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DUYURU NO:2017/9
31 Aralik 2016 tarih ye 29935 (3. MUkerrer) sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak 01 Ocak

2017 tarihinde yUrur1ue giren "Ceza Muhakemesi Kanunu Geregince GOrevlendirilen Mfldafi ye
Vekiiere Yaptiacak Oden,eiere Iiicki,z 2017 yiii Tar/èsi"nin yUrutmesinin durdurulmasi ye
neticede iptali talebiyle Birligirnizce dava açi1mi olup, dava Danitay 10. Dairesinin 2017/155 E.
sayih dosyasina kaydedi1mitir.
Dava dilekcesinin bir ornegi ekte bilgilerinize sunu1mutur.
Saygilarimla.

0,0" (4"
Avukat Metin FEYZIOGLU
Turkiye Barolar Birligi
Bakani

Eki
-Dava Diiekçesi
-2017 1',!, CMK Ucret Tar jfesi

Adres: Oguziar Mah. Bari Mango Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat -ANKARA
Tel: 0 (312) 292 59 00 - Faks : 0 (312) 286 55 65
Internet Adresi: www.barobirlik.org.tr
e-mail: tbb@barobirlik.org.tr

N

'

:'
F.

Türkiye Barolar Birlig'i Ba*anligh
DANISTAY BA5KANL1I'NA

DURUSMA ISTEMLIDIR.
YURUTMEN1N DURDURULMASI ISTEMLDIR.

DAVACI

Turkiye Barolar Birligi
Oguziar Mah. Bari Mango Cad. Av. Ozdemir Ozok Sk No:8
06520 Balgat/ANKARA

VEKILI

: Av. Gamze KARADUMAN NEJAT
Ayni Adres

DAVALILAR

: 1- Adalet Bakanligi -ANKARA
2- Maliye Bakanhgi - ANKARA

TALEP KONUSU : 31 Aralik 2016 tarih ye 29935 (3. MUkerrer) sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak 1 Ocak 2017 tarihinde yururlUge giren "Ceza
Muhakemesi Kanunu Geregince Görevlendirilen Mudafi ye Vekillere
Yapilacak Odemelere tlikin 2017 yih Tarifesi"nin IPTALINE, bu
ilem He ilgili olarak dava sonuna kadar YURUTMENIIN
DURDURULMASINA karar verilmesi istemidir.
ACIKLAMALAR
Dava konusu olan "Ceza Muhakemesi Kanunu Geregince Görevlendirilen Müdafi ye
Vekillere Yapilacak Odemelere Ilikin 2017 yih Tarifesi" -"CMK Tarifesi"- (EK-1) 31.12.2016
tarih ye 29935 (3. MUkerrer) sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yurUrluge girmitir. 2017 yili
Tarifesinde yer alan ucretlerin oldukca dUUk olmasi nedeniyle ibu davanin açilmasi zaruri
o1mutur. Aagida izah edilen sebeplerle, dava konusu Tarife, acikca hukuka aykiri olup, öncelikle
yUrUtmenin durdurulmasi He neticede iptali gerekmektedir.
1. CEZA MUHAKEMES! KANUNU'NUN 13. MADDES!N!N AIK HUKMUNE
RAMEN, 2017 YILI TARIFES! ILE ILGIL! TURKIYE BAROLAR B!RLki'NiN
GORUSU DiKKATE ALINMAMISTIR.
5320 say!!! Ceza Muhakemesi Kanununun YUrUrlUk ye Uygulama Sekli Hakkinda Kanunun
13.maddesinde, CMK Tarifesindeki ücretlerin, Turkiye Barolar Birligi'nin de görüü alinarak
Adalet ye Maliye Bakanlikiari tarafindan birlikte tespit edilecegi hUkUm altina ahnmitir. Bu

(cy TUrkiye Barolar Birligh Ba§kanligi
baglamda, Turkiye Barolar Birligi "Ceza Mu ha kemesi Kanunu geregince goreviendirilen
avukatiara Odenen icretier lie sarf edilen eme gin degeri karyziactirildzginda CMK Ucret
Tarjfesinin 1136 sayili Avukatlik Kanununa gore Turkiye Barolar Birilgi tarafindan her yil
çikarilan Asgari Ucret Tar jfesi He eitlenmesinin mutiak surette zorunlu oldugu ... " konusundaki
09.12.2016 tarih ye 13829 sayili goruUnU Adalet Bakanligi Ceza t1eri Gene! MUdurlugU'ne
i1etmitir (EK-2). Bu gorUte, "Ceza Muhakemesi Kanunu geregince goreviendirilen avukatiara
Odenen ücretier lie sarf edilen emegin degeri kariiatiriidigznda CMK Ucret Tarfesinin 1136
sayili Avukatlik Kanununa gore Thrkiye Barolar Birligi tarafindan her yil çikarilan Avukatlik
Asgari Ucret Tarfesi He ecitienmesinin mutiak surette zoruniu oldugu" ye "Tarfenin bu haiiyie,
avukatiarin CMK gOrevierini llstienmeierinin günümüz vartiarinda bir hayii zoriatigi, Tarfede
belirtiien ücretierin sarf ediien emek ye mesainin kar,ciiigi oimadigz ye Anayasada düzenienen
angarya yasagina aykiriiik tekii ettigi tartimaszz oldugu" belirtilmi ise de, TUrkiye Barolar
Birligi'nin bu görUUnUn hiç dikkate alinmadigi gorulmektedir. Kanunda yer alan "gorU alinarak
bir!ikte tespit edilmesi" ek1indeki ifade, sadece ek!en yazi He gorU istenmesi an!aminda degil,
istenilen gorUUn "dikkate alinmasi" an!amrndadir.

2. CMK 2017 YILI TARIFESINDE YER ALAN UCRETLER AVUKATLIK ASGARI
UCRET TARIFESiNIN çoK ALTINDADIR.
TUrkiye Barolar Bir!igi'nin gorUUnun dikkate alinmamasi sonucunda, 2017 yili CMK Ucret
Tarifesi ile 2016 yih Tarifesindeki miktar!ara az miktarda zam yapildigi, ancak TBB önerisinde yer
alan miktarlar arasindaki ciddi farkin korundugu aagidaki tabloda da gorulmektedir.
Takip Edilen I

2016 Yih CMK 2017 Yih CMK 2017 Yih TBB

Soruturma evresi
Su!h Ceza Hakimligi
Asliye Ceza Mahkemesi
Agir Ceza Mahkemesi

Tarifesi
214,00 TL
331,00 TL
364,00 TL
656,00 TL

Tarifesi
260,00 TL
405,00 TL
445,00 TL
800,00 TL

Onerisi (AAUT)
600,00 TL
770,00 TL
1.980,00 TL
3.960,00 TL

Bilindigi üzere, avukatin sundugu hukuki yardimin karihgi olan avukatlik ticreti, esasen
taraflar arasinda serbestce belir!enmektedir. Bu husus Avukatlik Kanunu'nun 163. maddesinde de
belirti1mitir. Avukathk Kanunu 164. maddenin 4. fikrasinda hükUm altina alindigi gibi; avukat He
i sahibi arasinda Avukatlik Asgari Ucret Tarifesinin a!tinda olmayan bir avukatlik Ucretinin
karar!atirilmasi asildir. Doktrinde de "bu yaklazmin, vazgeciimez Anayasai hakiardan olan
savunma hakkinin yerine getirilmesinde üstieniien kamusai niteiikii gOrevin onursai boyutunun yarn
sira mesie gin serbest mesiek oiarak yapiimasinin günun ekonomik ko,cuiiarina uyarianmasirnn bir
sonucu oidugu" sayunulmaktadir'. Ayni eki!de, "Avukathk ücreti herhangi bir maim degeri gibi

GONER, Semih; Avukathk Hukuku, Ankara 2011, 5. Baski, s. 248
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olçulemez. Bu ücreti turn avukatlik mesleine ilickin vekardan ye avukatin k4iliginden ayirrnak da
mumkun degildir 2 .
Dolayisiyla, CMK görevi sonucunda verilecek Ucretin serbestce belirlenmesinin mUmkün
olmadigi bilinmekie birlikte, bu ücretin avukatlari onore edecek bir niteligi oldugu ye bunun da
Avukathk Asgari Ucret Tarifesinin altina inemeyecegi kukusuzdur. Avukatlik Asgari Ucret
Tarifesi ye CMK Tarifesi arasinda buyuk farkliliklar olmasi, ayni ttir hizmet için farkli Tarifeler
uygulanmasina yol acmakta ye eitlik ilkesine aykirihk oluturmaktadir.
TBB tarafindan belirlenen Avukatlik Asgari Ucret Tarifesi, kamu hizmeti gorevi yUrUten
avukatlarin alabilecekieri ASGARI duzeydeki ücret miktarini belirlemektedir. Avukatlik Asgari
Ucret Tarifesi zaten almacak ücretin en alt sinirini belirlemektedir. Kamu hizmeti verilecekse,
bu hizmetin kari1iginin Avukatlik Asgari Ucret Tarifesinin altinda olamayacagi kukusuzdur.

3. CMK 2017 YILI TARIFESI BAROLARIN TAVS1YE NiTELi!NDE
YAYINLADIKLARI EN AZ UCRET ç1zELGELERIN1N çoK ALTINDADIR.
Avukatlik Asgari Ucret Tarifesinde gösterilen ücretler kesinlikie avukatlarin aldiklari
ücretlere ilikin bir rayic degildir. Zira; Avukatlik Asgari Ucret Tarifesinde belirlenen
miktarlar verilen hizmet kariliginda alinabilecek en düük I asgari tutarlardir. Barolarin
Tavsiye Niteliginde Yayinladiklari En Az Ucret cizelgelerine de bakildiginda -ki adindan acikca
an1ai1digi tizere burada tespit edilen avukatlik Ucretleri en az miktari ifade etmektedir- aradaki fark
gorfflecektir. Ayrica, önemle belirtmek gerekir ki, asil olan bu çizelgeler de degil, taraflarin
Avukatlik Kanunu madde 1 64'Un sinirlari icinde kalarak serbestce belirleyecegi Ucrettir.
Bazi Barolar tarafindan Tavsiye Niteliginde Avukatlik En Az Ucret cizelgeleri:

i

2017 Yih
Ankara
Izmir
2017
Istanbul
Barosu
A.A.U.T. CMK
Barosu
Barosu
Tarifesi
(2017)
(2016)
(2017)
Soruturma evresi 3. 100,00 TL 3.270,00 TL 2.255,00 TL 600,00 TL 260,00 TL
Sulh
Ceza 3.200,00 TL 4.840,00 TL 2.940,00 TL 770,00 TL 405,00 TL
Mahkemesi
Takip Edilen

Hakimligi

Ceza 8.200,00 TL 9.400,00 TL 7.975,00 TL
Asliye
Mahkemesi
Agir
Ceza 11.800,00 TL 11.260,00 TL 12.595,00 TL
Mahkemesi

2

1.980,00
TL
3.960,00
TL

445,00 TL
800,00 TL

EREM, Faruk;" Sosyal Ekonomi Acisindan Avukatlik Ucreti", tBD, Y. 1972, s. 1079
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4. CMK 2017 YILI TARIFESINDEK! ARTIS ORANLARI YETERS!Z OLUP,
TARIFEDE YER ALAN UCRETLER HER GEEN YIL GUNUMUZUN EKONOMIK
KOSULLARI KARSISINDA ERiM!5 VE BU DURUM SURDURULEMEZ BIR HAL
ALMISTIR.
Gectigimiz yillarda, Ceza Muhakemesi Kanunu Geregince Görevlendirilen MUdafi ye
Vekillere Yapilacak Odemelere i1ikin Tarifelere her yil, yilhk enflasyon ye yeniden degerleme
oranlarinin cok altinda kalacak eki1de çok cilzi arti1ar yapilmaktadir. Bu yil yapilan arti ise
meslekta1arimizin yillardir suregelen magduriyetini gidermekten cok uzaktir. Durumu
rakamlarla anlatmak gerekirse:
Ornegin 2010 yihnda devietin belirledigi brüt asgari ücret 729-TL iken, 7 yilda toplam
%144 civarinda bir artt ile 2017 yilinda 1.777,50-TL'ye yukse1mitir. Ancak CMK Ucret
Tarifesinde yapilan arti1ar ne yazik ki ayni 7 yilhk sure zarfinda toplamda sadece %74
civarinda bir arti gormuttir. Nitekim soruturma evresinde ödenen brUt Ucret 2010 yilinda 149TL iken, 2017 yihnda sadece 260-TL'ye y]kse1ebi1mitir. Bu durumda, Tarifede yer alan
ücretlerin her gecen yil günümüzün ekonomik koul1ari karisinda eridigi ye bu durumun
sürdürülemez bir hal aldigi aikardir.

TARIFEDE BEL!RLENEN UCRETLERIN BRUT OLDU(U YE YASAL
KESINTILER YAPILDIKTAN SONRA AVUKATIN ELDE ETTi(i KAZANCIN DAHA
DA AZALDRII HUSUSLARI TARIFE HAZIRLANIRKEN DE6ERLEND!R!LMEM!5TiR.
Ornek vermek gerekirse;
5.

- Hazirlik ye sorgu için avukata 260,00-TL Uzerinden 44,07-TL stopaj ye 39,66-TL KDV
kesintisi yapildiktan sonra kalan miktar 176,27-TL'dir.
- Sulh Ceza Hakimliginde yurutUlen bir i1em için gorevlendirilen avukata 405,00-TL
üzerinden 68,64-TL stopaj ye 61,78-TL KDV kesintisi yapildiktan sonra kalan miktar
274,58-TL'dir.
- Asliye Ceza Mahkemesinde gorulen bir dava için gorevlendirilen avukata 445,00-TL
üzerinden 75,42-TL stopaj ye 67,88-TL KDV kesintisi yapildiktan sonra kalan miktar
301 ,69-TL'dir.
- Agir Ceza Mahkemesinde gorulen bir dava için gorevlendirilen avukata 800,00-TL
üzerinden 135,59-TL stopaj ye 122,03-TL KDV kesintisi yapildiktan sonra kalan
miktar 542,37-TL'dir.
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Tarifede yer alan kalemlere i1ikin detayh hesaplamalarin yer a1dii bir Tablo ekte (EK-3)
sunulmaktadir. Verilen rakamlardan da çok net bir ekilde anlailacagi üzere, CMK görevi
ylirüten avukatlarin durumu zannedilen de vahimdir. Oyle ki, Agir Ceza'da görulen bir
davada görev alan müdafii, muhtemelen tutuklu yargilanan sanik He gorumek için defalarca
cezaevine gitmek, yazili savunma hazirlamak, birkac ayda bir saatlerce sürebilecek
durumalara katilmak, senelerce bu dosyayi takip etmek, temyiz ye karar düzeltme
dilekçelerini hazirlamak ye bu aamalari avukatlik mesleginin gerektirdigi özen ye titizlikle
yurutmek ye takip etmek yukumlulugunde olup, turn bu yukumlulukler iVin bu avukatin dine
gecen miktar 542,37-TL'dir.

6. TARIFEDE YER ALAN UCRETLER BELiRLENIRKEN, AVUKATIN
GORE VLEND!RILDli! SORUSTURMA VEYA KOVUSTURMA ASAMALARININ
ORTALAMA SURELERI, BU SURELER ZARFINDA AVUKATLARIN
YUKUMLULUKLERI GERE! ORTALAMA KAC D1LEKçE SUNDUKLARI, KA
DURUSMAYA GIRMELERI GEREKTii, TEMY1Z YUKUMLULUKLER1 YE BENZERI
HUSUSLAR DIKKATE ALINMAMISTIR. 5oyle ki;
- Adalet Bakanhgi Adli Sicil ye Istatistik Genel Mudurlugu web sayfasinda yer alan
"Soruturma Evresi Ortalama GörUlme Sureleri" balikh tablodan (EK-4) anlailacagi
üzere, 2015 yili için soruturma evresi ortalama gorulme sUresi 381 gUn, faili mechul dosya
sayilarindan arindiri1mi ortalama gorulme sUresi ise 104 gtin olarak be1irtiImitir. Bu
bilgiler dogrultusunda, tutuklu olarak soruturmasi yUrUtUlen Uphe1i için gorevlendirilen
mudafiye 260-TL Brüt bir Ucret karihginda, hem ifade alinmasinda karakolda hazir
bulunmasi, hem tutukiulugunun degerlendirilmesi için gerekli itiraziarin yapihp sonucunun
takip edilmesi, hem tutukiulugun degerlendirilmesi duruma1i olarak yapildigi takdirde
herhangi bir ek Ucret almaksizin, durumaya katilmasi gerekmektedir. Bu konu He ilgili
18.01.2016 tarih ye 04502.354 sayih yazimiz He soruturma evresinde gorevlendirilen
avukata sulh ceza hakimliginde durumaya girmesi nedeniyle Tarifede yer alan "Sulh Ceza
Hakimlikierinde takip edilen i1er için" belirlenen rakamin ayrica odenip odenmeyecegi
hususunda Adalet Bakanligindan görU talep edilmesi Uzerine, odenmeyecegi yontinde
cevap alinmitir.
- Yine, Adalet Bakanhgi Adli Sicil ye tstatistik Gene! MUdurliigu web sayfasindan yer alan
"Ortalama GörUlme Süresi, Mahkeme" bahkli tablodan (EK-5) anlai1acagi Uzere, 2015
yili için ceza mahkemelerinde ortalama yargilama sUresi 231 gUn, "Ceza Daireleri ye Genel
Kurulu Ortalama GörUlme SUresi" ba1ikli tabloda (EK-6) ise Yargitay Ceza Dairesinde
temyizin gorUlme sUresi 306 gUn olarak be1irti1mitir. Dolayisiyla mUdafli veya vekil olarak
gorevlendirilen avukat, en az 2 yil surecegi muhakkak olan bir dosyayi, Asliye Ceza
Mahkemesinde takip edilecek dava için 445-TL BrUt Ucret, Agir Ceza Mahkemesinde ise
800-TL BrUt Ucret karihginda özen yUkUmlUlUgU cercevesinde takip etmesi gerekmektedir.
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Dolayisiyla, gorevlendirilen avukatin en az 2 yil boyunca, gerekli dilekcelerin yazilmasi,
duruma1ara girilmesi, dosyanin takibi, sanik ile g6r4U1mesi, sanigin tutuklu olmasi halinde
cezaevine gidip gelinmesi gibi yUkUmlulUkleri yerine getirmesi gerektigi hususlarmin Tarife
hazirlarnrken degerlendirilmesi gerektigi, ancak dava konusu Tarife'de bu hususlarin hicbir eki1de
degerlendirilmedigi aikardir.

7. CMK 2017 YILI TARIFESiNDE BELIRLENEN UCRETLERIN VERILEN
EME!N KARSILHI OLMAMASI, GEREK ANAYASA'DA YER ALAN ESITLIK
ILKESINE GEREKSE ANGARYA YASA(IINA AYKJRIDIR.
"Anayasanin 2 nci maddesinde belirtilen hukuk devieti, her eylem ye 4lemi hukuka uygun
olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu gel Lytirerek sürdüren, Anayasaya aykirz
durum ye tutumlardan kaçinan, hukuku turn devlet organlarina egemen kilan, Anayasa ye hukukun
üstün kurallariyla kendini bali sayip yargi denetirnine acik olan, yasalarin ustunde yasa
koyucunun da bozarnayacai ternel hukuk ilkeleri ye Anayasa bulundugu bilincinde olan deviettir."
"....Anayasa'nin 36 maddesinde, herkesin meyrI vasita ye yollardan faydalanmak
suretiyle yargi mercileri Onünde davaci veya davali olarak iddia ye savunma ile adil yargilanma
hakkina sahip oldugu belirtilrnLytir. Yargmnin kurucu unsurlarmndan olan, ba,mmsmz, serbestçe temsil
eden, hukuksal iliikilerin duzenlenrnesinde, her türlü hukuksal sorun ye uyuyrnazliklarmn adalet ye
hakkaniyete uygun olarak cozurnlenmesinde ye hukuk kurallarmnmn tarn olarak uygulanmasmnda
ternel g6 rev üstlenen avukat, hak ararna ozgurluu ye adil yargmlanrna hakkmnmn da Onemli bir
unsurudur. Guçlu y e ba,irnsmz savunma meslegi; hukukun üstünlüünun, hukuksal uzlarnanzn, adil
yargilanma duygusunun ye toplumsal barm,cmn guvencesi olup bu degerler, rnesle,inde yetkin
ba,mrnsmz savunucularla terninat altmna alinrnmctzr." ek1inde Anayasa Mahkemesi'nin kararina
(Anayasa Mahkernesi 2007116 E., 20091147 K.) yanslyan gorU dogrultusunda CMK Tarifelerinde
belirlenen ticretlerin duuklugu guçlu ye bagimsiz savunmaya hizmet edemeyecegi gibi adil
yargilanma ilkesini zedeledigi de tartimasizdir.
Bir hukuk devietinde adil yargilanma, savunma hakki, silahlarrn eitligi ilkeleri geregi hem
hukuk hem ceza davalarinda maddi olanakiari smirli olan kii1eri yargisal koruma aitma almak
gerekmektedir. Ulkemizde bu görev Adli Yardim ye CMK kurumlari aracihgiyla saglanmaktadir.
Adli Yardim kapsaminda, hukuk davalarinda adli yardimla gorevlendirilen avukata Adli
Yardim Yonetmeligi uyarinca ticret ödenirken, CMK kapsaminda gorevlendirilen avukatlara
adli yardim flcretinin y e Avukatlik Asgari Ucret Tarifesinin cok altinda ücret ödenmesi
hukuka y e hakkaniyete aykiri oldugu gibi Anayasa'nin 10. maddesinde yer alan "eitlik"
ilkesine de aykiridtr.
CMK Tarifesinin dUtik olmasi He birlikte ayni zamanda bu Ucretlerden yUksek oranlarda
KDV y e stopaj kesintisi yapilmasi, durumu daha da gtiç1etirmektedir. Müdafi bu görevi sUresince,
ayrica karakol y e savcihkta ifade almada hazir bulunmakta, nobetci mahkemede durumaya
katilmakta, yaptigi zorunlu giderlere ilikin kesintilere de katlanmaktadir. CMK Ucret Tarifesindeki
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Ucretlerin d00k1ugti, Ucretlerin makbuzlandirilmasina ragmen geç ödenmesi, makbuzlandirildigi
tarih He odendigi tarih arasinda vergilendirilmesi, bu vergilerin ödeme gununden once talep
edilmesi, yuksek KDV ye stopaj oranlari, masraflarin geç Odenmesi mtidafihik sisteminde gittikce
buyuyen sorunlara yol acmaktadir. Bu uygulamalarla avukatlarin aldigi Ucretler neredeyse yok
olmaktadir. Müdafihik, zorunlu müdafihik hizmeti veren avukatlar 1cm adeta bir angaryaya
dönümektedir. Bu durum Anayasa'nin 18. maddesinde yer alan "angarya yasagi" ilkesine
aykiridir.
Adaletin saghkh ilemesi, adil yargilanma ilkesinin tam olarak uygulanabilmesi,
avukathk mesleginin niteligi ye görevi ifa ederken alinan agir sorumlulukiar, harcanan mesai
ye emek duunu1dugunde kamu hizmetinin daha iyi ylirfimesi için mfldafihik hizmeti
sonucunda ahnan ücretin de bu emege denk olmasi hukuk ye hakkaniyet geregidir. Turkiye
Barolar Birligi'nin hazirladigi Avukatlik Asgari Ucret Tarifesi, kamu hizmeti ye kamu yarari
gozetilerek hazirlandigindan, CMK Ucret Tarifesinde belirlenen Ucretlerin de en az Avukathk
Asgari Ucret Tarifesinde belirlenen Ucretler kadar olmasi gerekmektedir. Kamu hizmeti
niteligindeki bu gorev, bedavaya i gOrme anlamina gelmemekte, aksine kaliteli bir hizmet
sunulmasi için Ucretin tatmin edici olmasi zorunlulugunu dogurmaktadir. çogunlukla meslege yeni
ba1ayan avukatlar tarafindan yUrutulen CMK gOrevieri kapsaminda fedakarligin süreklilik arz
etmesi, avukatlarm emeginin kari1igini alamamasina yol acmaktadir.
Açiklanan nedenlerle, 2017 yili CMK Tarifesi, Avukatlik Asgari Ucret Tarifesi'nin anlam
y e i1evini ortadan kaldirmakta olup Anayasa'nin 10. maddesindeki "eit!ik i!kesi"ne ye
18 .maddesindeki "angarya yasagi"na aykiridir.
Yukarida kisaca aciklandigi Uzere; Ceza Muhakemesi Kanunu Geregince GOrevlendirilen
MUdafi y e Vekillere Yapilacak Odemelere !1ikin 2017 yih Tarifesi, yUrurlukte kaldigi sürece
avukatlar CMK kapsamrndaki hizmeti saghkh bir eki!de yuruterneyecek, bu durum yargilama
sistemimizde ciddi aksamalara neden olacak, bu durumlarin sonucunda adil yargilanma ye savunma
hakki zedelenecek, hukuk devieti agir bir yara alacaktir. Onarilamaz zararm engellenmesi ye telafisi
olanaksiz durumlarin Onlenebi!mesi icin yargilama sonuclarnncaya kadar yUrUtmenin
durdurulmasini y e hukuka aykiri dava konusu tarifenin Ucretlerin dUUk olmasi sebebiyle iptalini
talep etmemiz zorunludur.
HUKUKII NEDENLER

: T.C. Anayasasi, 1136 sayih Avukatlik Kanunu, 5271 sayili Ceza
Muhakemesi Kanunu, 5320 sayih Ceza Muhakemesi Kanununun
YtirUrlUk ye Uygulama Sekli Hakkrnda Kanun ye ilgili diger tUrn
yasal rnevzuat.

DELILLER : 3 1.12.2016 tarih ye 29935 say!!! Resmi Gazete, TBB Bakan1igi'nin
13829 sayili ye 09.12.2016 tarihli yazis!, Adalet Bakanligi ye TBB
arasindaki tUrn yazima1ar ye yasal her tUrlU deli!.

7

. ..
' , Turkiye Barolar Birligi Ba.kanligi
SONUC VE ISTEM : Acik1adiimiz ye re'sen dikkate alinacak diger nedenlerle,

31 Aralik
tarih ye 29935 (3 .mUkerrer) sayili Resmi Gazete'de yayinlanarak
1 Ocak 2017 tarihinde yUrurluge giren "Ceza Muhakemesi Kanunu
Geregince Görevlendirilen MUdafi ye Vekillere Yapilacak Odemelere
IIikin 2017 yili Tarifesi"nin belirlenen Ucretlerin dUUk olmasi
sebebiyle 1PTAL1NE, bu i1em He ilgili olarak dava sonuna kadar
YürUtmenin Durdurulmasina yargilama gider ye vekalet Ucretinin
davahiara yUkletilmesine karar verilmesini saygi He dileriz.
2016

DAVACI VEKILI
Av. Game KARADUMAN NEJAT

EKLER: 1. Dilekcede atifyapilan ekier
2. Vekaletname
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17.01.2017

Babakanhk Mevzh GeIrme ye Yeyrn Genes MudOr1O0

31 Arahk 2016 CUMARTESi

Resini Gazete

Sayl 29935 (3.

Mükerrer)

TEBLh
Adalet Bakan1iindan;
CEZA MIJIIAKEMESI KANUNU GERE(INCE GOREVLENDIR1LEN
MUDAFI YE YEKtLLERE YAPILACAKODEMELERE IL1K!N
2017 YILI TARiFESI

Aniç
MADDE 1— (1) Bu Tarifenin arnaci, 4/12/2004 taribli ye 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanunu gereince
soruturma ye kovutunna makanilarinm talebi Ozerine görevlendirilen müdaii veya vekillere ödenecek meb1alan
belirlemektir.
Kapsain
MADDE 2 - (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereince gorevlendfrilen mudafi veya vekillerin
yapacaldan hukuki yardinilar ion uygulanir.

Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Taxife, 23/3/2005 tarlhli ye 5320 sayih Ceza Mubakeinesi Kanununun YUrurlük ye

Uygalama $ekli Hakkinda Kanurnin 13 uncü maddesi gereince hazirlanmistrn
Tarffe
MADDE 4 —(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereince yapilan hukuki yardinilara yönelik iIem1erde;
a) Soru$umma evresinde taidp edilen 41er 1cm 260 IL,
b) SuIh cera hikmm1ilderinde takip edilen 11er icin 405 IL,
c) Asliye cas rnahkenielezinde takip edilen davalar için 445 IL,
ç) Agir cern inahkenielerinde takip edilen davalar iqin 800 IL,
d) çocek mkenieleri;
1)cocuk mahkemelarmnde takip edilen davalar 1cm 445 IL,
2) cceuk air ceza mahkemelethide takip edilen davalar 1cm 800 IL,
e) Askeri n3ahkemelcrde lakip edilen davalar için 445 IL,
t) Icra Ceza Va Fikri ye Sinai Hakiar cern mahkernesi gibi nialikemeler lie tnfaz HSkirnulklerinde takip edilen
davalar 1cm 445 IL,
g) Karnm yollari mahkerneleri;
1)Bölge adliye mahkemelermde gorülen duruma1i davalar i;in 800 IL,
2)Yargitay'da görülai durumaJi davalar igin 900 IL,
ödenir.
YürUrlük
MADDE 5— Bu Tarife 1/1/2017 tarlhinde yorurluge giret
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