ne (TBB) sunulmak üzere 
Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan ve sorunların etraflıca anlatıldığı 
dilekçe, Baro kalemi ve Ankara adliyesinde açtığımız stantta imzaya açılarak 
Baromuza kayıtlı 5 bin meslektaşımızın katılımı sağlanmıştır. Dilekçe aynı 
zamanda Türkiye genelindeki tüm Barolara  gönderilerek onlarca Baronun 
desteğini de almıştır.

 - -Bu girişimimiz, Türkiye Barolar Birliği (TBB) nezdinde önemli yankı 
bulmuş ve ilk önemli sonuç olarak, TBB çatısı altında çözüm üretmek üzere 
CMK Üst Kurulu toplanmıştır. Yedi bölgeden yedi Baronun katıldığı kurulda 
Ankara Barosu da üye olarak yerini almıştır.
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
ADALET BAKANLIĞI’ NA 

ANKARA

Konu:
1. CMK görevi gören avukatların hak ettikleri ücreti alabilmek için Cumhuriyet 

Savcılığına sundukları duruşma tutanaklarını Avukatlık Kanunu uyarınca ken-
dilerinin onaylayabileceğinin hatırlatıldığı ve aksine yürüyen uygulamanın hu-
kuksuzluğunun açıklandığı;

2. CMK görevi gören avukatların ücret ve masraf ödemelerine ilişkin sorunların 
çözülmesinin talep edildiği; 

3. Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesi ile Avukatlık Kanununun 46. 
maddelerinin açık hükümlerine aykırı olarak soruşturma evresinde dosyayı gör-
mek için vekaletname istenilmesinden vazgeçilmesine ilişkin dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR
1. Hak arama özgürlüğü Anayasamızın 36. maddesinde güvence altına alınmış te-

mel bir haktır. 

2. Hakkını bilmeyen ve hakkını koruyacak imkanlara sahip olmayan kişiler açısın-
dan, bu temel hakkın Anayasa’da yer almasının hiçbir anlamı yoktur. 

3. Hakkını bilmeyen ve/veya kullanma imkanına sahip olmayan kişilerin, doku-
nulmaz, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerle donatıldıklarından, “demokra-
tik ve hukukun üstünlüğünü ideal kabul etmiş” bir toplumun bireyleri olduk-
larından söz edilemez. 

4. Kanunlardaki soyut hak ve özgürlüklerin hayata geçirilmesini sağlayan avukat, 
demokrasinin ve hukuk devletinin vazgeçilemezidir. Avukat, “kişi”yi,  toplum 
içinde hak ve özgürlüklerle donatılmış “birey” yapan meslek insanıdır. 

5. Yukarıdaki kısa açıklamamız karşısında, barolar tarafından kendilerine CMK görevi 
verilen avukatların kilit önemi ortadadır. Zira CMK görevi verilen avukatlar, talep 
eden herkesin ceza soruşturma ve kovuşturmalarında haklarını savunmakta, onların 
toplumun eşit haklarla donatılmış bireyleri olmasını sağlamaktadır.    

6. Bu kadar önemli ve kutsal bir görev yapmalarına rağmen genelde avukatların özelde 
ise CMK görevi gören avukatların uygulamada büyük zorluklarla ve engellemelerle 
karşılaştığı herkesin malumudur. Oysa demokratikleşmeyi kendine hedef edinmiş 
bir toplumda, resmi makamlar, toplumun bu idealini samimi olarak paylaşmakta 
iseler, savunma hakkının önündeki engelleri kaldırmakla yükümlüdürler.  
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Bu çerçevede, aşağıdaki engellerin öncelikle kaldırılması gerekmektedir: 
A. CMK görevi gören avukatların hak ettikleri ücretleri alabilmeleri için 
soruşturma veya duruşma tutanağının suretini Avukatlık Kanununun verdiği 
yetkiye dayanarak kendilerinin onaylaması yeterlidir: Avukatın kanundan 
kaynaklanan bu yetkisine saygı duyulması zorunludur: 

1. “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile 
Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 11. maddesinin 3. 
bendi uyarınca,  Baro tarafından görevlendirilen müdafii ve vekil avukatların ücret-
lerinin ödenmesi için sunması gereken belgeler arasında “katıldığı soruşturma veya 
kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği” sayılmaktadır. 

2. Söz konusu tutanakların onaylanması için ise Mahkemelerce ilgili avukattan 492 
sayılı Harçlar Kanunu uyarınca harç ödemesi talep edilmektedir. Oysa ilgili avukat 
daha henüz ücretini tahsil edememiştir ve maalesef uygulamada tahsil aşaması genel-
likle çok uzun sürmektedir. 

3. Yönetmelikte tutanağın onaylı olması zorunluluğu getirilmesinin sebebi, tutanağın 
doğruluğunun sağlanmasıdır. 

4. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 56. maddesi uyarınca ve bu maddede yazılı olan 
şartlara uymak kaydıyla, avukatların belgelerin suretlerini onaylama yetkileri vardır. 
Bu çerçevede, avukatın, aslı taraf olduğu soruşturma veya davanın Savcılık ya da 
Mahkemedeki dosyasında bulunan imzalı tutanağın fotokopisini onaylama yetkisi-
ne sahip olduğu kuşkusuzdur. Öte yandan, Savcılığın, kendisine sunulan tutanağın 
doğruluğunu UYAP sisteminden kolaylıkla kontrol etme imkanı her zaman vardır.

5. Buna rağmen, uygulamada, CMK görevinin karşılığında hak ettiği ücreti tahsil için 
müracaat eden avukatın, tutanak suretini kendisinin onaylaması kabul edilmemek-
te, yazı işleri müdürünün onayı istenmektedir.   

6. Kanuna açıkça aykırı bu uygulama, doğrudan mesleğimizin onurunu hedef almak-
tadır. Yazı işleri müdürlerini, yargı görevi yapan avukatlardan daha güvenilir görme-
ye teşebbüs eden, avukatın kanundan kaynaklanan yetkisini hukuka aykırı olarak 
elinden alan sözkonusu uygulamaya son verilmesi gerekmektedir. 

B. CMK görevi gören avukatların ücretlerinin geç ödenmesi büyük bir haksız-
lıktır. Bu sorunun bir an önce  çözümlenmesi zorunludur.

1. CMK  görevi gören avukatlar, emekleriyle, alın terleriyle hak ettikleri ücretlerini, 
serbest meslek makbuzu kestikten aylar sonra tahsil edebilmektedirler. Bu sırada, 
almadıkları ücretin katma değer vergilerini ödemek zorunda kalmaktadırlar. 

2.  Ödemelerin hızlandırılması için ne gerekiyorsa yapılmalı ve bu haksızlığa son  
     verilmelidir. 
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C. CMK görevi gören avukatların mutad ulaşım vasıtası olarak yalnızca toplu 
taşım araçlarından yararlanabilmelerini, yaptıkları masrafları tahsil edebilmek 
için ise serbest meslek makbuzu kesmelerini zorunlu tutan uygulama değişti-
rilmelidir: 

1. Nasıl ki hakim ve savcıların  örneğin keşfe veya olay yerine giderken toplu taşım 
aracı kullanmaları beklenemezse, karakoldaki bir şüphelinin ifadesi alınırken 
orada hazır bulunması gereken avukatın da toplu taşım aracıyla karakola intikal 
etmesi beklenemez.

2. Sorunun çözümü için Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı’nın araçlarından 
yararlanılmasını sağlayacak bir çalışma yapılmasını öneriyor; Vakıf aracının mü-
sait olmaması durumunda taksi ücretinin ödenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 

3. Öte yandan serbest meslek makbuzu, elde edilen bir gelirin karşılığında kesilir. 
Avukatın yaptığı masrafı tahsil etmesi, gelir elde etmesi değildir. Masrafı tahsil 
edebilmek için serbest meslek makbuzu kestirilmesinin ve KDV ödettirilmesi-
nin kabul edilebilir bir açıklaması yoktur. 

D. Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesi ile Avukatlık Kanununun 46. 
maddelerinin açık hükümlerine aykırı olarak soruşturma evresinde dosyayı 
görmek için vekaletname istenilmesinden vazgeçilmesi zorunludur.

1. Avukatlık Kanununun 46. maddesi avukatın vekaletname ibraz etmeden dava dos-
yasını görebileceği hükmünü amirdir. 

2. Ceza Muhakemesi Kanununun 153. maddesi de avukata dosya inceleme yetkisi 
vermektedir. 

3. Kamu hizmetini ifa eden avukatların görevlerini yerine getirirken önündeki engelleri 
kaldırmak ve avukatın işi almaya karar vermeden önce dosyayı inceleyebilmesini 
sağlamak amacı ile düzenlenen Avukatlık Kanununun 46. maddesinin açık hük-
müne rağmen, Yönetmelik hükmüne dayanılarak avukattan soruşturma evresinde 
dosya görme ve sorgu yapmak için vekaletname istenilmesi açıkça hukuka aykırıdır. 
Danıştay  10. Dairesinin 2005/5971 E., 2008/3448 K. sayılı kararı ile  kanunun 
açık hükümleri göz ardı edilerek “Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk De-
rece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik”in 
ilgili maddesinin iptali talebi reddedilmişse de; Danıştay İdari Dava Daireleri Kuru-
lunun bu hukuka aykırılığı gidereceğine dair inancımız tamdır.

4. Ancak madem ki bahse konu Yönetmeliğin kanunun açık düzenlemelerine aykırı 
bir maddesine dayanılarak avukatın dosyayı görme hakkı kanuna aykırı olarak 
sınırlanmaktadır, hukuka bağlı olmakla yükümlü idare tarafından yapılması ge-
reken, bu Yönetmeliği hukuka uygun hale getirmektir. 
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SAVCILIK KALEMİNDE DOSYA SORGUSU
Baromuz girişimleri sonucu, savcılık kaleminde dosya sorgusu sırasında veka-
letname istenilmesi uygulamasına son verildi.

Savcılık kaleminde dosya sorgusu yapılabilmesi için avukatlardan vekaletname talep 
edilmesi ve vekaletname sunulmadan hiçbir bilgi verilmemesinin hukuka aykırı bir 
uygulama olduğu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılı ve sözlü olarak iletilmiş-
tir. Başsavcılığın, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nden aldığı görüş 
yazısı doğrultusunda söz konusu uygulamaya son verilmiştir.
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NETİCE VE TALEP
1. CMK görevi yapan avukatların ücretlerini tahsil için sundukları tutanakları, 

1136 sayılı Avukatlık Kanunundan kaynaklanan yetkileri çerçevesinde kendile-
rinin onaylayabileceklerini,

2. Bu yetkinin tanınmamasının hukuka aykırı olduğunu ve hukuka aykırı olan bu 
uygulamaya son verilmesini,

3. CMK görevi gören avukatların  hak ettikleri ücretlerinin geciktirilmeksizin 
ödenmesi için gerekli her türlü tedbirin ivedilikle alınmasını,

4. CMK görevi gören avukatların ulaşımı için ATGV araçlarının tahsis edilmesi 
için çalışma yapılmasını,

5. ATGV aracı tahsis edilmeyen CMK görevi gören avukatın taksi ücretinin öden-
mesini,

6. CMK görevi gören avukatın yaptığı masrafı tahsil edebilmesi için, bu masrafa 
serbest meslek makbuzu kesmeye ve KDV ödemeye zorlanması hukuka aykırı 
olduğundan, masraf ödemesi için masrafın yapıldığına dair belgenin ibrazının 
yeterli kabul edilmesini, 

7. Soruşturma evresinde dosyayı görmek için avukattan vekaletname istenilme-
sinden vazgeçilmesini ve “Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece 
Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik”in 
45. maddesinin, Avukatlık Kanununun emredici hükümleri dikkate alınmak 
sureti ile yeniden düzenlenmesi gerektiğini; bu hususta gereğinin yapılmasını 
bilgilerinize saygıyla  arz ederiz. 
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KALEM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

Ankara Barosu, Kalem Yönetmeliği'nin değiştirilmesi için Türkiye Barolar 
Birliği (TBB) tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na sunulan ön mutaba-
kat metnine uygulamadaki sorunları çözmeyeceği ve avukatlık onuruna aykırı 
olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Baromuz, vekaletname ibraz etmeyen avukatlara soruşturma dosyasının göste-
rilmemesine dayanak olarak kullanılan Kalem Yönetmeliği'nin 45. maddesinin 
değiştirilmesi için TBB ve Adalet Bakanlığı'nın ulaştığı ön mutabakatın mevcut 
sorunları çözmeyeceği uyarısında bulunmak üzere TBB'ye bir yazı göndermiştir. 
Yazıda, avukatın soruşturma dosyasını Cumhuriyet savcısının huzurunda inceleye-
bileceğinden söz eden Kalem Yönetmeliği'nin 45. maddesinin avukatlık onuruna 
aykırı olduğu savunulmuştur. Yazı aynı zamanda Türkiye genelindeki tüm barolara 
da gönderilerek durumdan haberdar edilmeleri sağlanmıştır.
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MESKENLERDE AVUKATLIK BÜROSU İŞLETİLMESİ VE AVUKAT 
BÜROLARININ İŞ YERİ RUHSATINA TABİ TUTULMASI İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR

 - Meskenlerdeki avukatlık bürolarında kat maliklerinin onayı şartı aran-
ması ve avukat bürolarının iş yeri ruhsatına tabi tutulması nedeniyle Baromuz, 
Meclis’te görüşülmekte olan “Torba Yasa”ya her iki konu ile ilgili değişiklik 
teklifi sunmuştur. Baromuzun önerdiği teklifler, “Torba Yasa”nın TBMM 
Genel Kurulu’nda kabulü ile 14.02.2011 tarihinde yasa maddesi olmuştur.  

Ankara Barosu, avukatlık bürolarının iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatından muaf 
olması ve meskenlerde kat maliklerinin onayı aranmaksızın avukatlık faaliyetine 
devam edilebilmesi için harekete geçerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar 
gerçekleştirmiş ve çeşitli girişimlerde bulunmuştur. 

Baromuz, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanlığı’na, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanlığı’na, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı’na ve Barış ve De-
mokrasi Partisi Genel Başkanlığı’na durumu anlatan ve somut çözüm önerisi getiren 
dilekçeler sunmuş ve partilerin meclis grup başkan vekillerine ziyarette bulunularak 
sorunu bir kez de sözlü olarak açıklamıştır. 

Çalışmalarımız sonucunda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kamuo-
yunda “Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı”na dile getirdiğimiz sorunları çözecek maddeler eklenmiş, tasarı 14 
Şubat tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek yasalaşmıştır.

25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer)

KANUN

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI 
KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

(…)
MADDE 194- 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“1136 sayılı Avukatlık Kanununda avukatlık büroları ve hukuk büroları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar meskenlerdeki 
avukatlık ve hukuk büroları faaliyetlerine devam ederler. Bu süre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıldır. 
Bu hüküm 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda ilgili düzenleme yapılıncaya 
kadar meslek mensupları tarafından açılan bürolar hakkında da uygulanır.”
(…)
MADDE 201- 14/6/1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“f) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca açılan avukatlık bürolarına,
g) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca meslek mensuplarınca açılan 
bürolara,”
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İCRA DAİRELERİNDEKİ TEVZİLERLE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA
Baromuz girişimiyle, az sayıda icra dosyası olan meslektaşlarımızın 2011 yılında 
yeniden tevziye tabi tutulmaması kararlaştırılmıştır.

Ankara İcra Müdürlüklerinde, 2010 yılında 50 ve daha az iş yapan meslektaşımızın, 
2011 yılında tevziye tabi tutulmadan aynı İcra Müdürlükleriyle çalışmaya devam 
etmesi amacıyla Ankara Barosu tarafından Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahke-
mesi Adalet Komisyonu’na bir dilekçe yazılmıştır. Söz konusu talebimiz Komisyon 
tarafından 04.01.2011 tarihinde onanarak Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na, Ankara İcra Mahkemeleri ve 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.
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BDDK VE SPK’NIN TARAF OLDUĞU DAVALARDA VEKALET 
ÜCRETİNİN ÖDENMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA
Ankara Barosu tarafından Başbakanlığa yazılan yazıda, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurulu (BDDK)  ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) taraf olduğu 
davalarda Mahkemelerce hükmedilen yargı gideri ve vekalet ücretinin vekile öden-
meyerek, vekil yerine asilin müracaatının talep edilmesini öngören düzenlemenin 
geri alınması talep edilmiştir. Yazıda, avukatın müvekkili adına vekaletnamesinde 
yetkisi olan her türlü iş ve işlemi yapabileceği ve bu kapsamda da Mahkemelerce 
hükmedilen vekalet ücretlerini tahsil etme yetkisi bulunduğu belirtilerek dü-
zenlemenin Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğu belirtilmiştir. Yazımıza cevaben 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, talebimizin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’a gönderildiğini bildirmiştir. Sonuç beklenmekte 
olup gelişmeler takip edilmektedir. 
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ÖSYM’NİN YAPTIĞI SINAVLARDA AVUKAT KİMLİK BELGESİNİN 
KULLANIMI
Baromuz, Öğrenci Seçme ve Yerleşme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 
sınavlarda avukat kimlik belgesinin geçerli kimlik olarak kabul edilmediğinin belir-
lenmesi üzerine, ÖSYM’ye bir yazı yazarak, Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddesine 
göre avukat kimliklerinin resmi kimlik olarak işlem görmesi gerektiğini bildirmiş ve 
gereğinin yapılmasını istemiştir. 

ÖSYM, talebimize cevaben gönderdiği yazıda, sınavlarda aday kimliklerinin ülke 
genelinde yeknesak kontrol edilebilmesi yönünden sadece nüfus cüzdanı ve pasa-
portun özel kimlik belgesi olarak kabul edildiğini belirtmiş ve Baromuzun talebi ile 
ilgili yapılabilecek bir işlem olmadığı sonucuna varmıştır.

ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ’NE
A N K A R A

Meslektaşlarımızdan gelen başvurular üzerine Merkeziniz tarafından 
gerçekleştirilen sınavlarda avukat kimlik belgesinin geçerli kimlik 
olarak kabul edilmediği belirlenmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 9/3 maddesi ile; avukat kimlikle-
rinin tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi 
kimlik hükmünde olduğu hükme bağlanmıştır.

Avukatlık Kanununun açık hükmü dikkate alınarak meslektaşlarımı-
zın mağduriyetine neden olunmamasını ve Kanunun emredici hük-
münün gereğinin yerine getirilerek Başkanlığımıza bilgi verilmesini 
saygı ile arz ederim.

Avukat  Metin FEYZİOĞLU

ANKARA BAROSU BAŞKANI
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ADLİ YARDIM TALEPLİ DAVALARDA MASRAF ALINMAMASI
Baromuz Adli Yardım Merkezi’ne başvuran ve adli yardım talepleri kabul edilen 
başvurucuların pek çoğunun yargılama giderlerini karşılayamadıklarından hareket-
le Ankara Barosu, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na bir yazı yazarak, atanan gönüllü avukat tarafından açılacak adli müza-
haret talepli davalarda harç ve posta masrafı alınmaması talebinde bulunmuştur. Her 
dosya için yaklaşık 60 TL ödeme yapıldığını belirten talep yazımızda, ödemelerin 
Adli Yardım Merkezi tarafından yapılması halinde yılda yaklaşık 200 bin fon gideri 
yapılmasına neden olunduğunu açıklamıştır. 

T.C.
ANKARA

ADLİ  YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NA

Malumlarınız olduğu üzere Başkanlığımız bünyesindeki Adli Yardım Merkezine baş-
vuran ve adli yardım talepleri kabul edilen başvurucuların pek çoğu yargılama giderlerini 
karşılayamamaktadır. Bu durumda; atanan gönüllü avukat tarafından açılacak dava ile 
adli müzaheret talebinde bulunulmaktadır. 
Adli müzaharet talepli açılan davalarda Ankara Adliyesi Tevzi Bürosu tarafından, pe-
şin harç alınmamakta, başvuru ve vekalet harcı ile tebligat giderleri ise istenmektedir. 
Buna göre her bir dosya için yaklaşık 60,00.-TL ödeme yapılmaktadır.  Bu ödemelerin 
Adli Yardım Merkezi tarafından yapılması -geçtiğimiz yıl 3550 adli yardım başvurusu 
yapıldığı dikkate alındığında- yılda yaklaşık 200.000.-TL fon gideri yapılmasına neden 
olmaktadır.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 vd. maddelerinde “adli müzaharet” konu-
su düzenlenmiş olup 466. madde de; her türlü harç ve giderden muafiyet öngörülmüştür.
Kanununun açık hükmüne rağmen adliyelerde farklı uygulamalar sözkonusudur. Örne-
ğin; Sincan Adliyesinde adli müzaheret talepli davalarda peşin harç dahi alınırken, Polatlı 
ve Çubuk Adliyesinde ise hiç harç alınmamaktadır. Yeknesak ve doğru bir uygulamanın 
olmaması hem adli yardım fonuna yük getirmekte hem de meslektaşlarımızın sıkıntılarla 
karşılaşmasına yol açmaktadır. 
Bu çerçevede Ankara Adliyesi Tevzi Bürosu tarafından, adli müzaheret talepli davalarda; 
başvuru harcı, vekalet harcı ve tebligat giderlerinin alınması da yasal düzenleme ile 
bağdaşmamaktadır. Zira Mahkeme tarafından adli müzaheret talebinin reddedilmesi 
halinde harcın ikmal edilmesi mümkün olduğundan adli müzaheret talepli davalarda 
davanın açılışı esnasında harç ve posta masrafı alınmaması hususunda gereğini takdir ve 
tasviplerinize sunarız.
Saygılarımızla.
Avukat Metin FEYZİOĞLU
ANKARA BAROSU BAŞKANI  

Resmi Kurum ve Kuruluşlara Yazılan Resmi Yazılar

77




