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     Sayın 

AVUKAT 

 

İlgi Baro Yönetim Kurulunun 13 /07 /2018 tarih ve 2018/27-11 sayılı kararı. 

 

Baro yönetim kurulumuzun ilgi tarihli kararı uyarınca, özellikle Ağır Ceza Mahkemesi 

Başkanı ile yapılan görüşmeler neticesinde CMK kapsamında zorunlu müdafi olarak görev 

yapan meslektaşlarımızın aşağıdaki hususlara özen göstermelerinin istendiği belirtilmiştir. 

*Duruşma gün ve saatlerinin takibine özen gösterilmesi, 

*Tutuklu karar dosyalarında, tensip dosyalarında zorunlu müdafi görevi üstlenen 

meslektaşlarımızın muhakkak hazır bulunulması veya yetki belgesi ile görevleri yerine avukat 

tayin etmeleri gerektiği. 

Değerli Meslektaşlarımız, Meslektaşlarımızın görevlerini ifa ederken bağlayıcı olan 

diğer tüm mevzuatın yanında, Baromuz CMK İÇ YÖNERGESİ – ve özellikle  Müdafi ve 

Vekilin görev ve sorumlulukları madde 8 ‘de belirtildiği üzere; Müdafi veya vekil ; 

a)     Zorunlu sebepler dışında, görevlendirildiği birime hizmette kalite sağlamak adına CMK 

Yürütme Kurulunca belirlenecek ulaşım tablosunda belirtilen sürelerde ulaşmakla; 

b)    Üstlendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır şekilde özen, doğruluk ve onur 

içinde yerine getirmekle yükümlüdür. c)     CMK Yürütme Kurulunca belirlenecek ulaşım 

tablosunda belirtilen sürelerde görev yerine ulaşma imkânı bulunmayan avukat görevi 

belirtilen sebeple kabul edemeyeceğini bildirecektir. d)    Ulaşım tablosunda belirtilen 

sürelerde görev yerine ulaşılamaması sebebiyle Baro Başkanlığının tekit edilmesi halinde 

görevli avukata verilen görev puanına eşit miktarda ceza puanı verilebilecektir, denilmekte 

olup yönergeye bağlı ve yönerge dahilinde görevlerini ifa etmek durumundadırlar. CMK 

kapsamında görev yapan bütün meslektaşlarımızın yukarıda sayılan hususlar yanında diğer 

bütün mevzuat gereğince serbest meslek faaliyetlerini özel dosyalarındaki özen ve itina ile 

takip etmek durumundadır.  

 Özellikle duruşmalarda hazır bulunmayan, yetki vermeyen müdafi yerine o duruşma 

için yeniden avukat istemi yapılacak olup ilk olarak görevlendirilen avukattan puanı 

silinmeyecek, ceza puanı uygulanacak ve ancak görevlendirmeden kaynaklanan ücreti ikinci 

görevi ifa eden avukatın alması sağlanacaktır. 

 

Bu hususlara özen gösterilmesini , CMK görevi nedeni ile yaşanılan tüm sıkıntıların 

CMK Komisyonumuza ivedi olarak bildirilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar diler, 

saygılar sunarız. 
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