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KONU : CMK atama ve puan sistemine ilişkin, güncel düzenleme eksikliklerinin ve ortak yetkinin 
doğurduğu sorunlar ile sistemde değişiklik yapılması hakkındaki talep ve tekliflerimizi içerir dilekçemizdir. 

Avukatlık mesleğinin icrasına yeni başlamış olan ; hem aktif olarak mesleği yerine getirmek adına 
tecrübe kazanma amacı olan, hem de mesleğin en sıkıntılı dönemlerinde maddi olarak desteğe ihtiyaç duyan biz 
yeni avukatlar açısından CMK sisteminin önemi son derece büyük olmasına rağmen, baromuz bünyesinde 
belirlenen sistemsel sıkıntılar nedeni ile son aylarda CMK atamalarından yararlanamayacak boyuta gelmiş 
bulunmaktayız. Şöyle ki; 

Samsun Barosunda CMK atamaları puan sistemine göre yapılmakta , avukatlar seçtikleri CMK 
bölgelerindeki puan ortalaması ile görev almaya başlamakta ve alınan her yeni_ görev avukatın puanını 
artınnaktadır. CMK atamaları 2013 senesinde asistan sistemine geçmiş, sisteme dahil olmuş olan tüm 
avukatların puanları sıfırlanması ile baromuz bünyesinde yer alan avukatların büyük bir kısmı CMK görevi 
almaya başlamıştır. 2013 yılından bu yana baromuz bünyesine katılan yüzlerce meslektaşımız göz önüne 
alınarak tekrar bir puan sıfırlaması ile sistemi dengelemek adına düzenleme yapılmamıştır. Bu durum 
sisteme son yıllarda dahil olan ve grup ortalamasıyla görev almaya başlayan avukatlar için son derece 
dezavantajlı bir durum yaratmıştır. 

İlimizin merkez ve ilçelerindeki herhangi bir bölgenin ister hazırlık isterse de mahkeme puan 
listesi sıralamasına bakılacak olursa; yıllarca CMK görevi yaparak yüzlerce soruşturma ve kovuşturma 
görevi almış olan kıdenıli avukatlarımızın, mesleğe ve CMK görevlendirmesine yeni başlayan, henüz 
birkaç tane görev almış -hatta hiç görev ALAMAMIŞ- biz yeni avukatların önünde olduğu; bizlere sıra 
gelmesi için ise yüzlerce görev alnuş bu kıdemli meslektaşlarımızın bir bu kadar daha görev almasını 
beklemek zorunda olduğumuz görülecektir. Düzenleme eksikliklerinden kaynaklanan bu durum bizleri ciddi 
anlamda hak kaybına uğratınaktadır. 

Baromuzun kabul ettiği bir diğer uygulama olan "ortak yetki" hususu ise, bizleri CMK sistemi 
konusunda en fazla mağdur eden husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, sistemsel 
düzenleme eksikliklerinden ötürü puan sisteminde oluşan dengesiz dağılım sonucu, kıdemli meslektaşlarımız 
biz yeni avukatlardan bariz şekilde avantajlı şekilde CMK görevlendrimesi almakta ve baromuzun kabul ettiği 
ortak yetki uygulamasına göre, ofislerinde çalıştırdıkları mesleğe yeni başlayan meslektaşlarımıza, kendi 
isimleri ve puanları ile görev aldırmaktadırlar. Zaten puansal olarak ciddi bir hak kaybımız var iken, bir de 
ortak yetki ile kıdemli avukatın puanı kullanılarak aktif şekilde CMK görevi yapılması, bizlerin hakkını 
tamamen bertaraf etmiş, son aylarda sisteme yeni kaydolan meslektaşlarımız dahi görev alamaz hale 
gelmiştir. 

Kaldı ki baromuzun CMK uygulamasında günlük görevlendirme sınırı mevcut olmadığı için 
gün içerisindeki tüm görevlendirmeler yııkarıda izah edilen sıkıntılar sebebi ile nöbet listelerinin ilk 5 sırasını 
oluşturan kıdemli avukatlarımız arasında değişmekte ve sistem amacına göre işlememektedir. Bizlere tanınan 
CMK görevlendirmesi hakkımızdan neredeyse hiç yararlanamayacak boyuta gelmiş olmamızdan ötürü, 
sayın genel kurulunuzda teklif ve önergelerimizin görüşülerek değerlendirilmesini talep etmekteyiz. 

Meslekte yeni olan avukatların meslek ile alakalı sorunları ve bu sorunların yaşanan pandemi 
döneminde katlanarak arttığı zaten baromuzun bilgisi dahilindedir. Yaşanan onca sorunun üstüne mesleğe yeni 
başlayan meslektaşlar için çok önemli olan bu haksızlığın önüne geçmek ve avukatlık mesleğine yeni başlamış 
olan meslektaşlarımızın sorunlarına çözüm üretınek Samsun Baromuzun öncelikli vazifesi olmalıdır. 

Söz konusu bu haksızlığın önüne geçilmesi için; 

► ortak yetkinin kesin olarak kaldırılarak; her avukatın kendi puan ve kendi adı ile görevlendirme
almasını talep etmekle beraber; 

► görev bekleme süresinin 24 saat ile genişletilmesini,
► Buna ek olarak sistemdeki adaletsizliği bertaraf edecek , ortak yetkinin kaldırılması talebimizin yanında

sayın genel kurulunuzda karar kılınacak farklı çözüm önerilerinin de değerlendirilmesini,

Samsun Barosu avukatları olarak saygılarımızla arz ve talep ederiz. 




