Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Ankara,19. 08.2016

BARO BAŞKANLIĞI

DUYURU NO: 2016/58

Konu: 6736 sayıh Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun
kapsamında avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredi
borçları faizlerinin yapılandırılması
6736 sayılı Bazı Alacaklann Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarih ve
29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe ginni ştir.
ın ve
Bu kanunun "Diğer Hükiimler" başlıklı 11 inci maddesinin 9 uncu fıkrası avukatlar
faizlerinin
yapılandırılmasını
stajyer avukatlann baro kesenekleri ile staj kredi borçları
düzenlemektedir.
Düzenleme ile bu borçiara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zamm ı gibi fer'i
alacakların, alacak as ıllannın bu Kanunun yayımlandığı tarih olan 19.08.2016 tarihinden önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde ödenmi ş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme
faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.
Anılan Kanunun 11 .maddesi uyar ınca Türkiye Barolar Birli ği tarafindan kanuna uygun
şekilde belirlenmiş olan uygulama esaslar ı şunlardır:
1.

2.

3.

Yapılandırmadan yararlanılabilmesi için bu Kanunun yay ımlandığı tarihi
izleyen ikinci ayın sonu olan 31.10.2016 tarihine kadar kesenek borçlar ı için
alacaklı baroya, staj kredisi borcu için Türkiye Barolar Birli ğine başvurulması
şarttır.
Başvuru yapan kişilerin Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun
ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme i şlemleri ile
yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımland ığı tarihi olan 19.08.2016 tarihini
izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur.
Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların Kanunda belirtilen şartları
yerine getirmelerinin yan ı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamam ı
ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekalet
ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
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4. Avukatların ve stajyer avukatlar ın baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının
asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlü ğe girdiği 19.08.2016
tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 30.11 2016 tarihine kadar, kalan ın da
aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi
gerekmektedir.
Bilgi ve gereği ile meslektaşlarımıza duyurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla.
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Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birli ği
Başkanı

Eki: 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun Diğer
Hükümler başlıklı 11 inci maddesinin 9 uncu fıkrası.
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BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN
KANUN

Kanun No: 6736

Kabul Tarihi 03.08.2016

"Diğer Hükümler"
Madde 11:
(9) 30/6/2016 tarihi (bu tarih dhi1) itibar ıyla, ödenmesi gerekti ği Mide bu Kanunun
yayımlandığı tarihe kadar ödenmemi ş olan; 19/3/1969 tarihli ve 1136 say ılı Avukatlık
Kanunu hükümlerine göre avukatlar ın ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi
borçlarının asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yürürlü ğe girdiği tarihi takip eden
üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler Mlinde ve azami toplam altı eşit taksitte
ödenmesi Miinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacaklann, alacak as ıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen
ödenmiş olması Mlinde ödenmiş borç asıllarma isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme
zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Baro kesene ğinin ve staj kredisi borcunun
ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme i şlemleri ile yasal takip
işlemleri bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin
sonuna kadar durdurulur.
Bu fikra hükmünden yararlamlabilmesi için bu Kanunun yay ımlandığı tarihi izleyen ikinci
ayın sonuna kadar alacaklı baroya başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken
tutarların fikrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi Mlinde,
ödenmemi ş alacak asılları ile bunlara ili şkin faiz, gecikme faizi, gecikme zamm ı gibi fer'i
alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.
Bu fikra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fikrada belirtilen şartları yerine
getinnelerinin yanı sıra dava açmamalan, aç ılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları şarttır. Bu kapsamda tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile
icra masrafları ve vek1et ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esaslan belirlemeye Türkiye Barolar Birli ği
yetkilidir.

