
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  

CMK KOMİSYONU  

2 ARALIK 2017 EGE BÖLGE TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 

Toplantı sürecinde görüşülen sorunlar ve dile getirilen çözümler dikkate alınarak aşağıda belirtilen 

hususlarda görüş birliğine varılmıştır: 

1. Öncelikle çok düşük olan tarife ücretlerin yükseltilmesi ve yol ücretleri dahil olmak üzere tüm 

ücretlerin görevlendirilen müdafiler arasında bölünmeden, paylaştırılmadan, müstakil olarak 

ve düzenli şekilde ödenmesi konusunda ortak eylem planı yapılması, gerekirse tüm barolar 

tarafından tutum birliği ile müdafi görevlendirmesi durdurularak bu sorunun derhal çözümü 

için gereken adımların atılmasının sağlanması, 

2. Görevlendirme ücretlerinin paylaştırılmadan ödenmesi için 02.03.2007 tarihli Ceza 

Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak 

Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik madde 10/2 ve 10/10’daki düzenlemelerin 

kaldırılması veya değiştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması, 

3. CMK kapsamında zorunlu müdafilik görevlendirmelerinde kamu hizmeti vasfının yoğunluğu 

sebebiyle Serbest Meslek Makbuzu düzenlenmesi uygulamasının kaldırılması, ücretlerin net 

olarak müdafilerin hesabına ödenmesi; bu hususu düzenleyen 02.03.2007 tarihli Ceza 

Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak 

Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik madde 11’deki düzenlemenin değiştirilmesi 

için gerekli girişimlerde bulunulması, 

4. Talimat görevlendirmelerinde ücretin talimat mahali Cumhuriyet Savcılığı yerine 

görevlendirmenin yapıldığı savcılık tarafından ödenmesi konusunda 02.03.2007 tarihli Ceza 

Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak 

Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik madde 11/8’de gerekli değişikliğin 

yapılması, 

5. Türkiye Barolar Birliği tarafından görevlendirme, eğitim ve müdafilerin tutum birliği açısından 

tavsiye niteliğinden kararlar alınması ve duyurulması, 

6. Bölge Adliye Mahkemeleri tarafından CMK ve yukarıda belirtilen görevlendirme esaslarını 

düzenleyen yönetmelik madde 6/5 gereğince istinaf kanun yolu sürecinde mahkeme 

mahalindeki barodan görevlendirme talebinde bulunulması gerektiği konusunda Adalet 

Bakanlığı / HSK tarafından mahkemelere bilgi verilmesinin sağlanması, 

7. CMK’da ve ilgili yönetmelikte görevlendirilen zorunlu müdafi/vekile dosyadaki müvekkili ile 

ilgili tüm evrakların birer suretinin ücretsiz olarak teminin bir zorunluluk olarak açık şekilde 

düzenlenmesi, 

8. Kovuşturma aşamasındaki görevlendirmelerde dosyada özel vekilin zamansız göreve 

başlaması sebebiyle ücret mağduriyeti yaşanmaması açısından ilgili yönetmelik madde 5/3 

gereğince mahkemeler tarafından sanıklara meşruhat verilmesi zorunluluğu konusunda 

mahkemelerin bilgilendirilmesinin sağlanması, 

9. Görevlendirmelerde müdafi bulunması sorunlarının yaşanmaması ve puantajdan doğan 

adaletli dağılım sıkıntılarının aşılması için görevlendirme/atama sistemlerinin benzer çalışma 

prensiplerine sahip olması veya uyumlu hale getirilmelerinin sağlanması. 

Saygıyla dikkatinize arz olunur. 02.12.2017 

AYDIN BAROSU  MANİSA BAROSU 

DENİZLİ BAROSU  MUĞLA BAROSU 

İZMİR BAROSU   UŞAK BAROSU 


