
KÜTAHYA BAROSU CMK HİZMETLERİNİN DÜZENLEMESİNE DAİR YÖNERGE 

AMAÇ

Madde 1-

Bu yönetmel�ğ�n amacı, Kütahya Barosu tarafından, CMK ve �lg�l� mevzuat gereğ� müdafi� ve vek�l 
görevlend�r�lmes�, görevlend�r�len avukatlar arasında ad�l dağılımın sağlanması, ceza yargılamasının; 
yasalara, uluslararası sözleşmelere, �nsan haklarına dayalı olarak gerçekleşmes�n�n sağlanmasına 
yönel�k, çalışma �lke ve yöntemler�n bel�rlenmes� �le ortak uygulamayı sağlamaktır.

KAPSAM:

Madde 2-

Bu yönetmel�k;  Kütahya Barosu CMK  görevlend�rmeler�ne �l�şk�n uygulamada, müdafi� veya vek�l olarak 
görevlend�r�lecek avukatların saptanması, çalışma şekl�, meslek �ç� eğ�t�m sem�nerler�n�n yöntem ve 
esaslarını kapsamaktadır.

YETKİ:

Madde 3-

CMK 150, 234 ve 239 ncu maddeler� uyarınca ve bu maddelere �st�naden çıkartılan 02 Mart 2007 tar�h ve 
26450 sayılı Resm� Gazetede yayınlanarak yürürlüğe g�ren CMK yönetmel�ğ� hükümler� doğrultusunda 
“Zorunlu Müdafi�” görevlend�rme münhasıran Baroya a�tt�r. Baro, bu yetk�s�n�; Kütahya �l sınırları �ç�nde kısa 
adı BARONET olarak adlandırılan b�lg�sayar otomasyon yazılımı �le kullanır.
CMK KOMİSYONU:
Madde 4-

CMK Kom�syonu, CMK uygulamalarından sorumlu yönet�m kurulu üyes� �le CMK Nöbet L�steler�nde görev 
alan Kütahya Barosu Gençl�k Mecl�s� Yönet�m Kurulu'ndan 1 üye �le l�stede yer alan d�ğer 3 üye olmak üzere 
toplam 5 üyeden oluşur. Baro Yönet�m Kurulu; bu sayıyı, CMK uygulamasının yarattığı �ht�yaca ve 
gereklere uygun olarak artırab�l�r.

CMK Kom�syonu, Baronun, çalışma kom�syonlarına �l�şk�n düzenlemeler� gereğ�nce oluşturulur ve bu 
düzenlemelere göre, görevler�n� yer�ne get�r�r, yen� b�r kurul oluşturuluncaya kadar görev�ne devam eder.

Yen� oluşturulan CMK kom�syonu, sorumlu yönet�m kurulu üyes� tarafından en geç 30 gün �ç�nde �lk 
toplantıya çağrılır.

CMK Kom�syonu, 3 ayda b�r toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu �le karar ver�l�r. Oyların eş�t 
olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerl�d�r.

CMK Kom�syonu, ceza yargılamasının; yasalara, uluslararası sözleşmelere, meslek kuralları ve et�ğ�ne, 
kurulun yerleşm�ş kararlarına ve ceza yargılamasına �l�şk� tüm düzenlemelere uygun, adaletl� ve �nsan 
haklarına saygılı, �lke ve yöntemler�n� bel�rler ve ortak uygulamayı sağlar.

Geçerl� b�r mazeret olmadan; b�rb�r�n� tak�p eden üç toplantıya veya b�r yıl �ç�nde toplam altı toplantıya 
katılmayan üyen�n üyel�ğ� başkanının tekl�fi ve CMK Kom�syonun kararı �le sona erer. Bu karara karşı 15 gün 
�ç�nde Baro Yönet�m Kurulu'na �t�raz ed�leb�l�r. Baro Yönet�m Kurulu'nun �t�raza �l�şk�n kararı kes�nd�r.

CMK KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 5-

Kom�syonun görev ve yetk�ler� şunlardır;

a-Baro yönet�m kuruluna, kurulun faal�yetler� hakkında düzenl� rapor vermek,



b-Müdafi� ve vek�l görevlend�rme �stemler�n�n, oluşturulan gönüllü avukat l�steler� uyarınca, ad�l olarak 
dağılımını sağlamak ,

c-CMK yasal düzenlemeler�ne aykırı davranışta bulunan, s�stem� aksatan müdafi� ve vek�ller hakkında 
�şlem yapmak ve Baro Yönet�m Kurulu'na derhal b�lg� vermek,

ç-CMK Kom�syonun, CMK müdafil�k ve vek�ll�k faal�yetler�n�n, aksamadan ve �lg�l� tüm yasal düzenlemelere 
uygun yürütülmes� �ç�n gerekl� önlemler� almak,

d-Baro Yönet�m Kurulu �le ceza yargılamasının tüm b�r�mler� arasında b�lg� alışver�şler�n� sağlamak, 
uygulamada ortaya çıkan sorunları g�dermek �ç�n öner�lerde bulunmak ve kom�syonun kend� kararlarına 
uygun uygulama b�rl�ğ�n� sağlamak,

e-BARONET görevlend�rmeler�n� denetlemek, CMK nöbet l�stes�ne kayıtlı avukatların karşılaştığı 
aksaklıkları g�dermek ve yardımcı olmak �ç�n çalışmalar yapmak

f-Müdafi� ve vek�l olarak görevlend�r�lmek �steyen avukatların l�stes�n� hazırlamak, l�steye g�rmek ve l�steden 
çıkmak �steyen avukatlar hakkında Baro Yönet�m Kurulu'na b�lg� vermek,

g-Elektron�k ortamda yürütülen nöbet uygulamalarını, gereklere göre düzenlemek ve değ�şt�r�lmes� �ç�n 
Baro Yönet�m Kurulu'na tavs�yede bulunmak,

ğ-CMK uygulaması �le �lg�l�: ş�kayet, �t�raz, görevden çek�lme ve �ade, rapor, b�lg�lend�rme, �st�fa d�lekçeler�n� 
ve d�ğer, �lg�l� her türlü başvuruyu �ncelenmes� ve karara bağlanması �ç�n Baro Yönet�m Kurulu'na b�ld�rmek,

h-Meslek �ç� eğ�t�m, sem�ner, konferans ve toplantılar düzenlemek, bu tür toplantıların katılımcı, yer ve 
zamanını bel�rlemek, yönetmek ve organ�zasyonları sağlamak,

ı-Baro Yönet�m Kurulunca ver�len d�ğer görevler� yer�ne get�rmek,

Kom�syon; vek�l ve müdafi� l�steler�n�, l�stelerde yer alan avukatlar arasında ad�l dağılım ve görevlend�rme 
esaslarını, Baro Yönet�m Kurulu'nun bel�rled�ğ� yöntem aracılığı �le yer�ne get�r�r.

EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Madde 6-

CMK müdafil�k ve vek�ll�k s�stem�nde yer almak �steyen Baro levhasına kayıtlı avukatlar, uygulamada b�rl�k, 
dayanışma, �let�ş�m ve �şb�rl�ğ�n�n sağlanması amacıyla eğ�t�c� ve öğret�c� n�tel�kte olan eğ�t�m sem�nerler�ne 
katılab�l�r. Baro Yönet�m Kurulunun kararı üzer�ne, CMK Kom�syonu, gerekl� gördüğü konularda sert�fika 
programları düzenleyeb�l�r.

Sem�nerler�n �çer�ğ�, süres�, yer� ve zamanı, sem�nerler�n yönet�m�, konuşmacıların bel�rlenmes�, b�l�m 
adamlarıyla d�ğer eğ�t�c� ve b�lg� ver�c� k�ş�ler�n sem�nere katılmalarının sağlanması, Baro Yönet�m 
Kurulunun vereceğ� yetk� �le CMK Kom�syonunca yapılır.

Sert�fika programlı sem�nerler, yılda en az b�r kez yapılır. Stajyer avukatlar stajının son 6 aylık evres�nde 
başvuruda bulunab�l�rler. Sem�ner sonunda, sem�nere katılan avukatlara sert�fika ver�l�r. CMK nöbet 
l�steler�, Baro Yönet�m Kurulunca ya da Baro Yönet�m Kurulunun verd�ğ� yetk� üzer�ne CMK Kom�syonunca 
Kütahya Barosu'na kayıtlı avukatlardan gönüllülük oluşturulur.

Sert�fikaların geçerl�l�k süres� 1(b�r) yıldır.

CMK Kom�syonu, eğ�t�m sem�nerler� konusunda Kütahya Barosunun d�ğer kurullarıyla �şb�rl�ğ� yapab�l�r, 
ortak eğ�t�mler ve toplantılar düzenleyeb�l�r. Kütahya Barosu üyes� ve �stekl� avukatlar arasından eğ�t�mc� 
yet�şt�r�lmes�ne �l�şk�n programlar düzenleyeb�l�r.



CMK GÖREVLENDİRME ESASLARI

Madde 7-

BARONET s�stem�ne, müdafi� ve vek�l atanması konusunda yasa ve yönetmel�ğe uygun talep gelmes� 
hal�nde, eş�tl�k �lkes� gereğ�nce derhal görevlend�rme yapılır.

Müdafi� ve vek�l görevlend�r�lmeler�nde aşağıdak� �lke ve yöntemlere uyulur:

a- Zorunlu haller dışında görevlend�rmeler sadece BARONET s�stem� üzer�nden yapılır. BARONET 
üzer�nden yapılmayan, s�stem�n çalışmadığı durumlarda Yönet�m Kurulu ya da CMK kom�syonunun b�lg�s� 
dışında görülen �şlerde ücret ödenmez.

b- Görevlend�r�len avukatlar, haklı ve yasal neden ve engeller olmadıkça görev� bırakamaz.

c- Görevlend�rmeler, gönüllü avukatların oluşturduğu nöbet l�stes�nden ad�l dağılım �lkes�ne göre yapılır.

ç- Acele yada zorunlu durumlarda: Baro Başkanı veya CMK Kom�syonu Başkanı tarafından da “derhal” ve 
durumun özell�kler�ne göre l�ste dışı dah� gerekl� görevlend�rme yapılab�l�r. Bu durumda yapılan 
görevlend�rme derhal CMK Kom�syonuna b�ld�r�l�r.

d- Madde 6 uyarınca eğ�t�m sert�fikası bulunan avukatlara gündüz görevlend�rme puanının 0,75 �le çarpımı 
oranında, gece görevlend�rmeler�nde �se 0,375 görevlend�rme puanı ver�l�r.

e -  Görev lend � rme le rde  üc re t ,  “Ceza  Muhakemes �  Kanunu  Ge reğ �nce  Müdafi  Ve 
Vek�ller�nGörevlend�r�lmeler� İle Yapılacak Ödemeler�n Usul VeEsaslarına İl�şk�n Yönetmel�k “ hükümler�ne 
göre öden�r.

f- Soruşturma safhasındak� görevlend�rmelerde, BARONET s�stem� üzer�nde bel�rlenm�ş olan “ortak yetk�l�” 
avukatlar dışında, yetk�lend�rme ya da tevk�l �le de olsa başka b�r avukatın yer�ne görev kabul ed�lemez. 
Böyle durumlarda ücret ödenmez.

g- Kovuşturma safhasındak� görevlend�rmelerde, geç�c� olmak kaydı �le yetk� belges� ver�lerek başkaca b�r 
avukatın duruşmaları tak�p etmes� ve yargılamanın aksamaması sağlanab�l�r. Bu şek�lde yetk� belges� �le 
görevlend�r�lecek avukata ayrıca ücret ödenmez.

ğ-Görevlend�rme dağılımında esaslar;

- CMK Nöbet L�steler�, Kütahya Barosuna kayıtlı avukatlar arasından gönüllülük esasına göre oluşturulur. 

- Nöbet L�steler� �lçeler�n coğrafi sınırları doğrultusunda oluşturulur. Adl�ye teşk�latı olmayan �lçeler, CMK 
Kom�syonu kararı �le en uygun �lçe sınırlarına dah�l ed�l�r.

- Nöbet L�steler�, soruşturma ve kovuşturma d�ye �k�l� b�r ayrıma tab� tutulur. Her b�r l�sten�n puanlaması farklı 
tutulur.

- Müdafi� veya vek�l taleb�, kolluk, savcılık ya da mahkemelerce kend�ler�ne ver�len kullanıcı ş�fres� ve 
kullanıcı adı kullanılarak BARONET s�stem�ne g�r�ş yapılarak onl�ne olarak talep ed�l�r. Gelen talep s�stem 
tarafından değerlend�r�l�r, �lg�l� nöbet l�stes�nde en uygun olan avukattan başlayarak avukatın s�steme 
kaydett�rd�ğ� cep telefonuna çağrı yapar. Avukat görev� kabul ett�ğ�nde veya reddett�ğ�nde kend�s�ne b�r 
görev puanı ver�l�r ve l�stede puanı sırasına yerleş�r.

- L�steler görev puanı esasına göre tutulur. Avukata yapılan her çağrı �ç�n 1 görev puanı ver�l�r. Görev 
puanı BARONET s�stem�nde yer aldığı şek�lded�r. Meslekte beş yılını henüz doldurmamış avukatlar 
�ç�n 7. Madden�n d fıkrası hükmü ayrık tutulmuş olup, görev puanı gündüz 0,50, gece 0,25 
çarpanıdır.

- Kabul, red, ulaşılamama, meşgul vs. durumlardak� puanlama BARONET s�stem�nde düzenlend�ğ� 
şek�lded�r.



- Görevlend�rme, telefona gelen çağrıya olumlu yanıt vermekle başlar. Görev� kabul eden avukat, Görev 
mahall�; bürosu �le aynı yerleş�m çevres�nde �se makul olan en kısa sürede görev yer�ne ulaşmak 
durumundadır. 

-Görev L�steler�ne kayıtlı avukat, yılda toplam 45(Kırk Beş) gün mazeret hakkına sah�pt�r. Bu süre san�ye 
bazlı �şler. Avukat d�led�ğ� zaman, d�led�ğ� kadarını kullanab�l�r.

- Mazeretl� olmadığı halde görev kabul etmeyen, s�stem�n çağrısına cevap vermeyen ya da telefonuna 
ulaşılamayan avukatın puanına ayrıca 1 görev puanı kadar red puanı eklen�r.

- Nöbet l�stes�ne sonradan eklenen avukatlar, ortalama puan esasına göre katılırlar. Ortalama puan, o ana 
kadar yapılan toplam görev puanlarının nöbet l�stes�ne kayıtlı avukat sayısına bölünmes� �le oluşur.

h- Menfaat çatışması bulanmayan hallerde b�rden fazla şüphel�, sanık, mağdur, ş�kayetç�, suçtan zarar 
gören veya katılan �ç�n görevlend�r�len aynı müdafi ya da vek�le bu k�ş�ler�n her b�r� �ç�n ayrı , ancak en fazla 
10 k�ş� ücret� öden�r.

Avukat, görevlend�rmey� kabul ett�ğ� andan �t�baren 1(b�r) saat boyunca mazaretl� sayılır ve s�stem bu süre 
zarfında b�r başka görev �ç�n aramaz. Ancak, bunun �st�sna� durumu olarak, aynı kurumca yapılacak başka 
görevlend�rme talepler� olursa s�stem bu süre zarfında öncel�kl� olarak görev� kabul etm�ş avukatı arar. 
Avukat, bu durumda görev� kabul etmezse ayrıca red puanı eklenmez.

Sehven redded�len(BARONET aramasının yanıtlanmadığı durumlar har�ç olmak üzere) görevlend�rmen�n 
düzelt�lmes� �ç�n; sehven yapılan reddetme �şlem�n�n gerçekleşt�ğ� günün b�t�m�nden �t�baren �lk �ş günü 
�ç�nde kom�syona başvuru yapılması gerekmekted�r. Bu sürede başvuru konusu yapılmayan talepler �ç�n 
kom�syon �nceleme yapmaz ve görev redded�lm�ş sayılır. Bu husus İt�raza konu ed�lemez.

Kom�syon kararlarına karşı yazılı d�lekçe �le kararın tebl�ğ� tar�h�nden �t�baren15 gün �ç�nde Baro Yönet�m 
Kurulu'na �t�raz ed�leb�l�r. Baro Yönet�m Kurulu'nca yapılacak �nceleme sonucu ver�len karar kes�nd�r.

ı- Soruşturma aşamasında görevlend�rme, �dd�anamen�n kabul ed�lmes�ne; kovuşturma aşamasında �se 
kararın kes�nleşmes�ne kadar devam eder.

�- İşler�n� tak�p ett�kler� k�ş� ve kurumların taraf olarak bulunduğu ceza yargılamalarında, görevlend�r�ld�ğ� 
dosyada yer alan taraflardan herhang� b�r�s� �le vekalet �l�şk�s� bulunan avukat, tarafların h�ç b�r�s� �ç�n müdafi� 
veya vek�l olarak görevlend�r�lemez. Görevlend�r�lm�ş �se �lg�l� avukat durumu derhal Baroya b�ld�r�r ve görev� 
�ade eder.

j- Baro tarafından uzlaştırmacı olarak görevlend�r�lm�ş olan Uzlaştırıcı Avukat, bu sıfatla görev yaptığı olay 
�le �lg�l� olarak aynı dosyada daha sonra vek�l ve müdafi� olarak görevlend�r�lemez.

MÜDAFİ – VEKİLLER:

Madde 8-

Müdafi�-vek�l L�steler�n�n hazırlanmasında; �ht�yaç, meslek� yeterl�l�k, sert�fikalı eğ�t�m programlarına 
katılmış olma, başvuru önces�nde CMK kapsamında ver�len görevler� yer�ne get�rme ve tak�p etme, CMK 
Kom�syonunca hakkında b�r yaptırım kararı ver�lmem�ş olma yada yaptırıma �l�şk�n b�r süre öngörülmüşse 
bu süren�n dolmuş olması, vb. g�b� ölçütlere göre değerlend�rme yapmak yetk�s� Baro Yönet�m Kurulu'nun 
verd�ğ� yetk�yle CMK Kom�syonuna a�tt�r.

MÜDAFİ ve VEKİLLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

Madde 9-

Müdafi ve vek�ller;

a- Zorunlu ve �nsan� nedenler dışında, görevlend�r�ld�ğ� b�r�me makul olan en kısa sürede ulaşmakla,



b- Görevler�n� mevzuatta bel�rl� görev aşamalarının sonuna kadar yer�ne get�rmekle,

c- Görevlend�rme yazısı, katıldığı soruşturma yada kovuşturma evres�ne �l�şk�n tutanağın aslı, aslı yoksa 
onaylı örneğ�,  varsa yapmış olduğu yol g�derler�ne �l�şk�n belge, g�der pusulası veya ray�ce uygun yazılı 
b�ld�r�m� �le serbest meslek makbuzunu baroya vermekle,

ç- Yürürlüktek� yasa ve düzenlemelere göre, görevden çek�lmey� ya da �ş� reddetmey� gerekt�ren hallerde 
durumu derhal CMK Kom�syonuna b�ld�rmekle,

d- Temy�z- �st�naf �ncelemes�nde bozulan kararlarda, yen� esas numarası alan davayı da tak�p etmekle,

e- Görevler�n� sonuna kadar, görev gerekler�ne ve Avukatlık Kanunu hükümler�ne uygun şek�lde yapmak ve 
özen yükümüne uygun davranmakla,

f- Soruşturma ve kovuşturma aşamasında tesp�t ed�len veya kend�s�ne �let�len hukuka aykırılıkları ve 
olguları olayın özell�ğ�ne göre k�ml�k tesp�t�, �fade, sorgu ve ayrıca görevl� olarak katıldığı �şlemlere �l�şk�n 
tüm tutanaklara geçmes�n� talep etmek, şerh düşmek, tutanak tutmak, ve CMK Kom�syonuna yazılı olarak 
b�ld�rmekle,

g- Mahkemece, görevs�zl�k veya b�rleşt�rme kararı ver�lmes� durumunda davayı gönder�ld�ğ� mahkemede 
tak�p etmek, yen� mahkemen�n adını, dosya numarasını, duruşma gününü CMK Kom�syonuna yazılı olarak 
b�ld�rmekle,

ğ- Baro Başkanı ve CMK Kom�syonu Başkanının ac�l durumlardak� resen görevlend�rmeler� har�ç olmak 
üzere BARONET s�stem� har�c�nde, görev kabul etmemekle, zorunlu hallerde derhal CMK Kom�syonuna 
b�ld�rmekle,

h- Aynı dosyada 10 k�ş�den fazlasına müdafi�l�k etmemekle yükümlüklüdür.

Yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen müdafi� ve vek�ller, CMK Kom�syonu kararıyla l�steden çıkarılab�l�rler.

GÖREVİN SONA ERMESİ

Madde 10-

Müdafi ve vek�ller�n görev�, aşağıdak� hallerde sona erer:

Soruşturma evres�nde; kovuşturmaya yer olmadığına da�r kararın kes�nleşmes�, yetk�s�zl�k veya görevs�zl�k 
kararı, kamu davası açılması hâl�nde �se �dd�anamen�n kabulü kararı ver�lmes�,

Kovuşturma evres�nde; yargılamanın yapıldığı �l veya �lçe dışında yargılamayı gerekt�r�r görevs�zl�k veya 
yetk�s�zl�k kararı, esasa �l�şk�n hükmün kes�nleşmes� ya da davanın nakl�ne karar ver�lmes�,

Müdafi, vek�l veya kend�s�ne müdafi ya da vek�l görevlend�r�len k�ş�n�n ölmes�,

K�ş�n�n kend�s�ne b�r müdafi veya vek�l seçmes�,

Kovuşturma aşamasında davaların b�rleşt�rmes� durumunda; b�rleşt�rme kararı �le esası kapanan 
dosyalardak� müdafi ve vek�ller�n görev� sona erer,

Görevden çek�lme, haklı koşullar yada yasal neden ve engeller�n varlığı durumunda gerçekleşeb�l�r. 
Görevden çek�len avukat bu durumu derhal yazılı olarak Baroya b�ld�r�r. Bu b�ld�r�mler dava �le �lg�l� b�lg�ler�, 
çek�lme gerekçeler�n�, duruşma tutanaklarını ve sonrak� duruşma gününü �çer�r. Avukatlık kanunu uyarınca 
çek�lme taleb�n�n b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren CMK Kom�syonunca çek�lme taleb�n�n kabulü tar�h�n�n 
kend�s�ne b�ld�r�lmes�ne kadar görevl� avukatın sorumluluğu devam eder.



CMK nöbet l�stes�nde kayıtlı �ken herhang� b�r nedenle l�steden çıkan avukatın, kovuşturma aşamasındak� 
görev�:

Görev yaptığı �l veya �lçe dışına taşınmış olması, kaydının baro s�c�l�nden s�l�nm�ş olması, kamu ya daözel 
sektör kurum avukatlığına geçmes�, verg� da�res�nden kaydının s�l�nmes�, c�dd� sağlık sorunları sebeb�yle 
çalışamaması g�b� hallerde tüm görevler� �ç�n sona erer. Bu durumdak� avukat derhal kend�s�ne yapılmış 
olan tüm görevlend�rmeler�, mahkeme adı, hukuk� yardımda bulunulan k�ş� yada k�ş�ler�n k�ml�k b�lg�ler� ve 
dosya numaraları g�b� gerekl� tüm b�lg�ler� Baroya yazılı olarak b�ld�rmek zorundadır.

Haklı b�r neden� olmaksızın görev� bırakan müdafi veya vek�l o görev neden�yle kend�s�ne yapılan ödemeler� 
�ade eder.

CMK Kom�syonunun, görevden çek�lme taleb�n�n redd�ne �l�şk�n gerekçel� kararına karşı avukat, bu kararın 
kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren onbeş gün �ç�nde Baro Yönet�m Kurulu'na �t�raz edeb�l�r. Baro Yönet�m 
Kurulu'nun bu konuda vereceğ� karar kes�nd�r.

Ceza Muhakemes� Kanunu gereğ�nce soruşturma ve kovuşturma makamlarının taleb� üzer�ne 
görevlend�r�len müdafi veya vek�l azled�lemez

ÜCRET

Madde 11-

Ücret, “Ceza Muhakemes� Kanunu Gereğ�nce Müdafi Ve Vek�ller�nGörevlend�r�lmeler� İle Yapılacak 
Ödemeler�n Usul VeEsaslarına İl�şk�n Yönetmel�k “ hükümler�ne göre öden�r.

BARONET S�stem� ataması dışında �fa ed�len görevlerde,Baro Başkanı,CMK Kom�syonu başkanı veya 
Baro Yönet�m Kurulu'nca görevlend�r�lm�ş olanlar tarafından zorunlu olarak gerçekleşt�r�len 
görevlend�rmelerde; CMK Kom�syonuna haber ver�lmeden g�r�lmes� hal�nde, CMK Kom�syonunun 
b�lg�lend�r�ld�ğ� halde dah� �fa ed�len görev� görev�n gerçekleşt�r�ld�ğ� günü �zleyen �lk �ş günü b�t�m�ne kadar 
Baro kalem� vasıtasıyla BARONET s�stem�ne �şlet�lmemes� hal�nde g�r�len �fadelere ve sorgulara ücret 
ödenmez.

MÜDAFİİ VE VEKİL TARAFINDAN ÖDEMELERE İLİŞKİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE 
BELGELER:

Madde 12-

Müdafi� veya vek�l�n; görevlend�rme yazısı, katıldığı soruşturma yada kovuşturma evres�ne �l�şk�n tutanağın 
aslı veya onaylı örneğ�, belgen�n çok sayıda olması durumunda �lk ve son sayfası ve varsa yapmış olduğu 
yol g�derler�ne �l�şk�n belge, g�der pusulası veya ray�ce uygun yazıl beyanı �le serbest meslek makbuzunu 
talep hal�nde vermes� gerek�r.

İst�nabe olunan �şlere �l�şk�n görevlerde, ödeme �le �lg�l� yukarıda bel�rt�len tüm belgeler soruşturma yada 
kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhur�yet Başsavcılığı'na ulaştırılmak üzere baroya tesl�m ed�l�r.

Müdafi� veya vek�l s�gortalı olarak çalışmakta �se b�rl�kte çalıştığı avukatın, avukatlık bürosu ya da avukatlık 
ortaklığı şekl�nde çalışmakta �se büro yada ortaklığının serbest meslek makbuzunu kullanır.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER:

Madde 13-

Görevlend�r�len avukata aşağıdak� hallerde ücret ödenmez.

a Baro Başkanı ve CMK Kom�syonu Başkanının ac�l durumlardak� resen görevlend�rmeler� har�ç olmak 
üzere CMK müdafi� ve vek�l l�stes�nde yer almayan avukata,

b- Eks�k b�lg� ve belge sunan avukatlara (Eks�kl�kler tamamlanıncaya kadar),



c- Baro tarafından görevlend�rme yapılan �şlere yetk� belges� �le katılan avukatlara,

ç- Soruşturma yada kovuşturma aşamalarında müdafi�-vek�l olarak görev almasına rağmen aynı aşamada 
vekalet �l�şk�s� �le yetk� alan avukatlara.

d- Yönetmel�k hükümler�ne aykırı davranışı neden� �le CMK Kom�syonunca ücret �stem� redded�len 
avukatlara,

e- CMK �le �lg�l� tüm yasal düzenlemelere aykırı her hang� b�r �şleme katılan avukata.

f- BARONET S�stem� ataması dışında �fa ed�len görevlerde, Baro Başkanı,CMK Kom�syonu başkanı veya 
Baro Yönet�m Kurulu'nca görevlend�r�lm�ş olanlar tarafından zorunlu olarak gerçekleşt�r�len 
görevlend�rmelerde; CMK Kom�syonuna haber ver�lmeden g�r�lmes� hal�nde, CMK Kom�syonunun 
b�lg�lend�r�ld�ğ� halde dah� �fa ed�len görev� görev�n gerçekleşt�r�ld�ğ� günü �zleyen �lk �ş günü b�t�m�ne kadar 
Baro kalem� vasıtasıyla BARONET s�stem�ne �şlet�lmemes� hal�nde g�r�len �fadelere ve sorgulara ücret 
ödenmez.

YAPTIRIM İLKELERİ:

Madde 14-

CMK Kom�syonunde görev alan avukatlardan, ver�len görev�n her aşamasında gereken yasal �şlemler� 
yapmayan, aksatan ya da yönetmel�kte bel�rlenen kurallara aykırı davranan, CMK Kom�syonu veya CMK �le 
�lg�l� yönet�m kurulu kararlarına uymayan avukatlar hakkında, Avukatlık Yasası, meslek kuralları, yönetmel�k 
ve bu yönetmel�ğ�n 15, 16 ve 17. maddeler�nde bel�rt�len yaptırımlar uygulanır.

Yaptırım uygulanması gereken eylem�n yönetmel�ğ�n 15, 16 ve 17.maddeler�nde sayılanlardan b�r�ne 
g�rmemes� durumda eyleme uygulanan en yakın yaptırım uygulanır.

Aykırılık ya da aksamanın öğren�lmes� �le, �lg�l� vek�l yadamüdafi�den, aksama ve aykırılıkkonusu hakkında, 
beyanını 10 gün �ç�nde sunması �sten�r. Söz konusu beyanın, h�ç ya dasüres�nde sunulmaması durumunda 
5 red puanı hanes�ne �şlen�r.

Yaptırımlar; red puanı �şlenmes�, uyarma, s�stemden geç�c� olarak çıkarma ve s�stemden kes�n olarak 
çıkarmadır.

UYARMA

Madde 15-

Uyarma; CMK görevlend�rmeler�nden doğan yükümlülükler�n� özenl� yapmayan müdafi� veya vek�l�n CMK 
Kom�syonu tavs�yes� �le Baro Yönet�m Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılmasıdır. Uyarma cezası alan 
avukatın soruşturma l�stes� puanına 5(beş) görev puanı; kovuşturma l�stes� puanına 2(�k�) ağır ceza 
mahkemes� görev puanı eklen�r.

Uyarma yaptırımına uğrayan avukatın bu karara karşı kararın kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren 15(on beş) gün 
�ç�nde Baro Yönet�m Kurulu'na �t�raz hakkı vardır. İt�raz üzer�ne Baro Yönet�m Kurulu'nca ver�len karar 
kes�nd�r.

SİSTEMDEN GEÇİCİ OLARAK ÇIKARMA:

Madde 16-

S�stemden geç�c� çıkarma; avukatın, müdafil�k veya vek�ll�k görev�n� yaparken görev�n� aksatması, görev�n 
gerekt�rd�ğ� yasal mevzuata ve Avukatlık Kanunu'na aykırı davranması hal�nde eylem�n ağırlığına göre 
CMK Kom�syonu tavs�yes� �le Baro Yönet�m Kurulu tarafından en az 3(üç), en çok 6(altı) ay süre �le nöbet 
l�stes�nden çıkarılmasıdır.



S�stemden geç�c� olarak çıkarılan avukata, s�stem dışı kaldığı süre �çer�s�nde başka görev ver�lmez. Ancak 
avukat daha önce kend�s�ne ver�lm�ş olan �şler� tak�p etmek zorundadır.

Ceza süres� sona erd�ğ�nde, herhang� başka b�r karara gerek kalmaksızın avukat yen�den l�steye dah�l olur. 
Bu durumda avukat ortalama puandan l�steye kayded�l�r.

Geç�c� çıkarma yaptırımına uğrayan avukatın bu karara karşı kararın kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren 15(on 
beş) gün �ç�nde Baro Yönet�m Kurulu'na �t�raz hakkı vardır. İt�raz üzer�ne Baro Yönet�m Kurulu'nca ver�len 
karar kes�nd�r.

SİSTEMDEN KESİN OLARAK ÇIKARILMA:

Madde 17

S�stemden kes�n çıkarma; avukatın, CMK görevlend�rmeler�nden doğan müdafil�k veya vek�ll�k görev�n� 
yaparken görev�n� yapmaması, Avukatlık Kanunu'na ve yasal mevzuata aykırı davranma hal�nde CMK 
Kom�syonunun tavs�yes� �le Baro Yönet�m Kurulu kararı �le kes�n çıkarma yaptırımıdır.

CMK Nöbet L�stes�nde yer alan avukatlardan,

a- İlk uyarı tar�h�nden �t�baren başlamak üzere, 1(b�r) yıl �ç�nde 3(üç) kez uyarılanlar,

b- S�stemden geç�c� çıkarma hal�nde geç�c� çıkarma süres�n�n dolmasından �t�baren 1(b�r) yıl �ç�nde �k�nc� 
kez yaptırıma uğrayanlar ,

c- Raporlarında kasıtlı olarak gerçeğe aykırı b�lg� ve belge verd�kler� tesp�t ed�lenler,

ç- Avukatlık Yasası'nın Avukatların Hak ve Ödevler� başlıklı 6.kısmında yazılı esaslara ve CMK hükümler�ne 
aykırı davrananlar,

d- CMK görevlend�r�lmeler�nden dolayı d�s�pl�n kovuşturması açılan durumlarda,CMK Nöbet l�stes�nden 
kes�n olarak çıkarılırlar ve 2(�k�) yıl geçmeden tekrar görev alınmazlar. 

Hakkında (d) bend�ne göre d�s�pl�n kovuşturması açılan avukat, hakkında ceza tay�n�ne yer olmadığına da�r 
karar ver�lmes� hal�nde, yen�den l�steye dah�l ed�l�r. L�steden kes�n olarak çıkarılma haller�nde l�steye ger� 
alınma CMK Kom�syonu kararı �le olur. 

Kes�n olarak L�steden çıkarılan müdafi�- vek�l tak�p etmekte olduğu dosyaları ve duruşma günler�n� �çeren 
raporu CMK Kom�syonuna yazılı olarak kararın kes�nleşmes�nden �t�baren en geç 1(b�r) hafta �ç�nde 
sunmak zorundadır.

Avukatın, s�stemden kes�n çıkarma kararına karşı, kararın kend�s�ne tebl�ğ�nden �t�baren 15(on beş) gün 
�ç�nde Baro Başkanlığına �t�raz hakkı vardır. İt�raz üzer�ne Baro Yönet�m Kurulu'nca ver�len karar kes�nd�r.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER:

Madde 18-

Bu yönergen�n yürürlüğe g�rmes� �le Kütahya Barosu Yönet�m Kurulunca ve Baro Genel Kurulunca daha 
önce kabul ed�l�p yürürlüğe konulan �şbu yönerge �le düzenlenm�ş hususlardak� d�ğer tüm yönetmel�kler ve 
tal�matlar yürürlükten kaldırılmıştır.



UYGULAMA VE YÜRÜRLÜK:

Madde 19-

Bu yönerge, 03.07.2021 tar�hl� Kütahya Barosu Genel Kurulu tarafından kabul ed�ld�ğ� tar�hte yürürlüğe 
g�rer.

Madde 20- Bu yönerge hükümler� Kütahya Barosu Başkanlığınca yürütülür. Yönergede, Genel Kurul kararı 
�le değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 21- Bu yönergede düzenlenmem�ş hususlarda karar vermeye Baro Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r.
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