
İstanbul, L,ö.2o23 

Sayı, 9-.8 A İSTANBUL 
BAROSU 

BAŞKANLİĞİ  

İSTANBUL B1DYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLİĞİ 'NA 

KONU 	: 65 yaş  üstü avukatların toplu ulaşımla seyahatleri hk. 

Istanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisinin 
01.12.2020 gün ve 110 no'lu kararına istinaden, Covid-19 salgını  nedeniyle 65 yaş  üzeri ve 20 
yaş  altı  vatandaşlarımızın 10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım 
araçlarını  kullanmalarının kısıtlandığını  duyurdunuz. 

1136 sayı lı  Avukatlık Kanunu'nun 1. ve 2. maddeleri uyarınca avukatlık kamu 
hizmeti ve serbest meslek olup, avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 
savunmayı  serbestçe temsil eder. Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki 
mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk 
kuralları= tam olarak uygulanmasını  her derecede yargı  organları, hakemler, resmi ve özel 
kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak amacı  olan avukat, bu amaçla hukuki bilgi ve 
teerübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı  olmak zorundadırlar. 

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı  genelgede, diğer serbest 
meslek erbapları  ile çalışanlarda olduğu gibi, görevi sebebiyle seyahat etmek ve sokağa 
çıkmak zorunda olan 65 yaş  üzerindeki avukatlara da seyahat kısıtlaması= uygulanmayacağı  

İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı  ile, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi 
kararları  çelişmektedir. Açık deyişle, sokağa çıkma yasağından muaf bulunan 65 yaş  üstü 
avukatların toplu taşıma araçlarından yararlanamarnası  sonucu doğmuştur. 

Bu doğrultuda 65 yaş  üzerindeki avukatların şehir içi toplu ulaşım araçlarının 
kullanabilmelerinin sağlanmasını  talep ederiz. 

Saygılarımla 

Av. Mehmet DURAKOĞLU 
İstanbul Barosu Başkanı  
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İstanbul, ‘14 	_20.21 
Say, 

 

İSTANBUL 
BAROSU 

BAŞKANLİĞİ  

İSTANBUL VALİLİĞİ  
İL HIFZISSIHHA MECLİSFNE 

KONU 	: 65 yaş  üstü avukatların toplu ulaşımla seyahatleri hk. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sayın Meelisinizin 01.12.2020 gün 
ve 110 no'lu kararına istinaden Covid-19 salgını  nedeniyle 65 yaş  üzeri ve 20 yaş  altı  
vatandaşlarımızın 10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını  
kullanmaları= kısıtlandığı  duyurulmuştur. 

1136 sayı lı  Avukatlık Kanunu'nun 1. ve 2. maddeleri uyarınca avukatlık kamu 
hizmeti ve serbest meslek olup, avukat yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 
savunmayı  serbestçe temsil eder. Hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki 
mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk 
kuralları= tam olarak uygulanmasını  her derecede yargı  organları, halcemler, resmi ve özel 
kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak amacı  olan avukat, bu amaçla hukuki bilgi ve 
tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder. Tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı  olmak zorundadırlar. 

Nitekim İçişleri Bakanlığı  yayınladığı  genelge ile, diğer serbest meslek 
erbapları  ile çalışanlarda olduğu gibi, görevi sebebiyle seyahat etmek ve sokağa çıkmak 
zorunda olan 65 yaş  üzerindeki avukatlara da seyahat kısıtlaması= uygulanmayaeağım 

İçişleri Bakanlığı 'nın bu kararı  ile, İstanbul Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi 
kararları  çelişmektedir. Açık deyişle, sokağa çıkma yasagından muaf bulunan 65 yaş  üstü 
avukatların toplu taşıma araçlarından yararlanamamam sonucu doğmuştur. 

Bu doğrultuda 65 yaş  üzerindeki avukatların şehir içi toplu ulaşım araçlarının 
kullanabilmelerinin sağlanmasını  talep ederiz. 

Saygılarımla 

Nlit-k/ü  
Av. Mehmet DURAKOGLU 

İstanbul Barosu Başkanı  
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