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YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA
VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI) : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
VEKİLLERİ : Av. MEHTAP AYKAÇ

  Av. ZEYNEP BİRKAN ŞAKIR
  (E-Tebligat)

KARŞI  TARAF (DAVALI) : ADALET BAKANLIĞI 
VEKİLİ : Av. BEYZANUR PINAR

  (E-Tebligat)

İSTEMİN  ÖZETİ : Davacı baro tarafından; Covid19 
salgının taşıdığı yüksek risk nedeniyle Baro Başkanlığı tarafından zorunlu müdafi olarak
görevlendirilen avukatların ücret taleplerinde ifade tutanağı veya sorgu/duruşma zabıtlarında aslı
gibdir şerhi aranmaması ve Baro kanalıyla gönderilecek karekodlu evrakların ücret ödenmesine 
esas alınması istemiyle yapmış oldukları başvurunun reddine ilişikin Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın 12.05.2020 tarih ve 2020/5927 Muh. sayılı işleminin iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi yönünde Ankara 
11. İdare Mahkemesince verilen 03/09/2020 gün ve E:2020/1279 sayılı kararın; hukuka aykırı 
olduğu ileri sürülerek kaldırılması ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.

TÜRK  MİLLETİ  ADINA

Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesince dava dosyası 
incelenerek işin gereği görüşüldü: 

Dava: davacı baro tarafından; covid19 salgınının taşıdığı yüksek risk nedeniyle baro 
başkanlığı tarafından zorunlu müdafi olarak görevlendirilen avukatların ücret taleplerinde ifade
tutanağı veya sorgu/duruşma zabıtlarında aslı gibidir şerhi aranmaması ve baro kanalıyla 
gönderilecek kare kodlu evrakların ücret ödenmesine esas alınması istemiyle yapmış oldukları
başvurunun reddine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 12/05/2020 tarih ve 2020/5927 
Muh. Sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında; ''Danıştay 
veya idari mahkemeler, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların
doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi
durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe
göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler...'' hükmü yer almaktadır.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak 
Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin "ücretin ödenme usulü" başlıklı
11.maddesinde; (3) Müdafi ve vekilin görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma
evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması halinde ilk ve son sayfası ve 
varsa yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı 
beyanı ile serbest meslek makbuzunun kendisi tarafından karşılanması durumunda temyiz, istinaf 
ve itiraz harçlarının ödendiğine ilişkin belgeyi baroya vermesi üzerine baro tarafından bu
Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukuki yardımın yapıldığı
Cumhuriyet Başsavcılığı veya Mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listeleri geliş 
tarihi esas alınmak suretiyle en geç 10 gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler ile
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birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir. 
(5)"Cumhuriyet Başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra 

müdafi veya vekile ödenmesi gereken tarifede yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de 
kapsayan ücret, ödeme emri belgesiyle serbest meslek makbuzunu düzenleyen müdafi veya 
vekilin bildireceği banka hesabına ödenir" kuralına yer verilmiştir.

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 33'üncü maddesine dayanılarak 
düzenlenen Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin "ödeme belgeleri ve bağlanacak 
kanıtlayıcı belgeler" başlıklı 5'inci maddesi; Kanıtla belgeler, kamu harcamalarının belirlenmiş usul 
ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya 
komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir denilmiş ve kesin veya ön ödeme şeklinde 
yapılacak kamu harcamaları da ödeme belgesi olarak bağlanacak kanıtlayıcı belgeler açıklanarak,

a) fıkrasında Kesin ödemelerde; Ödeme emri belgesine harcamanın çeşidine göre 
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin kanıtlayıcı belge olarak bağlanacağı,

Ödeme belgesinin birinci nüshasına kanıtlayıcı belgelerin aslı veya yasal bir sebeple aslı 
temin edilmeyenlerin onaylı suretlerinin bağlanacağı fatura ve taşınır işlem fişinin asıllarının 
bağlanması esas olduğu ancak kaybolması, yırtılması, yanma gibi mücbir sebeple asıl temin 
edilemediği takdirde onaylı örnekleri bağlanmak suretiyle ödeme yapılacağı, belirtilmiş,

Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde fatura tanımında; Serbest meslek makbuzu da sayılmış, 
tarifeye bağlı ödemeler başlıklı 35'inci maddesinde de; Kovuşturma giderlerinin ödenmesinde 
"Mahkeme kararı veya yetkili organların kararı ve çeşitli ödemeler bordrosunun ödeme belgesine
bağlanacağı" açıklanmıştır.

Olayda da: Davacı Ankara Barosu tarafından; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 31/03/2020 
tarihli ve E:18948 sayılı yazıları ile "Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 150 ve 234'üncü maddeleri 
kapsamında ilgili Mahkeme, Savcılık yahut kolluktan gelen talepler doğrultusunda baro
başkanlıklarınca yapılan zorunlu müdafi görevlendirmelerinde işbu görevlendirmelere ilişkin 
zorunlu müdafilik ücretlerinin Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yapılması nedeniyle ödemelere esas 
belgelerden olan duruşma zabıtlarında "Aslı Gibidir" şerhinden sonra tüm evrakların asıllarının 
baronun -CMK merkezine ibraz ettikten ve bilgiler sisteme girdikten sonra kendisine ödenecek
ücrete ilişkin serbest meslek makbuzu düzenleyerek daha sonra tüm evrakların baro personeliyle 
Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmesi- istenildiği, covid19 virüsü nedeniyle alınan tedbirler 
doğrultusunda zorunlu müdafi görevlendirmelerine ilişkin ücret ödemelerini esas tutarak serbest 
meslek makbuzu dahil tüm evrakların avukatlarca taranıp mail ortamında baro başkanlığı baro 
CMK merkezine iletilmesi, yapılacak inceleme ve kontroller sonrasında, fiziken teslim edilmesine 
gerek duyulmadan elektronik ortamda Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi ve karekod barkod
sistemi kapsamında duruşma zabıtlarında aslı gibidir şerhi aranmamasının talep edilmesi üzerine; 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlığı  Strateji Geliştirme Başkanlığının 
29/04/2020 tarih ve 290-1093 sayılı görüşü alınarak, davacı baronun talebinin reddedildiği 
anlaşılmaktadır.

Bakılan uyuşmazlıkta her ne kadar mevzuat hükümleri gereği söz konusu belgelerin fiilen 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına teslimi gerekmekte isede; UYAP sisitemi ile (Ulusal Yargı Ağı Bilişim 
Sistemi) yargı birimlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın merkez birimlerinin iş 
süreçlerini hızlandıran güvenilirliklerini artıran online sistemi olarak, elektronik imza altyapısına
uygun geliştirilmesi sonucu yargı ve yargı destek birimleri arasında fonksiyonel tam entegrasyon 
sağladığından, baro başkanlığınca yapılan zorunlu müdafi görevlendirmelerinde ödemeye esas 
olan belgelerin Uyap sistemi kanalıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilebileceği açık olup, 
ödeme yapılması için  gerekli diğer belgelerde de bu hususun uygulanabileceği kuşkusuzdur.

Nitekim 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 33. maddesine dayanılarak 
düzenlenen Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin" Ödeme belgeleri ve bağlanacak 
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kanıtlayıcı belgeler başlıklı 5. maddesinin (a) fıkrasında da; mücbir sebepler nedeniyle kanıtlayıcı
belgenin onaylı örneğinin ödeme belgesine ekleneceği kuralına da yer verilmiştir.

Dava konusu uyuşmazlığın çözümü için ilk olarak Covid-19 hastalığının etkilerinin ne 
olduğuna, bulaşıcı salgın hastalık olup olmadığına ve ardından mücbir sebep olarak 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine bakıldığında; ilk olarak 2019 yılı Aralık ayının sonunda 
Çin Halk Cumhuriyetin'in Hubai bölgesinde Wuhan şehrinde nedeni bilinmeyen bir viral pnömoni
hastalığın Çin dışında ilk görüldüğü ülkenin 13 Ocakta Taiwan olduğu, Dünya Sağlık Örgütünün 
(DSÖ) Covid-19 pandemisini 11 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği (WHO,2020), Covid-19 salgınının, 
dünyanın her köşesine yayıldığı, 5 Ocak 2020'de DSÖ'nün, Çin'de ulusal otoriteler tarafından 
nedini bilinmeyen bir pnömoni tablosunun rapor edildiğini, 7 Ocak 2020'de yeni koronavirusun 
genetik dizisinini tanımlandığı, böylece virüs için tanısal Çin Halk Cumhuriyeti testlerinin 
üretilmeye başlandığı, 13 Ocak'ta Thailand'da ilk defa Çin dışı (importe) vaka izlendiği, sonraki 10 
gün içinde Japonya, Nepal, Fransa, Avusturya, Malezya, Singapur, Güney Kor, Vietnam, 
Taiwan'da yeni olgular tespit edildiği ve 23 Ocak'ta Çin'in milyonlarca insanı zorunlu karantinaya 
aldığı, 25 Ocak itibariyle Çin'de 56 milyon kişinin karantina altına alındığı, Dünya Sağlık
Örgütünün 30 Ocak'ta küresel acil durum ilan ettiği (TTB internet sitesi) görülmekte olup, adı 
geçen ve tüm dünya çapında yayılan hastalığın yetkili otoritelerce salgın hastalık olarak kabul 
edildiği anlaşılmaktadır. Söz konusu virüsün 120 den fazla devlette yaşamını yitiren binlerce kişi 
ile tüm insanlığı tehdit ettiği açıktır.

İnsanlar bu virüsü birbirine kolayca geçirebiliyor ve üstelik enfekte olan kişilerin hastalığı ağır 
geçirmese de kuluçkada olduğu süreç içerisinde başkalarına fark ettirmeden bulaştırma riski
bulunmaktadır.

Tüm dünya ülkelerinin dayanışma ve işbirliği içinde bu salgını ortak bir tehdit olarak görmesi 
sonucu toplumu korumak amacıyla önemli ölçüde önlemlerin alındığı ülkemizde alınan bu 
önlemler içinde baro başkanlıklarınca görevlendirilen avukatların ücret taleplerinde karşılaştıkları 
sorunların da göz önünde bulundurmak suretiyle bu hastalığa dair farkındalıkları büyüterek 
avukatların yaşamlarını ve Adliyelerdeki insan yoğunluğunu da düşünmek gerekmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Pandemi ilan edilmesine neden olan Covid-19 salgınının 
tüm dünya çapında yayılan, öngörülemeyen ve kaçınılmaz hale gelen bulaşıcı salgın hastalık
olduğundan şüphe olmayıp, adı geçen hastalığın mücbir sebep olarak kabulü gerektiği 
kuşkusuzdur.

Bu durumda covid19 salgınının taşıdığı yüksek risk nedeniyle davacı baronun talebinin 
salgınla yapılan mücadeleye de katkı sağlayacağı göz önüne alındığında dava konusu işlemde 
kamu yararı ve hukuka uyarlık bulunmadığı gibi işlemin uygulanması haline telafisi güç zararlara
da yol açacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle davacı itirazının KABULÜNE; yürütmenin durdurulması talebinin 
reddine yönelik  olarak 11. İdare Mahkemesince verilen 03/09/2020 gün ve E:2020/1279 sayılı 
kararın KALDIRILMASINA; hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde davacının telafisi güç
zararına yol açacağı açık bulunan dava konusu işlemin, dava sonuna kadar ve teminat 
aranmaksızın YÜRÜTMENİN DURDURULMASINA; 2577 sayılı Yasanın 27. maddesi uyarınca,
24/09/2020 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
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