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Ceza Muhakemesi Kanunu geregince ilk derece rnahkemcsinde goreviendirilen rnüdafi
vcya vekilin bolgc adliye mahkemelerindc gorulcn durLIn1aII davalara katilmasi hãlindc
yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olniadigi hususunda goru talebini icercn ilgi yazi
ye eki incelendi.
Bilindigi uzere:
5271 savili Ceza Muhakemesi Kanununun "Mudafiin gorevlcndirilmesi" kenar
ha1ikli 150 nci maddesinde: "(I) Suphcii veya samktan kendisinc hir mudafi seçmesi istenir.
Suphcli \'eya sanik, inüdafi scccbilccck durumda olmadigini beyan ederse, istemi halinde bir
mudali gorevlendirilir.
(2) Müdafii bulunrnayan üpheli vcya sanik; çocuk, kendisini savunarnayacak
derecede malul veya sagir ye diisiz ise, istemi aranrnaksizin bir rnUdafl gorcvlcndirilir.
(3) Alt siniri be yildan lazia hapis cezasini gerektiren suçlardan dolayi yapilan
soruturnia y e kovutuniiada ikinci iikra hükmU uyguianir.
(4) Zorunlu inUdafihikie ilgili diger hususiar, TUrkiye Barolar Birhiginin gOruu
at inarak çikari lacak yOnetniel ikle düzen lenir."
"Yargilama giderleri" kenar ba1ik1i 324 uncü maddesinin biririci lkrasinda: "(1)
Harçlar ye tarifesine gOre Odenmesi gereken avukatlik ücrcticri lie soruturma \'e kovuturnia
evrelerinde yargilamanin yurutulmesi amaciyla Devlet 1-lazinesinden yapilan tier turIu
harcamalar ye taraflarca yapi Ian Odemeler yargilama giderlcridir.
02/03/2007 tarihhl ye 26450 sayili ResmI Gazete'de yayirntanarak yururluge giren
Ceza Muhakeniesi Kanunu Geregince Mfidafi ye Vekihlerin Görevlendirilmeleri He
Yapilacak Odemelerin Usul ye Esaslarina I1ikin Yonetmeligin "Tanimlar" kenar bahikli
4 üncu iiiacldcsinin hirinci fikrasinin (b) ye (d) hentlerinde: 'b) Kovu1urma: tddianamcnin
kabuiuyle haIayip hükmün kesinlcrncsinc kadar gecen evreyi,
d) Ucret: Ceza Muhakernesi Kanunu geregince baro tarafindan gorcvlcndirilen niudafl
veya vekile Tarife geregince odenecek meblagi, 10/2/1954 tarihhi ye 6245 sayihi i-Iarcirah
Kaiiunu hükumleri uyarmca niutat olan taita gore gcrcek masraf uzcrinden yapilan zoruiilu
yoi gidcrlcrini, acele y e zorunlu hãilcrde ise, hu Yonctmchigin 1 I mci maddesinde sayilan
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mercilerin kabülü üzerine mutat tait diindaki araclarla yapian zoninlu yol giderlerini ye
rnudafi veya vckil tarat'indan odenen tcIryiz, istinafve itiraz harçlarini,
ifade cdcr."
"MQdafi veya vekillerin gorevlendirilmesi" kenar balikli 5 mci maddesinde; "( 1)
Supheli vcya sanikian kendisine hir mUdafi sccrnesi istcnir. Müclati secebilecek diirumda
olmadigini bcyan ederse, gorevlendirilccck müdafie yapilacak ödemelerin yargilarna
giderlerinden sayilacagi ye mahkürniyeti hãlinde kendisinden tahsil edilecegi hususu
hatirlatilarak talep cttigi takdirde barodan bir müdafi gorcvlcndirmesi istenir.
(2) Supheli vcya sanik; cocuk, kendisini savunama yacak derecede makil vcya sagir ye
dilsiz ise ya da hakkinda alt siniri be yildan fazia hapis cezasiiii gercktiren bir suçtan dolayi
soruturnia ya da kovuturiim yapiliyorsa istemi aranmaksizin barodan hir inUdat
gorevlcndirmesi istenir. Ancak bunun için uphcIi \'Cya SaiilgIfl niüdafiinin olinamasi sailtir.
(3) Ikinci fikrada sayilan hällcrde kovuturma aarnasinda saniga iddiaiiamenin tebligi
için cikarilan cagri kagidina ayrica "tcblig tarihinden itibaren yedi gun içinde müda!ii
bulunup bulunmadigini hildirmesi. bildirimde bulunmadigi takdirde barodan bir müdafI
gorevlendirrnesinin istenecegi, gorevlendirilen mudafie ödenecek ücretin yargilarna
giderlerinden sayilacagi ye rnahkOrniyeti hãlinde kendisinden tahsil edilecegi" hususunu
hatirlatan rneruhat verilir. Saniin tutuklu olrnasi hãlinde Ceza Muhakemesi Kanununun 176
nci niaddesinin uçuncu fikrasi geregince yapilan ilemIer sirasinda yukarida helirtilen
rncruhat hatirlatilir. Sanik taraflndan bildirimdc bu1unuImadii, tebligat yapilamadigi veya
tutuklu sanigin mudafli oliriadigini bildirmesi hâlinde dururna gilnU beklenmeksizin barodan
bir mudafi gorevlendirmesi isteni r.
(4) Vekili bulunniayan magdur, slkdyetcl veya katilanin taicp elmesi hãlinde, barodan
bir vckil gorcvlcndirincsi istenir.
(5) Ceza Muhakcmesi Kanunugeregince rnagdur veya suçtan zarar gören için zorunlu
olarak vekil gorcvlendirilrnesi gereken hâllerde istemi aranrnaksizin harodan bir vekil
gorcvlendirrnesi istenir. Ancak bunun için rnagdur veya suçtan zarar görenin vckilinin
olmarnasi arttir.
(6) Müdafl veya vekil gorevlcndirilincsi; soruturma evresinde ifadeyi alan merci
ve y a sorguyu yapan hikiin, kovutuniia evresinde ise mahkemc tarafindan barodan talcii
edilir.
"Gorcvlendirmc esaslan" kenar ha1ikIi 6 nci maddesinin beinci fkrasinda; "(5)
Dosyada gorevli inudali veya vekilin. istinaf veya temyiz kanun yolu muhakemesinde
yapi lacak (1ui-umaya kati lmayacagini bildirmesi durwiiunda, zorunlu niudafi veya vekil
gcrektiren hãllcrde (,orevlcndirrnc, kanun yolu incelcnicsini yapacak mahkcme tarafindan 0
yer barosundan istenir."
"Görevin sona errnesi" kenar balik1i 7 nci maddesinde: "( 1) Mudafl veya yckilin
go rev i:
a) Soriitunna evresinde; koviitunnaya yer olmadigina dair kararin kcsin1cmesi.
yetkisizlik veya gorevsizlik karari, kainu davasi açilmasi hãlinde ise iddiananienin kabulü
karari yerilmesi.
h) Koviuturnia evresindc: yargilanianin yapildigi ii vcya ilçe diinda yargilaniayi
gcrektirir gOrevsizlik veya yetkisizlik karari, esasa ilikin hUkmün kesinlemesi ya da
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davanin nakline karat- verilmesi,
c) Mudafi. vekil veya kendisine m(Idafi ya da vekil gorevlendirilen kiinin ölmesi.
ç) Kiinin keiidisine bir iiüdafi veya vekil seçmesi,
hãllerinde sona erer.
(2) Ceza Muhakemesi Kanunu geregince soruturma ye kovuturma makamiariiiin
talebi üzerine gorevlendirilen mUdafi veya vekil azlcdilernez."
"Cicret" kenar baIik1i 8 mci maddesinde: "(I) Ceza Muhakemesi Kanunu gercince
baro tarafindan goreviendirilen müdafi vcya vekile Avukatlik Asgari Ucret Tarifesinden
ayrik olarak hazirlanacak "Ceza Muhakemesi Kanunu Geregince G6reviendirilen Müdafi ye
Vekiliere Yapilacak Odcmelerc 11ikin Tarit'e" gercgincc ödenecek meblã Adalet Bakanligi
butçesinde bu amaçla ayriian Odenekten kariIanir.
(2) Müdafi veya vekilin görevi geregi yaptIi zoninlu yol giderleri lie kendisi
tara hndan karilanmasi durumunda temyiz, istinaf ye itiraz harçlari ayrica ödcnir.
(3) Müdafi vcya vekile Tarife geregince Odcncn mehiag, zorunlu yol giderieri ye
müdafi veva vekil tarafindan ödenen temyiz, istinaf ye itiraz harçiari yargiiania gidericrinden
sayilir."
"Odemeve ilikin esaslar" kenar baiik1i 10 uncu maddesinin birinci, dördüncü,
beinci, altinci y e onbirinci fikraiarinda: "(1) Ceza Muhakernesi Kanunu geregince
goreviendirilen müdafi veya vekile sorutuima ye kovutiirnia evrcieri icin ayri ayri oimak
Uzere Tarifede belirienen ücret ödenir.
(4) Aralarinda mcnfaat çatimasi buiunmayan birden Ilizia uphe1i. sanik, niagdur.
ikãyetçi, suçtan zarar goren vcya katilan için gorevlendirilen ayni mUdali ya da vekile bu
kiilerin her biri lqin ayri Ucret ödenir.
(5) Yetki beiges] ile gorevlendiriien avukata ayrica ücret ödcnrnez.
(6) Müdafi veya vekil olarak gorevlendirilen avukatin meslegi hirakmasi ya da kanunI
engellenie davadan cekiimesi hãlinde baro tarafindan yeniden gorevlendinilcn rnudati veya
vekile de TariRde yaziii ücret ödcnir.
(ii) Müdafi veya vekillik ücretinin belinienmesinde Ucrete hak kazanilan hukukI
yardirnin yapildigi tarihte yUrurlukte bulunan Tanife esas al in i r.
"CJcretin ödeniie usulü" kenar ba1ikii ii mci niaddesinde: "( 1) Mudafl ve ya vekil;
soruturma evresinde ifade alma ye sorguya, kovuturma evnesinde ise bin oturuma
katilmakia Tanifede belirienen mebiagi alniaya hak kazanir.
(2) Zorunlu yol giderlerine de buna iIikin beige, gidcr pusulasi veya avukatin rayice
uygun yazili beyani uzenine hak kazanilir.
(3) Müdafi veya vekilin; gorcvlendirme yazisi, katildigi soruturma vcya kovuturma
evresine i1ikin tutanagin onayli oniegi, cvrakin cok sayida olmasi hãlinide ilk ye son sayfasi
y e varsa yapnii oldugu zorunlu yol gidenicnine ilikin beige, gider pusulasi veya rayice
uygun yazili bcyani ile serbest meslek makbuzunu (Ek ibarc:RG-I0/6/201 1-27960) . kendisi
tarafindan kariianmasi duruniunda temyiz, istinaf ye itiraz harçlanimn odendigine iiikin
beigeyi banoya vermesi üzerine, baro tarafindan bu Yöiietmelik ye Tarife hükürnlcnine gore
g erek Ii i ncelemcicr yapi lip hukuki yardi mm yapi Idigi Cumhuniyet basavci iigi veya
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mahkemelere gOre grup1andirilnii ayrintili ödeine listeleri geIi tarihi esas alinmak suretiyle
en geç on gun içinde hazirlanir ye ekindeki clayanak beigeler ile hirlikte soruturma veya
kovuturmanin yapildigi yer Cumhuriyet hasavci1igina teslim edilir.
(4) Modati veya vekil sigortali olarak caIirnakta ise yaninda çaIitigi avukatin,
avukatlik bürosu ya da avukatlik ortakligi ekiindc çalimakta ise burn vcya ortakligin scrbcst
rneslek rnakhuzunu kulianir.
(5) Cumhuriyet hasavciiiinca listeler ye ekindeki dayanak belgeler incelendikien
sonra, niUdafi veya vekile ödcnrnesi gereken Tarifede yazili mebiag ile varsa zorunlu yol
gidericrini de kapsayan topiam ücrct, Odcrnc cmri hcigesiyle, serbest meslek rnakbuzunu
duzenlcyen niüdafi veya vckilin biidircccgi banka hesabina Odenir.
(6) Curnhuriyet basavciIiginca, müdali veya vekil tarafindan kari1anrnasi
dururnunda tcrnyiz, istinaf ye itiraz harçlarma iiikin dayanak belgeler inccicndiktcn sonra
ödenrnesi gereken mebiag, 31/12/1960 tarihli ye 193 saytli Gelir Vergisi Kanununun 67 nci
maddesinin ikinci fikrasi geregince herhangi bir kesintiye tabi oimaksizin rnUdaf'i veya
vekilin bildirecei banka hesabina Odenir.
(7) Beinci y e altinci tkra geregince yapilan Oderneler, yargilarna gidericrinin
hesahinda dikkate alinmak uzere soruSturma ya da kovuturma dosyasina bildirilir
(8) Oderne ernri belgeleri. soruturrna vcya kovuturrnaniii yapi Idii yer Cunihuriyct
basavciliginca gccikrneksizin düzenienir."
almaktadi
r.
I-Iükümleri
yer.
GOrUldugu üzcrc. 5271 sayili Kanunun ISO nci maddesi lie Ceza Muhakemesi
Kanunu Gercince Mudafi ye Vekilierin GOreviendirilmeleri lie Yapilacak Odemeicrin Usul
ye Esasiarina ill-,,kin Yonetmeligin 5 mci rnaddcsinde hangi hâlierde müdafl gorevlcndirrncsi
yapilacagi, gOrevlendirrne yapmadan Once ne yapilmasi gcrcktigi. yine ayni YOiietineligin 7
nci maddesinde niüdafl veya vekilin gOrevinin hangi hãllerde sona erecegi a y rintiii olarak
heIirtiiniitir. Bahsc konu Y6nctrnc1iin 7 ncl maddcsinden dc anIaiIacai iizcrc, kovuturrna
evresi bakirnindan rnudafi vcya vekiliii gOrevi yargilarnanin yapildigi ii veya ilçc diinda
yargilamayt gerektirir gorevsizlik veya yetkisizlik karari, esasa iiikin hOkmün kcsinicrncsi
ya da davanin nakline karar ycrilniesi, mOdafi, vekil veya kendisine mOdaf'i ya da vekil
gOreviendirilen kiiniii Olniesi, kiiniii keridisine bir mUdafi veya vekil seçrncsi hâllcriridc
sona erecektir. Ayrica rnüdafi veya vckil olarak gOrcvlendirilen avukatin meslegi birakmasi
ya da kanunI engeilerle davadan cekiirncsi, dururnada hazir bulunmarna. vakitsiz olarak
duruiiiadan çckilrnc vcya gOrcvini ycrine gctirrnektcn kacinrna hâlindc baro tarafindan
veniden rnOdafi gOres' lendiri lebi Iecektir.
Kanun ye YOnetniclikte sayilan hailer dijnda rnüdafiinin gOrevinin sona ermeyccegi,
dolayisiyla hazir bulunmasi zorunlu olan soruturiiia i1ernIcrinc y e tOrn du111rna1ara yasal
mazereticri diinda katilmasi gerekece gi açiktir. Usulüne uygun olarak davet cdiicn
rnUdaiiinin vasal mazereti olmadan hazir bulunmasi zorunl u oian soruturrna i1cni1erine ye
durunia1ara katilrnainasi hãlindc yasal sorurnluiugu dogabilecektir. I Iakii mazerelin varligi
hâlindc ise niOdaf'i, goreviendirilmesinc i1ikin yaziya dayanarak baka bir avukata yetki
vcrehiicccktir.
Ote yandan, kovuturrna cvresindc rnOdafi veya vekilin gorevinin esasa iIikin
hOkrnün kesinienicsi He sona crccei, kovuturrnanin iddianarnenin kabulOriden hOkniOn
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kesinlcmesinc kadar gecen evreyi ifade ettii, istinaf aarnasinda hükürn henüz
kesin1ernedicindcn bu asarnanin da kovuturma cvrcsine dâhil oldugu gorulrncktcdir. Bit
baglarnda ilk derece mahkernesinde gorevlendirilen rnOdafi vcya vekilin istinaf konun yolu
aamasinda da gorevi devam ctmektedir.
Müdaf'i veya vekil, soruturina evresindc ifacle alma y e sorguya, kovuturiiia
evresinde ise bir oturunia katmimakia Tarifede helirlenen rneblagi almaya hak kazanir. Mudafi
veya vekil ilk defà ilk derece mahkcinesinde gorcvlendirilerek bir oturuma katm1mi y e daha
sonra istinal aamasinda da durumaya katilmm ise Tarilede ilk derece mahkemeleri ye
bolge adliye niahkemelcri için helirlenen ücreti ayrm ayri alacak, ancak ilk defa istinaf
durumasinda g6revlendiri1mi ise Tarifede bolge adliye mahkemelcri 1c1 ongorulen ücreti
alniaya hak kazanacakttr.
Bu itibarla;
1- C'eza Muhakcrncsi Kanunu geregince ilk dcrcce mahkemcsindc gorcvlendirilen ye
bir otururna katilan rnüdali vcya vekil, istinaf kanun yolu aamasinda da durumaya katilrni
ise, müdafi veya vekile, Tarifede ilk derece rnahkerneleri y e bol-e adliye mahkemeleri 1cm
hclirlermcn Ucrctin ayri ayri ödenrnesi gcrcktigi,
2- Mudafi veya vekil ilk defa istinaf durumasmnda gorevlendirilmi ise rnüdafi veya
vekile, Tarifede bolge adliye mahkemeleri için ongorulen ücretin ödenmesi gcrektigi,
Deerleiidiri1niektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ali OZTURKMEN
I-1âkiIII
Bakan a.
Gene! Mudür V.

* Bu beige, 5070 sayili Kanun hükurnlerine uygun olarak elektronik imza He irnzalannutir.
Mull MOdafaa (ad.No.22 I3akanliklar 06420 Bakanliklar-ç'ankaya! ANKARA
Faks: 0312 21943 19
E-posta: cigmadalct.gov.tr Internet adresi: www.adalct.gov.tr

Eilgi için: Hasan ACAR
$ube Mudüru
Telefon No: 03 12) 414 X2 27
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ADALET BAKANLIdHNA
Ilgi :Bursa Barosu Bakanhgtnin 15.12.2016 tarihli y e 5436 sayili yazisi.
Bursa Barosu Bakan1igi'ndan alinan 15.12.2016 günlu 5436 sayili yazinin bir örnei
i1iikte g6nderi1rnitir.
Söz konusu yazida, Ceza Muhakemesi Kanunu geregince bölge adliye rnahkernelcrinde
gorülen duruma1i davalarin dururnaIarina katilan rnes1ekta1arirniza duruma1ara katilmalari
halinde ycniden ücret ödcnrnesinin mürnkün olup olmadigi konusunda tereddütler o1utugu
bi Idirilmektedir.
Bu nedcnlc iiics1ekta1ariiiiza duyurulmak üzcre konuya i1ikin uygulama ye
gör61erinizin bildirilmesini takdir y e degerlendirmelerinize sunarirn.
Saygilarimla.

Av. 1. Günc GURSELER
Bakan a.
Gene! Sekreter

Ek: Yazi Ornegi,

Oguziar Mahatlesi Ban Manço Caddesi Av. Ozdcmir Ozok Sokak No:R l3algaL
Telefon No: (0312)292 5900 Faks No: (0 312)286 31 00
c-Posta: bb('barobirlik.org.tr Inkrnet Adresi: vww.barohirIik.ore.tr
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TURKjyE BAROLAR BiRLi(i BASKANLLc;I'N.
ANKARA

Konu
Ligi

Istinaf Mahkeniclerjnde Görevlendjrijen Zorunlu Müdati y e Vekillere Yapilacak
Ucret Odemelerj
: a) Adalet Bakanligi Ceza !1eri Genel Mild urluguntiii 23. 11.2016 tarih ye
19 20602-045-02-0810-201 6-E. 1553/74966
sayih yazisi.
b) 09.11.2016 tarih y e 41 870694-099(CMK) 1213 1 sayili yaztniz
c) Kilis Barosu Bakanliginin 27.10.20 16 tarib y
e 2016/284 sayilt yazisi

TUrkive Barolar Birligi BakanIiginin ilgi (b) de belirtilen yazisi y e Kilis Rarosu
Bakan1iginin ilgi (c) de belirtilen yazi ile CMK geregince ilk derecernahkenielerinde
rnüdafi/vekil olarak görevlendiri!en avukatlara Bolge Adlive Mahkernelerinde(Istjriaf
Mahkemesi olarak adlandirilan) durumalari takip etmeleri halinde avrica ücrct ddeinesi
yapilip yapilamayacagrn i n sorulmasi Uzerine taralinizdan ilgi (a) da belirtilen yazi He verilen
cevap tarafim,zdan ince1enrni o1up,aagida belirti len mevzuat hOkurnleri ccrcevesinde tavzih
istenrnesj geregi dogniutur.
Bi1indii üzere; Ceza yargilarnasinda kovuturnia evresi 04.12.2004 tarihli y e 5271
savili Ceza Muhakemesj Kanununun "Tazumlar" balikli 2. Maddesi (1) ñkrasi: "Kovuyiurma:
Jc///ancl,1Ic,lin kahulüv/e ba.ylm;ip, hiikmün kesi,z/emesj,ie kadar eçeiz evre i.... h%ide eder"
olarak tanirnlannijtir.
Ayrica 23.03.2005 tarihli y e 5320 sayili Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ye
Uygularna $ekli I-lakkinda Kanunun 13.znaddesi hükniü geregince Adalet Bakanhi
tarafindan çikarilan y e 02.03.2007 tarih y e 26450 saydi Resmi Gazetede vayimlaiiarak
yururluge giren CMk Geregi nce Müdali y e Vekillerin Görev!endirilnielerj ile Yapilacak
Odemelerjn Usul y e Esaslarina i1ikiri Yönetrnelik "Tanirniar" balik1i 4maddesi (h)
fIkrasinda da Kovuturma avni ekilde tanirnlanrnitir.
Ayni CMK Yonetrneliginin "Cörevin Sona Erniesi" baIikIi 7.maddcsi (b). likrasi
Km'uvtur,na evresinde; Vari,'l/a,flanlfl vapi/d,'i ii veva i/ce di.yinda rwL'lIa)nav1 erekiirir
iorevsij-/jk ve'a veikisiz/ik karar,. esasa ill.ykin li/Akin un kesin/e5mesj va da dai'anw nak/ine
karar verilniesi, .., hal/eri,zde sona erer"..

CMK Yonetnleligifljf) "Odemcye Ilikin Esas1ar
halik!i lO.niaddesj (3). fikrusi
"Avni soruturrna veva kovuturrna evresinde bir kii iyin ani avukata bit-denfaJa
ücret ödenmez.".
Avrica CMk Yonetmeliginjn 'Göre'lendjrrne EsasIar
balikli 6.111addcsj (5)Jkrasi
/)oi.(jc/a Orev/j '111k/a /1 veia veki/in. istumf vepa tenzr
jz ka,iiuz 'oIu Fniihake,,,e.jn/
jyjpj/acak duriiinu', katl /nza p acaf,,,,
gçjeJq /rc,i /zállc'rde körev/t',u/jr,,,e /t(l!ZIIFZbildjrmesj c/urwnunja :orun/u nuic/afi 't'ici ieki/
yolgi IIICC/C/?ZC.S j,t j vapada/ '?1(l/,/C,fle
t(zra ti,, (1wz 0
ver baros,,,u/a,z i.vlenir." Ii ükümlerj yer alnaktadir.
Baro Bakan1ijmizca- yukarida belirtilen yasa y
e yönetrneljk hUkOmlerj birlikie
deger1endirjIdjgjide . 5271 sa y
ili CMK geregince kovtiturrna evresinde görevlendirje
rnudafl veya vekilleri ii
istinaf kanun yolu rnuhakemesjncle yapilacak durumaya
katilamavacaiii hi ldirmesi halinde,kanun yolu inccleniesjni yapi1acai o ver harosu
tarafindari N I CIII
atanacak mUdafi veya vekillere 2016 yili Ueret Tarifèsinin 4. Maddesinj11 (g)
bendinin hirinci alt benditide belirtilen 656.TL.njn ödenmesi gerektii ilgi savili yazinizdan
ai1Jailrnaktadir.
Ancak ilk derece xnahkemesi taratindan verilen kararlara kari istinaf kanun yolu
incelcmesjne bavurulrnasj halinde esasa ilikj,i hUkOm kesj fl j
e,n1ediin(JeIl ilk derecede
rnahkemesjnje CMK geregi görevlendjrile müdafl veva veki I leri giircvi devain
etmektedir.13u sebeple de and an yönetmelik hükümkri geregiiicc
BöIje Adlite ./aIike,nesjn/e
duru.ynia/ari,i, kali/ina/ar, hal/nile y eiziden iicret Ode,zn,e
c j,,j,z
111/111th (iii 0/lip
o/n wdI_hususiind t
oluan tereddutuii gideri lmesi uygulaniada hid igin
saglanrnasi.herIangi bir hak kaybina veya rnagduriyetc sebep olunrnamasi 1cm görüleriiijze
bavurrna geregi dogrnutur.
Geregi hilginize sunulur.

ki

rt:N
1ani
I

Dagi ti fli
Geregi iyin Adalet l3akanligi Ceza !Ieri Gene] MUdurIucu
Bilgi için TUrkiye Barolar Birligi

TURK1YE BAROLAR BIRLIUi
Yazi IIcri Miidurlugu

Sayt :41 870694-099[CMKJ- 12131
Konu : Istinaf Mahkcrneleri tie ligili CMK
Görevlcndirmelcri.

09.11.2016

ADALET BAKANLIdHNA

Ilgi :Kilis Barosu BakanIiginin 27.10.20]6 tarihli y e 2016/284 sayili yazisi.
Kilis Barosu Bakaniii'ndan alinan 27.10.2016 gunlü 2016/284 sayili yazinin birörnci
i1iikte g6nderi1mitir.
Söz konusu yazida; CMK gereince Istinaf Mali kernelerinde görev lend irilecek
rnesiektaJarimiza ödenecek ücretlerle ilgili CMK Ucret Tarifesinde bir hükUrn bulunmadigi,
niüdafi olarak atanan rneslekta1arimiza herhangi bir ücrct ödcrncsi yapilip yapilmayacagi yolunda
bilgi istenilrnektedir.
Bil( y i y e takdirlerinize sunariin.
Saygilarimla.

Av. 1. Güne GURSELER
Bakan a.
Genel Sckreter

Ek: Yazi Ornci
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Müdür
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SAYI : 2016!2(_\
KONC lstinafMahkernelcri

TLRKIYE BAROLAR B1RLJ61 I3ASKANLI61NA
ANKARA

Bi1indii Uzere 20 Ternmuz 2016 tarihi itibariyle Istinaf Mahkernc!eri ( Bolge Adliye
Mahkerneleri ) Iaaliyete geçmitir.
Istinaf incelemesinde; taraflara ye rnUdafilere tebligat çikartilarak yargilama yoluna gidilecek
ye ternyizden farkli olarak gerekli gorUlduJi dururnda dosya. ilk dereec Mahkcrncsinde o!duu gib-*
duruma1i yapilabileceginden dolayi CMK gorevlendirmesinde rnUdafii olarak atanan avukatlarin
duruma1ara katilrnasi zorunlu hale ge1mitir
Bu durumda CMK dan mudafii olarak atanan avukatlarin bulundukiari jim diina cikarak
harcayacaklari ciddi bir cinekieri ve haricindc de vol masraflart olacakur..
Mevcut dUznleinede ise herhangi hir Ucret tarifesi hulutirnainakiadir.
Meslektalariimzin magduriyei yaamaniasi açisindan mUdafli avukatlara yeni bir Ucretin
tahakkuk edip ctmeyecci konusunda tarafuniza bilgilendirme yapiimasini saygiyla arz ederirn.

Av.H.M

