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1) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 250. maddesinin uygulanmasına dair usul ve
esasları düzenleyen Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği, 31 Aralık 2019 tarih ve
30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
2) Yönetmeliğin “Seri muhakeme usulünün teklifi” başlıklı 10. maddesinin 3. fıkrası "
Şüphelinin, teklifi müdafi huzurunda kabul etmesi hâlinde seri muhakeme usulü uygulanır. Talebi
hâlinde teklifi değerlendirmesi için şüpheliye bir ayı aşmamak üzere makul bir süre verilir.
Şüphelinin seçtiği bir müdafi bulunmaması halinde baro tarafından müdafi görevlendirilmesi
istenilir”,
“Müdafiin görevlendirilmesi” başlıklı 11. maddesinin
1. fıkrası “Seri muhakeme usulünün uygulanmasına ilişkin teklifin kabulü esnasında
şüphelinin müdafii de hazır bulunur.”,
2. fıkrası “Şüpheliden kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Müdafii bulunmayan şüpheli
için istemi aranmaksızın müdafi görevlendirilir.”,
4. fıkrası ise “ Soruşturma evresinde görev yapan müdafi, mahkemede de öncelikle
görevlendirilir.” şeklinde düzenlenmiştir.
3) Esasen, kanun taslağının Adalet Bakanlığındaki, teklifin Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ndeki görüşmelerine, Türkiye Barolar Birliği aktif olarak katılmıştır. Bu görüşmeler
sırasında ittifakla mutabık kalınan husus, soruşturma evresinde seri muhakeme uygulaması
sırasında görevlendirilen müdafiin dosyaya önemli bir emek sarf etmesi gerektiği idi. Hatta bu
amaçla Türkiye Barolar Birliği olarak Türkiye çapında tüm avukatlarımızın seri muhakeme
uygulaması hakkında derinliğine bilgilendirilmesi gerektiği konusunda da mutabık kalınmıştır.
Şöyle ki, seri muhakemenin soruşturma evresi aşamasında müdafi, çok daha aktif olmalı ve
talepnamenin hazırlanması öncesinde önemli katkı koymalıdır.
4) Talepname hazırlandıktan sonra ikinci bir görevlendirme yapılacak ve Asliye Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmaya, soruşturma evresinde seri muhakemeye katılan avukat ile sanık
birlikte çıkacaklardır.
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5) CMK tarifesi incelendiğinde; soruşturma evresinde avukatın sunduğu katkının asliye
ceza mahkemesinde normal usule göre yürüyecek bir davada sunulması beklenen katkının önemli
bir kısmını ifade etmesi karşısında, soruşturma evresi için tahakkuk eden ücret ile talepnamenin
görüşüldüğü duruşmada tahakkuk eden ücretin toplamının asliye ceza mahkemesinde
görevlendirme ücretine eşit olduğu görülecektir.
6) Otomatik ceza avukatı atama sisteminde, Yönetmeliğe uygun olarak, seri muhakemede
her iki evrede de aynı avukatın müdafi olarak baro tarafından görevlendirilmesini teminen gerekli
değişiklik yapılmıştır.
7) Neticede, yukarıda anılan hükümler birlikte değerlendirildiğinde,
a. Seri muhakeme usulünün uygulanmasına ilişkin teklifin kabulü esnasında
görevlendirilen müdafiye Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen
Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesinin 4. maddesinin
1. fıkrasının (a) bendinde soruşturma evresinde takip edilen işler için öngörülen ücrete
ilaveten,
b. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talepnamenin incelenmesi esnasında
görevlendirilecek müdafiye ise anılan Tarifenin 4. maddesinin 1. fıkrasının “Asliye
ceza mahkemeleri” başlıklı (c) bendinin (2) nolu alt bendinde “Seri yargılama usulü
uyarınca takip edilen işler için” öngörülen kovuşturma aşamasına ilişkin ücretin de
ayrıca ödenmesi gerektiği hususu açıktır.

Netice ve Talep:
Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulünün yeniliği ve farklı uygulamaların ortaya
çıkma ihtimali göz önüne alınarak, Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından müdafi
görevlendirmeleri ve ücret ödemelerinde farklı uygulamaların önüne geçilmesi ve uygulama
birliği sağlanması amacıyla, yanlış uygulamalar başlamadan ve hak kayıpları yaşanmadan önce,
konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususunu görüş
ve takdirlerinize saygılarımla sunarım.
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