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ÖNSÖZ

De"erl# Meslekta$larım,

Türk#ye Barolar B#rl#"# (TBB) CMK Kom#syonu üyeler# #le Barolarımızın 
CMK Merkezler#n#n tems#lc#ler#n#n katılımıyla gerçekle$t#r#len CMK avukat-
larının ya$adıkları sorunların ve çözümler#n#n kapsamlı b#r $ek#lde ele alın-
dı"ı “CMK Görevlend#rme ve Uygulamalarındak# Sorunlar ve Çözüm Öne-
r#ler# Çalıtayı”nın sonuç raporunu s#zlerle payla$manın kıvancını ya$ıyorum.

Yurtta$ların adalete er#$#m ve savunma haklarının sa"lanması #ç#n 
uygulanan ve meslekta$larımızın büyük b#r özver# ve görev b#l#nc#yle ka-
musal h#zmet sundukları CMK zorunlu müdaf#l#k s#stem#nde, uzun yılların 
b#r#k#m#ne dayanan yapısal sorunların yanı sıra, salt uygulamadak# tekn#k 
farklılıklardan kaynaklanan, hızlıca gerçekle$t#r#lecek müdahaleler #le çözü-
leb#lecek sorunlar da bulunmaktadır. CMK ücretler#nden e"#t#mlere, yönet-
mel#kte yer alan düzenlemelerden f##lî uygulamadak# sorunlara kadar farklı 
alanlara yayılan bu sorunların, uygulamanın #çer#s#nde yer alan meslekta$-
larımızın katılımıyla raporla$tırılması ve çözüm öner#ler#n#n sunulması, karar 
alıcılar #ç#n de öneml# b#r kılavuz olacaktır. 

Türk#ye Barolar B#rl#"# Yönet#m# olarak çalı$tay sonuç raporunda ortaya 
konan görev ve sorumluluklarımızı yer#ne get#rmek #ç#n çaba gösterece"#-
m#zden h#çb#r meslekta$ımızın ku$ku duymaması gerekt#"#n#n altını ç#zmek 
#ster#m. CMK s#stem#nde ya$anan her türlü sorunun çözümü #ç#n #ved#l#kle 
harekete geç#lecek; b#z#m dı$ımızdak# yetk#l# kurum, makam veya merc#lerle 
görü$meler yapılacak; çalı$tay raporu ba$ta Adalet Bakanlı"ı olmak üzere 
gerekl# merc#lerle de payla$ılacaktır.

Bu ves#leyle, TBB CMK Kom#syonu Koord#natör Yönet#m Kurulu Üye-
s# Av. Al# BAYRAM, Kom#syon Sözcüsü Av. Mustafa ÖZALP ve Kom#syon 
Genel Sekreter# Av. Serdar AYRANCI’nın $ahıslarında Çalı$tay’ın düzenlen-
mes#ne ve raporun hazırlanmasına emek ve katkı sunan CMK Kom#syonu 
üyeler#m#ze, meslekta$larımıza ve TBB çalı$anlarına $ükranlarımı sunarım.

Saygılarımla,

Av. R. Er!nç SA"KAN
Türk!ye Barolar B!rl!#! Ba$kanı
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1. G!R!#

Bu rapor, “CMK Görevlend#rme ve Uygulamalarındak# Sorunlar ve 
Çözüm Öner#ler#” kapsamında 21-22 Mayıs 2022 tar#hler#nde, Türk#ye 
Barolar B#rl#"# CMK Kom#syonu Üyeler# #le baroların CMK Merkez# 
Koord#natör Yönet#m Kurulu ve/veya CMK Merkez# Tems#lc#ler#n#n gen#$ 
katılımlarıyla düzenlenen çalı$taydak# çalı$maları özetlemekted#r. Çalı$tay 
programına göre, çalı$tayın açılı$ konu$masını Türk#ye Barolar B#rl#"# Ba$kanı 
Av. R. Er#nç SA%KAN yapmı$tır.

Açılı$ konu$masının ardından, Türk#ye Barolar B#rl#"# CMK Kom#syonu 
Koord#natör Yönet#m Kurulu Üyes# Av. Al# BAYRAM tarafından, çalı$taya 
neden #ht#yaç duyuldu"u katılımcılarla payla$ılmı$, akab#nde Türk#ye Barolar 
B#rl#"# CMK Kom#syonu Sözcüsü Av. Mustafa ÖZALP ve Türk#ye Barolar 
B#rl#"# CMK Kom#syonu Genel Sekreter# Av. Serdar AYRANCI tarafından, 
çalı$tayın #$ley#$#, konu ba$lıkları ve katılımcılardan beklenenler açıklanmı$tır.

Masa düzen# ve konu ba$lıklarının katılımcılara aktarılmasına müteak#p, 
ver#len aranın ardından masa düzen#ne geç#lm#$t#r.

2. YÖNTEM

Türk#ye Barolar B#rl#"#n#n 2022/33 numaralı duyurusuna #st#naden, 
barolardan gelen görevlend#rme ve uygulamaya dönük b#lg#ler d#kkate 
alınarak hazırlanan konu ba$lıklarının tartı$ılması #ç#n, 8 adet çalı$ma grubu 
olu$turulmu$, her çalı$ma grubuna 4 saat ver#lm#$t#r. Çalı$ma grupları, 
yuvarlak masa etrafında çalı$malarını yapmı$tır. Her çalı$ma grubu, kend# 
#çer#s#nde b#r k#$#y# moderatör, b#r k#$#y# de sözcü olarak bel#rlem#$t#r. 
Çalı$ma grupları arasında grup üyeler#ne, geç#$ ve konularla #lg#l# de"#$#kl#k 
yapab#lme serbest#s# tanınmı$tır. Çalı$ma gruplarının olu$turulmasında, her 
masada bölgesel katılımcıların farklı olmasına d#kkat ed#lm#$t#r.

Çalı$tayın #lk günü, çalı$ma gruplarının konu ba$lıkları kapsamında sonuç 
raporlarını hazırlaması #le son bulmu$tur. Çalı$tayın #k#nc# gününde, her 
gruba sunumlarını yapab#lmeler# #ç#n 30 dak#kalık süre ver#lm#$, her sunumun 
b#t#m#nde, konu #le #lg#l# tüm katılımcıların görü$üne ba$vurulmu$tur.

Çalı$tayda elde ed#len ver#ler do"rultusunda, CMK görevlend#rme ve 
uygulamalarındak# sorunların çözümüne yönel#k stratej# ve pol#t#ka öner#ler# 
olu$turulmu$tur.
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3. ÇALI#MA GRUPLARI TARAFINDAN 
TARTI#ILAN SORUNLAR

3.1. ÇATI YÖNERGE GEREKS!N!M! (MASA 1)

3.1.1 Gerekl$l$k nedenler$

3.1.2 Muhtev$yatı

3.1.2.1 Puanlama s!stem!
3.1.2.2 Görevlend!rme esasları
3.1.2.3 Dezavantajlı gruplara !l!"k!n l!steler
3.1.2.4 Yaptırım esasları
3.1.2.5 Göreve g!tme süres!
3.1.2.6 Atama s!stem!n!n tek t!ple"t!r!lmes!

3.1.2.7 Erken atama yapılması

3.2. YÖNETMEL!KTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR (MASA 2)

3.2.1 Yönetmel$%$n güncellenmes$

3.2.2 CMK 291-295 çel$&k$s$

3.2.3 Haklı mazeret$n kabul ed$lmemes$

3.2.4 Kolluk/savcılık ücretler$n$n farklıla&tırılması

3.2.5 Uzun sürel$ yargılamalarda ek ücret ödenmemes$

3.3. ÜCRETLERE !L!#K!N SORUNLAR (MASA 3)

3.3.1 !&ç$ avukatın veya kamuya geçen avukatın makbuz sorunu

3.3.2 Ödeme ba&vurularının elektron$k ortamda yapılmaması

3.3.3 “Aslı g$b$d$r” uygulama b$rl$%$n$n bulunmaması

3.3.4 Evraksal $&lemler$n sadele&t$r$lmes$

3.3.5 !ht$yar$ avukatlı%ın yaygınla&tırılması

3.4. ÜCRETLERE !L!#K!N SORUNLAR (MASA 4)

3.4.1 Tal$mat dosyalarında ödeme sorunu

3.4.2 HAGB sonrası ödeme yapılmaması
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3.4.3 Zorunlu/$ht$yar$ müdaf$l$%$n &artları

3.4.4 Kovu&turma a&amasında adl$ yardım &artları

3.4.5 K$ml$k tesp$t$ne $l$&k$n ücret ödenmemes$

3.5. ÜCRETLERE !L!#K!N SORUNLAR (MASA 5)

3.5.1 Bölge Adl$ye Mahkemeler$nde yen$den avukat atanması

3.5.2 Soru&turma a&amasında ücret$n bölünmes$

3.5.3 Beraat veya mahkûm$yet vekâlet ücret$ ödenmemes$

3.5.4 Hüküm tebl$%$ne yönel$k görevlend$rmelerde ücret 
ödenmemes$

3.5.5 Dü&ük ücret ödenmes$ ve görev esnasında avukatın kar&ısına 
çıkartılan zorluklar neden$yle eylemsel tavırlar ve planlar

3.6. UYGULAMADAK! SORUNLAR (MASA 6)

3.6.1 Savcılık a&amasında özel vek$l gelmes$

3.6.2 Suça sürüklenen çocuk ve ma%dur çocuk $fadeler$nde 
ya&anan sorunlar

3.6.3 Soru&turma numarası ver$lmemes$ veya geç ver$lmes$

3.6.4 Ücret ödenmes$ne $l$&k$n $l bazındak$ farklılıklar

3.7. UYGULAMADAK! SORUNLAR (MASA 7)

3.7.1 Ücretler$n verg$lend$r$lmes$

3.7.2 Car$ g$der yönetmel$%$

3.7.3 Ödemelere $l$&k$n sorunlar

3.7.4 Yol ücretler$nde yeknesaklık ve makbuz kes$lmes$

3.7.5 Ücret ödenmes$ne $l$&k$n $l bazındak$ farklılıklar

3.8. CMK E"!T!M! (MASA 8)

3.8.1 !çer$k

3.8.2 E%$t$m süres$

3.8.3 E%$t$m zorunlulu%u

3.8.4 Yen$leme e%$t$m$



10

CMK GÖREVLEND!RME VE UYGULAMALARINDAK! SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER!LER! ÇALI"TAY  ••   SONUÇ RAPORU

4. ÇALI#MA GRUPLARININ SORUN VE ÇÖZÜM 
ÖNER!LER!NE !L!#K!N TESP!TLER!

4.1  ÇATI YÖNERGE GEREKS!N!M! (MASA 1)

4.1.1 ÇATI YÖNERGE OLMALI MI, YOKSA TAVS!YE N!TEL!#!NDE 
B!R YÖNERGE M! OLMALI? 

Her baronun sorunlarının ve avukat sayısının farklı oldu"u, bazı 
baroların kend# yönergeler#n# olu$turdu"u ve bunu etk#n, ver#ml# b#r $ek#lde 
kullandı"ı, yen# b#r çatı yönergen#n karı$ıklı"a sebep olaca"ı $ekl#nde aks# 
görü$ler mevcut olmasına ra"men, tavs#ye n#tel#"#nde b#r çatı yönergeye 
gereks#n#m oldu"u, ço"u baronun yönerges#n#n olmaması, olsa dah# tam 
olarak güncel #ht#yacı kar$ılamaması neden#yle, tavs#ye n#tel#"#nde b#r çatı 
yönergen#n olması gerekt#"# kanaat#ne varılmı$tır.

Türk#ye Barolar B#rl#"# Yönet#m Kurulu #le görü$ülerek, yönergeler#n# 
henüz olu$turmamı$ barolara yol göster#c# olması ve avukatların bell# 
esaslar çerçeves#nde CMK görevlend#rmeler#n# yer#ne get#rmes#, hukuk# 
destek ver#len b#reyler#n etk#n b#r hukuk# yardım alab#lmes# #ç#n CMK 
Kom#syonu Yürütme Kurulu yetk#lend#r#lmel#, bu kapsamda genel esasların 
bel#rlenece"# b#r çatı yönerge olu$turulmalıdır. 

Tavs#ye n#tel#"#ndek# yönerge olu$turulurken; yönergede yer alması 
gereken ba$lıklar bel#rlenmel#, baroların kend# gereks#n#m ve #ç #$ley#$#ne 
göre ba$lıkların altını doldurarak yönergeler#n# olu$turmaları tavs#ye 
ed#lmel#d#r.

4.1.2. PUANLAMA S!STEM! - GÖREVLEND!RME ESASLARI

Baroların kullandıkları OCAS, SDD programlarının ve yönergeler#n#n 
farklı olmasından kaynaklı olarak, baroların ayrı uygulamaları oldu"u 
görülmü$tür. 

Görü& ve öner$ olarak: 

A) Tüm avukatların ya$ fark etmeks#z#n madd# zorluklar çekeb#lece"# göz 
önünde bulundurularak, mesle"e yen# ba$layan avukatlar tarafından 
CMK görevlend#rmeler#n#n sadece b#r gel#r kayna"ı olarak görülmes#n#n 
önüne geçmek adına, poz#t#f ayrımcılık uygulayan baroların bu hususu 
tekrar de"erlend#rmes#,
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B) Görevlend#rmelerde gündüz-gece ayrımı olmalıdır. Te$v#k saat# 
uygulaması yapılarak, #$ç# avukatların ve/veya genç meslekta$ların 
daha fazla görev alması ve mesa# saatler# dı$ında görevlend#rmeye 
zaman ayıran meslekta$ların, te$v#k saat#yle ödüllend#r#lmes# 
amacıyla, gündüz - gece ayrımının olması, bu görevlend#rmeye #l#$k#n 
puanlamanın gündüz görevlend#rmeler#n#n yarısı kadar olması, saat 
d#l#m#n# #se her baronun kend# uygulama ve esaslarına göre bel#rlemes#,

C) Soru$turma-kovu$turmada öncel#k durumu: CMK görevlend#rmeler#n#n 
gönüllülük esasına dayalı oldu"u, ma"dur/$üphel#n#n üstün 
menfaat#, ma"dur/$üphel#n#n örselenmemes#, derd#n# tekrar tekrar 
ba$ka müdaf#lere anlatmasının sakıncalarının bulunması neden#yle 
soru$turmada görev alan müdaf##n#n kovu$turma görev#ne tay#n# 
konusunda öncel#k tanınması, 

D) Puan sıfırlaması: Puan sıfırlamasının poz#t#f ayrımcılık ve/veya b#rtakım 
dezavantajlar olu$turaca"ı dü$ünces#yle, puan sıfırlamasının olmaması; 
ancak s#steme ortalama puandan ba$lanılması,

E) Bayram- resmî tat#l ayrımı olması kanaat#ne varılmı$tır. 

4.1.3. DEZAVANTAJLI GRUPLARA !L!"K!N L!STE

Dezavantajlı grupların üstün yararını korumak, ma"dur#yetler#n# 
g#dermek ve mümkün oldu"unca ortadan kaldırmak amacıyla ayrı b#r 
e"#t#m ve bel#rl# per#yotlarda yen#leme e"#t#mler#n#n olması gerekt#"#, ancak 
ayrı b#r l#sten#n varlı"ına #ht#yaç duyulmadı"ı kanaat#ne varılmı$tır.

Kar&ı Görü& ve Kabul Gerekçes$ olarak: 

Her avukatın CMK görev#n# ayrım gözetmeks#z#n yapab#lece"#, 
dezavantajlı gruba #l#$k#n özel b#r l#ste ve e"#t#m#n olması, bu 
görevlend#rmelerde sadece bu e"#t#m# alan avukatların görev almasının 
rekabet yasa"ı sorununu do"uraca"ı, genel olarak CMK e"#t#mler#n#n 
ver#ld#"#, bu CMK e"#t#mler#nde de dezavantajlı gruplara gen#$ anlamda 
yer ver#ld#"# takd#rde ayrı b#r l#steye #ht#yaç duyulmayaca"ı görü$ler# de 
bel#rt#lm#$t#r.
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4.1.4. YAPTIRIM ESASLARI

CMK kapsamında yapılan görevlend#rmeler#n #ht#yacı olan b#reylere 
hukuk# yardım sa"lamaya yönel#k b#r kamu görev# olması neden#yle, 
avukatların görevler#n# yaparken azam# sev#yede özen göstermes# 
gerekt#"#nden, madd# kaygılar bertaraf ed#lerek yaptırım esaslarının 
bel#rlenmes# #ç#n barolar #le görü$me sa"lanmalıdır.

4.1.5. ÖZEL VEKÂLET ALINMASI

Görevlend#rmeyle b#rl#kte kurulan müvekk#l-vek#l #l#$k#s#n#n har#c#nde, 
görevlend#rme yapılan k#$#lerden vekâletname alarak madd# b#r kazanç 
elde etme gayes#yle #l#$k# kurulmasının d#s#pl#n suçu olu$turaca"ı göz 
önünde bulundurularak bu tür durumların önüne geç#lmes# sa"lanmalıdır.

4.1.6. GÖREVE G!TME SÜRES!

Adalet Kom#syonları, Ba$savcılıklar ve Emn#yet Müdürlükler# #le 
görü$ülerek, avukatların en çok ma"dur oldu"u konulardan b#r# olan CMK 
ataması sonrası saatlerce beklend#"# halde #$lem yapılmaması, b#r ba$ka 
dey#$le erken görevlend#rme yapılmasının önüne geçmek adına, atama 
sonrası 1 saat# a$mayacak $ek#lde görev gere"#n#n yer#ne get#r#lmes# 
sa"lanmalıdır. (Her baronun f#z#k# yapısı, $ehr#n co"raf# yapısının farklı olması 
sebeb#yle, görevlend#rme süreler#n#n farklılık olu$turab#lece"#, ancak bu 
süren#n en fazla b#r saat olması gerekt#"#, mesafen#n fazla oldu"u küçük #lçe 
ve jandarma görevlend#rmeler#n#n oldu"u yerlerde, bu süren#n de en fazla 
b#r buçuk saat olacak $ekl#nde uygulanması gerekt#"# kanaat#ne varılmı$tır.)

4.1.7. ATAMA S!STEM!N!N TEK T!PLE"T!R!LMES!

Atama s#stem#n#n TBB çatısı altında tek t#ple$t#r#lmes# gerekt#"# kanaat#ne 
varılmı$tır. Hal#hazırda her baronun OCAS ya da SDD Baronet s#stem#n# 
mevcut olarak kullandı"ı, bununla #lg#l# program $#rketler# #le uzun sürel# 
sözle$meler#n oldu"u ve sözle$meden vazgeç#lmes# durumunda yaptırımların 
uygulanaca"ı g#b# durumlar göz önüne alındı"ında, atama s#stem#n#n tek 
t#ple$t#r#lmes#n#n bu a$amada sorunlar yarataca"ı dü$ünülmü$tür. Bu sorun 
a$ıldı"ı takd#rde atama s#stem#n#n tek t#ple$t#r#lmes#n#n uygun olaca"ı 
kanaat#ne varılmı$tır. 
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4.1.8. ERKEN ATAMA YAPILMASI 

Erken atama yapılması sorununa çözüm olarak #k# öner# sunulmu$tur:

• Görevlend#rmey# kabul eden avukata görevlend#rme talep eden 
b#r#m#n kolluk/savcılık/mahkemen#n telefon numarasının SMS olarak 
gönder#lmes#,

• Atamayı #steyen görevl# b#r#m tarafından, makul süre #çer#s#nde gerekl# 
#$lemler#n görev yer#ne get#r#lmemes# hal#nde; görevl# avukatın görev#n#n 
#ades#ne olanak tanınması gerekt#"# kanaat#ne varılmı$tır. 

4.2. YÖNETMEL!KTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR (MASA 2)
Ceza Muhakemes# Kanunu Gere"#nce Müdaf# ve Vek#ller#n 

Görevlend#r#lmeler# #le Yapılacak Ödemeler#n Usul ve Esaslarına &l#$k#n 
Yönetmel#k hükümler#n#n b#r kısmında de"#$#kl#k yapılması ve bazı yen# 
hükümler#n de Yönetmel#"e eklenmes# gerekt#"# sonucuna varılarak, yapılacak 
de"#$#kl#kler #ç#n Türk#ye Barolar B#rl#"# Yönet#m Kurulu #le görü$ülmel# ve 
olu$turulacak b#r heyet e$l#"#nde Adalet Bakanlı"ından randevu talep ed#lerek 
a$a"ıda açıklanan görü$ ve öner#ler#n gerekl#l#"# açıklanmalıdır.

1. Yönetmel#"#n 4/l-e maddes#nde yer alan “mutat ta!ıt” #bares# uygulamada 
çe$#tl# bel#rs#zl#kler yaratmakta ve yol g#derler#n#n ödenmes# noktasında 
farklı bölgelerde görev yapan meslekta$ların farklı uygulamalara maruz 
kalmasına ve ma"dur#yetler ya$amasına sebeb#yet vermekted#r. Bu 
nedenle, mutat ta$ıt #bares# yer#ne, bu mu"laklı"ı g#dereb#lecek $ek#lde 
örne"#n “Her yıl Türk!ye "oförler ve Otomob!lc!ler Federasyonu 
tarafından bel!rlenen k!lometre ba#ına dü#en ortalama yakıt bedel! 
üzer!nden” $ekl#nde b#r #bare eklen#lmek suret#yle bu sorunun önüne 
geç#lmel#d#r.

2. Yönetmel#"#n 6/2 maddes# “Soru#turma ve kovu#turma a#amasında 
menfaat çatı#ması bulunmadı$ı hallerde, ayrı k!#!ler !ç!n tek müdaf! 
görevlend!r!leb!l!r.” $ekl#nde de"#$t#r#lerek; menfaat çatı$masının 
tesp#t# noktasında yargılamanın tüm süjeler#ne, b#lhassa avukatlara, 
menfaat çatı$masını tay#n etme hakkı tanınmalıdır.

3. Yönetmel#"#n 6/3 maddes#ne “Yetk! belges!, ver!len !#! kapsar. 
Dosyanın tak!p sorumlulu$u asıl avukata a!tt!r.” hükmü eklenerek; 
yetk#lend#r#len avukatın dosya kapsamındak# sorumlulu"u daraltılmalı, 
hem görev#n $ahsen #fası sa"lanmalı, hem de meslekta$ların görev# 
#hmal g#b# sorunlarla, olası yargılamalarla kar$ıla$masının önüne 
geç#lmel#d#r.
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4. Yetk# belges# ver#lmes# noktasında Yönetmel#"#n 6/3 maddes#nde yer 
alan “haklı” #bares#nden sonra “ ve meslek! mazeret” #bares# eklenmel#, 
meslekta$ların üzer#nden mazeret#n haklılı"ını #spat külfet# kaldırılmalıdır.

5. Yönetmel#"#n 6/4 maddes#nde yer alan “görevlend!r!l!r” #bares# 
“görevlend!r!leb!l!r” olarak de"#$t#r#lmel#d#r. Böylel#kle barolara bu 
m#nvaldek# görevlend#rmelerde takd#r hakkı get#r#lerek, meslekta$ların 
görevlend#rmelere #l#$k#n #lett#kler# hususların çözümü sa"lanmalıdır. 
Ayrıca bu de"#$#kl#kle b#rl#kte görev alacak müdaf# ve vek#ller#n 
görevlend#rmeler# kabul veya reddetme noktasında takd#r yetk#ler# 
bulunacak ve ülke genel#nde meydana gelen uygulama farklılıklarının 
da önüne geç#lecekt#r.

6. Yönetmel#"#n 7/1 maddes#ne (d) bend# #hdas ed#lerek; “B!rle#en 
dosyadak! avukatın görev! sona erer. Asıl dosyadak! görevl! avukatın 
görev! devam eder.” hükmü #le (e) bend# #hdas ed#lerek “Hükmün 
açıklanmasının ger! bırakılması kararının kes!nle#mes!yle b!rl!kte 
görevlend!r!len avukatın görev! sona erer.” hükmü eklenmel#d#r. 
Uygulamada yargı kararlarına da konu olan bu durumlar sona erme 
sebeb# olarak kabul ed#lse b#le, yasal b#r düzenleme altına alınmamı$ 
olması uygulamada sorun yaratmaktadır. Bu ba$lıkların madde metn#ne 
eklenmes#yle, sorunun önüne geç#lecekt#r.

7. Yönetmel#"#n 8/2 maddes#ndek# “yol g!derler!” #bares#nden sonra 
“kırtas!ye g!derler!” #bares# eklenmel#d#r. Görevlend#rme kapsamındak# 
dosyaların örnekler#n#n alınması, meslekta$lar yönünden b#r külfet 
hal#ne gelm#$t#r. Bu nedenle bu masraf kalem#n#n de Yönetmel#"e dâh#l 
ed#lerek, meslekta$ların üzer#ndek# bu madd# yük ortadan kaldırılmalı, 
aynı zamanda müdaf#/vek#l yardımından yararlananların da adalete 
er#$#m hakkı güçlend#r#lmel#d#r.

8. Yönetmel#"#n 8. maddes#nde yer alan “temy!z, !st!naf ve !t!raz 
harçları” #bares# kaldırılmalıdır. Danı$tay 10. D. 26.05.2015 T. 2011/8240 
E. 2015/2572 K. sayılı #lamında da bu düzenlemeler#n #ptal#ne karar 
ver#lm#$t#r. Bu #bareler madde metn#nden de çıkarılarak uygulamada 
yeknesaklı"ın sa"lanması gerekmekted#r.
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9. Yönetmel#"#n 9. maddes#ne “Tar!fede bel!rlenecek ücret aynı 
dönemde yürürlükte olan AAÜT tar!fes!n!n altında olamaz.” hükmü 
eklenmek suret#yle; CMK Ücret Tar#fes# #le AAÜT arasındak# fah#$ farklılık 
g#der#lmel# ve dosyada görev alan müdaf# veya vek#ller#n emekler#n#n 
kar$ılı"ının alınması sa"lanmalıdır.

10. Yönetmel#"#n 10/3 maddes#ne ek olarak “Yargılamanın be# yıldan fazla 
sürmes! hal!nde, b!r sefere mahsus olmak üzere, görevlend!r!len 
avukata be#!nc! yılın doldu$u tar!htek! tar!fede bel!rlenen yen! b!r 
ücret öden!r.” hükmü eklenmel#d#r. Yapılan yargılamalarda, dosyaların 
bazı hallerde kes#nle$mes# uzun yıllar almaktadır. Bu nedenle bu 
süre zarfında ücret alan meslekta$ların aldıkları ücret #le yaptıkları #$ 
arasında adalets#zl#kler meydana gelmekted#r. Bu $ek#lde b#r düzenleme 
yapılmak suret#yle, meslekta$ların verd#kler# eme"#n kar$ılı"ını alması 
sa"lanab#lecekt#r. Bu hükümdek# be$ yıllık süre, Anayasa Mahkemes#n#n 
süre bakımından ad#l yargılanma hakkı kapsamında verd#"# kararlardan 
yola çıkılarak öngörülmü$tür.

11. Yönetmel#"#n 10/6 madde hükmündek# “hal!nde” #bares#nden sonra 
“yargılamanın bulundu$u a#ama d!kkate alınmaksızın” #bares# 
eklenmel#d#r. Böylel#kle #st#naf ve temy#z a$amalarında sadece tebl#" 
yapılması #ç#n görevlend#r#len vek#l veya müdaf#n#n ücrete hak 
kazanması sa"lanmalı, avukatların angarya yasa"ının #hlal#ne maruz 
kalmalarının önüne geç#lmel#d#r.

12. Yönetmel#"#n 10/7 maddes#ne öner#m#z#n 14. maddes#nde bel#rtt#"#m#z 
(d) bend# mevzuat yapma s#stemat#"#ne uygun b#r $ek#lde #st#sna olarak 
eklenmel#d#r.

13. Yönetmel#"#n 10/10 maddes#ne ek cümle olarak “duru#ma tar!h! 
dı#ında yapılan yakalamalarda görevlend!r!len avukata tar!fede 
bel!rlenen ücret!n yarısı öden!r.” hükmü #le tal#mat yoluyla yer#ne 
get#r#len CMK görevlend#rmeler# #ç#n “Ücret, tal!matı yer!ne get!ren 
makamın bulundu$u yer Cumhur!yet Ba#savcılı$ınca öden!r.” 
hükmü eklenmel#d#r.
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14. Yönetmel#"#n 11/1-e maddes#ne “m.10/6’da bel!rlenen haller ve Bas!t 
Yargılama Usulünün uygulanaca$ı haller müstesnadır.” #bares# 
eklenmel#d#r. Bu de"#$#kl#kle m.11/1’de yer alan oturuma katılma $artı 
gerekçe göster#lerek, ödeme yapılmamasına yönel#k #$ ve #$lemler#n de 
önüne geç#lecekt#r.

15. Yönetmel#"#n 11/3 maddes# güncel yasal düzenlemelere göre rev#ze 
ed#lerek, 5018 sayılı Kamu Mal# Yönet#m# ve Kontrol Kanununa ve 
Çalı$ma Yönetmel#"#ne uygun olarak d#j#talle$me yoluna g#d#lmel#, 
meslekta$larımız evrak yükü ve bürokrat#k #$lemler#n angaryasından 
kurtarılmalıdır.

16. CMK kapsamında görevlend#r#len zorunlu müdaf#ler#n cezaev#nde 
bulunan müvekk#ller#yle SEGB&S s#stem# üzer#nden ses ve görüntü 
kaydı yapılmaksızın, görü$ yapab#lmeler#n# sa"layacak b#r düzenleme 
yapılmalı, SEGB&S s#stem#n# açan görevl#y#, avukat-müvekk#l g#zl#l#"#n# 
#hlal etmemeye #cbar edecek b#r düzenleme #hdas ed#lmel#d#r.

17. CMK m.291 ve m.295 arasında süreler bazında yer alan çel#$k#ler 
aleyhe sonuç do"urab#lece"#nden, bu durumun önüne geç#leb#lmes# 
#ç#n de"#$#kl#k yapılmalıdır. Uygulamada yer alan süre farklılıkları, hem 
meslekta$lar hem de vatanda$lar nezd#nde c#dd# hak kayıplarına yol 
açmaktadır. Özell#kle tefh#m ve tebl#" usuller#n#n tek t#ple$t#r#lerek bu 
hak kayıplarının önüne geç#lmes# sa"lanmalıdır.

18. Kovu$turma a$amasında ver#len yetk# belges# #le duru$maya katılan 
avukatın katıldı"ı celsede hüküm tefh#m ed#lse b#le, celseye katılan 
müdaf# veya vek#l#n süre tutum d#lekçes# verme sorumlulu"u saklı 
kalmak kaydıyla, gerekçel# kararın asıl müdaf#ye tebl#"# gerekmekted#r.
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4.3. ÜCRETLERE !L!#K!N SORUNLAR (MASA 3)

4.3.1. !"Ç! AVUKATIN/KAMUYA GEÇENLER!N MAKBUZ SORUNU

A. %#ç! Avukatın Makbuz Sorunu: 

&$ç# avukatlar, #$veren avukatların serbest meslek makbuzunu 
kullanmakta olup, hak sah#b# olan #$ç# avukatın yapmı$ oldu"u #$#n 
kar$ılı"ının kend# nam ve hesabına ödenmed#"# tesp#t ed#lm#$t#r.

Uygulamada farklı barolarda, #$veren avukatlar tarafından tanz#m 
ed#lecek olan muvafakatname #le bu sorunun çözüldü"ü b#l#nmekte #se de, 
kes#n b#r çözüm olmadı"ı #ç#n uzla$ma s#stem#nde ya da b#l#rk#$#l#kte oldu"u 
g#b#, sarf kararı düzenlenmes# #le #$ç# avukat do"rudan #lg#l# bakanlıktan 
ücret#n# tahs#l edeb#lecekt#r. Bunun #ç#n kanun de"#$#kl#"# gerekt#"# g#b#, 
aynı zamanda Adalet Bakanlı"ı tarafından Ceza Muhakemeler# Kanunu 
Gere"#nce Müdaf## ve Vek#ller#n Görevlend#rmeler# #le Yapılacak Ödemeler#n 
Usul ve Esaslarına &l#$k#n Yönetmel#kte düzenleme yoluna g#d#lmes# 
gerekmekted#r.

Do"rudan sarf kararı #le bahse konu sorun çözülemed#"#nde #se, 
az evvel bahsed#len ve bazı baroların halen uyguladı"ı, #$veren avukat 
tarafından düzenlenecek olan muvafakatname #le sorun kısmen de olsa 
çözüleb#lmekted#r. Bunun #ç#n de y#ne uygulamada farklılıkları ortadan 
kaldırmak adına, yönetmel#kte düzenleme yapılması gerekmekted#r.  

B. Kamuya Geçenler!n Makbuz Sorunu:

Kamuya geçen avukatların henüz yen# görevler#ne ba$lamadan önce; 
gerek kend# makbuzlarını, gerekse #$veren avukatların makbuzlarını 
kullanarak, ücretler#n# tahs#l etme yoluna g#tt#kler# tesp#t ed#lm#$t#r.  

Konuyla #lg#l# olarak Türk#ye Barolar B#rl#"#n#n 30.03.2021 tar#hl# 2021/13 
sayılı duyurusunda çözüm öner#s#n# ortaya koydu"u b#l#nmekted#r. Buna göre, 
Adalet Bakanlı"ı Ceza &$ler# Genel Müdürlü"ü 16.03.2021 tar#h 465/23724 
sayılı yazısında, Mal#ye Bakanlı"ı Muhasebat Genel Müdürlü"ünün 
17.06.2016 tar#hl# ve 11716 sayılı yazısı gere"#, Merkez# Yönet#m Harcama 
Belgeler# Yönetmel#"# Ek# 1 Örnek Numaralı Harcama Pusulasının kanıtlayıcı 
belge olarak ba"lanması suret#yle, ödeme yapılab#lece"# bel#rt#ld#"#nden 
kamuya geçen avukatlar böylel#kle CMK ücretler#n# tahs#l edeb#lmekted#r. 
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4.3.2. ÖDEMELER!N ELEKTRON!K ORTAMDA YAPILMASI VE 
EVRAKSAL !"LEMLER!N SADELE"T!R!LMES!

Her ne kadar ödemeler#n elektron#k ortamda yapılması #le evraksal 
#$lemler#n sadele$t#r#lmes# farklı sorunlar olarak bel#rt#lerek masa tert#p 
ed#lm#$ olsa da, sorun ve çözüm öner#ler# hemen hemen aynı oldu"u #ç#n, 
#k# sorunun aynı anda görü$ülmes#ne karar ver#lm#$t#r. 

Elektron#k ortamda ödeme yapılmadı"ı ve ödemeler#n yapılması adına 
mutemetl#k b#r#m#nden b#rçok evrak #stend#"#, hatta evraklarda da farklılık 
oldu"u tesp#t ed#lm#$t#r. 

Konu #le #lg#l# olarak BARONET, OCAS veya Türk#ye Barolar B#rl#"# CMK 
Otomat#k Avukat Atama Programları #le UYAP s#stem#n#n entegre ed#lmes# 
suret#yle, evraksal #$lemler#n sadele$t#r#lmes# ve ödemeler#n elektron#k 
olarak yapılması mümkündür. Bu ba"lamda, Türk#ye Barolar B#rl#"#n#n 
mültec# görevlend#rmeler#nde kullanmı$ oldu"u uygulamada ya da 
arabuluculuk s#stem#ndek# uygulamada, nasıl k# evraklar taranarak s#steme 
yüklen#yor #se, aynı $ek#lde CMK ücretler#n#n ödenmes#nde benzer usulün 
uygulanab#lmes# sa"lanmalıdır. 

4.3.3. “ASLI G!B!D!R” UYGULAMA B!RL!#!N!N SA#LANMASI

Barolarda “aslı g#b#d#r” $erh#nde uygulama b#rl#"# olmadı"ı görülmü$tür. 
Bazı barolarda, mahkemeler tarafından “aslı g#b#d#r” suret# yapılması 
#sten#rken, bazı barolarda avukatın “aslı g#b#d#r” $erh#n# yeterl# gördü"ü, bazı 
barolarda #se duru$ma zaptında karekod bulunması hal#nde “aslı g#b#d#r” 
$erh#ne #ht#yaç duyulmadı"ı tesp#t ed#lm#$t#r.

Adalet Bakanlı"ının ücretler#n ödenmes#ne #l#$k#n yönetmel#kte #stenen 
evrakın “aslı g#b#d#r” olması gerekt#"#ne #l#$k#n hüküm bulundu"undan, 
bahse konu yönetmel#kte düzenleme yapılarak sorunun ortadan kalkaca"ı 
açıktır. Bu ba"lamda öncel#kle duru$ma zaptında karekod olması hal#nde 
“aslı g#b#d#r” yer#ne geçece"# hüküm altına alınab#lece"# g#b#, Avukatlık 
Kanunu’nun 56. maddes#ndek# açık hüküm uyarınca, avukat tarafından 
yapılacak “aslı g#b#d#r” $erh# #le bu sorun a$ılacaktır.
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4.3.4. TALEP HAL!NDE ZORUNLU MÜDAF! TAY!N! HAKKININ 
HATIRLATILMASI

Soru$turma ve kovu$turma a$amalarında #lg#l#lerce talep ed#lmed#"# 
durumlarda avukat atanması yönünde kolluk, savcılık veya hâk#ml#kçe 
CMK 150. madden#n 1. fıkrası hatırlatılmadı"ı veya hatırlatılsa b#le çıkacak 
olan yargılama g#derler#n# ödemes# gerekt#"# bel#rt#lerek, dolaylı yoldan 
müdaf# talep etmes#n#n önüne geç#ld#"# tesp#t ed#lm#$t#r. 

Türk#ye Barolar B#rl#"# tarafından kamu spotu olu$turularak 
b#llboard, sosyal medya payla$ımları ve d#"er yollar #le vatanda$lar 
b#l#nçlend#r#leb#lece"# g#b#, Adalet Bakanlı"ı nezd#nde yapılacak 
görü$melerde kollukta görevl# memurlar, Cumhur#yet Savcıları veya 
hak#mler#n bu konuda hassas davranmaları yönünde gerekl# çalı$malar 
yapılmalıdır.

4.4. ÜCRETLERE !L!#K!N SORUNLAR (MASA 4)

4.4.1. TAL!MAT DOSYALARINDA ÖDEME

A- Tal!mat Dosyalarında Yarım Ücret Ödenmes!: 

Soru$turma ve kovu$turma a$amasında yapılan tal#mat 
görevlend#rmeler#nde, tar#fede münhasır ücretlend#rme bel#rlenm#$ olup, 
esas görevlend#rme ücretler#n#n yarısı kadar ödeme yapılmaktadır.

Her ne kadar görevlend#rme tal#mat olarak yapılsa da, ver#len hukuk# 
deste"#n n#tel#"# aynı oldu"undan, yarım yer#ne tam ücret ödenmes# 
gerek#r. Öyle k# 2 gün #çer#s#nde son bulan soru$turma görevler# mevcut 
oldu"u g#b#, 3 gün ya da daha uzun sürecek tal#mat görevler#n#n de 
gerçekle$mes# mümkündür. D#"er yandan, kovu$turma a$amasında 
yakalama emr#yle hazır ed#len sanık #fadeler#nde yapılan görevlend#rmelere 
de tam ücret ödenmekted#r. Bu sebeple #k# görev çe$#d# arasındak# ayrım 
kaldırılarak, CMK Ücret Tar#fes#nde soru$turma a$amasında tal#mata #l#$k#n 
ücretlend#rmeler#n de kaldırılması gerekmekted#r.



20

CMK GÖREVLEND!RME VE UYGULAMALARINDAK! SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER!LER! ÇALI"TAY  ••   SONUÇ RAPORU

B- Tal!mat Görevlend!rme Ücretler!n %lg!l! Ba#savcılık Esas 
Dosyalarının Ödenmes!n!n Ardına Bırakılması: 

Uygulamada bel#rt#len sorunlara göre, tal#mat görevlend#rmeler# 
#ç#n dosyanın bulundu"u ba$savcılık tarafından öncel#kle Ba$savcılık 
esas ödemeler# yapılmakta, ardından ödenek arttı"ı takd#rde tal#mat 
görevlend#rmeler#n#n ödemeler# yapılmakta, bu nedenle genell#kle tal#mat 
ücretler#n#n geç ödend#"# görülmekted#r.

Bu uygulamanın kanun# h#çb#r dayana"ı bulunmamaktadır. Bu sorunla 
kar$ıla$an meslekta$ların, baroları aracılı"ıyla Ba$savcılıklara b#ld#r#m 
yapılması #ç#n ba$vuruda bulunması #le sorun çözüleb#l#r.

C- Tal!mat Ücret!n!n Esas Savcılık Tarafından Ödenmes! Neden!yle 
Evrak Tesl!m! ve Ödemelerde Sorun Ya#anması: 

Uygulamada tal#mat dosyalarına #l#$k#n ödemeler, esas dosyanın 
bulundu"u mahkemen#n ba"lı oldu"u savcılıkça yapılmaktadır. Bu 
uygulama ücret #ç#n kes#lecek makbuzda yer alan savcılı"ın verg# da#res# 
ve verg# numarasını bulmaktak# zorlukların yanı sıra, ödeme sürec#n#n 
uzamasına neden olmaktadır. Bu konu #le #lg#l# olarak Adalet Bakanlı"ı #le 
görü$ülmel#, ödeme esaslarında ödeme b#r#m#n#n “görev!n !fa ed!ld!$! 
yer” olarak de"#$t#r#lmes# sa"lanmalıdır. Bu durumun mümkün olmaması 
hal#nde #se ödeme #$lemler#n#n d#j#tal ortamda gerçekle$t#r#leb#lmes#n#n 
tem#n# gerekmekted#r.

4.4.2. HAGB SONRASI ÖDEME YAPILMAMASI

HAGB kararından sonra kararın açıklanmasına karar ver#ld#"#nde, 
yen#den yargılama yapılmakta, ancak müdaf# ya da vek#le ücret 
ödenmemekted#r. Bu konu #le #lg#l# olarak Adalet Bakanlı"ı #le görü$ülmel#, 
ücret tar#fes#nde de"#$#kl#"e g#d#lmes# sa"lanmalıdır.

4.4.3. ZORUNLU/!HT!YAR! MÜDAF!L!K ATAMA "ARTLARI

 Yargı prat#"#ndek# aksaklıkların $üphel#, sanık ya da ma"durlar aleyh#ne 
sonuçlar do"urması b#l#nen b#r gerçekl#kt#r. 

Zorunlu/&ht#yar# müdaf# veya vek#l atama $artlarında kapsamın 
gen#$let#lmes# konusunda Adalet Bakanlı"ı #le görü$me yapılmalı, zorunlu 
müdaf# görevlend#rme $artlarında ceza alt sınırının 5 yıldan, aynı zamanda 
HAGB üst sınırı olan 2 yıla #nd#r#lmes# ve bu konuda yasal düzenleme 
yapılarak kapsamın gen#$let#lmes# sa"lanmalıdır.
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Bunun yanında 65 ya$ üzer# vatanda$ların CMK md.150/2 kapsamına 
alınması sa"lanmalıdır. 65 ya$ üzer# #ç#n öner#len uygulama, hap#s cezasının 
ertelenmes# $artlarındak# üst sınırın 2 yıl yer#ne, #st#sna# olarak 3 yıl 
uygulanması $ekl#nded#r.

4.4.4. KOVU"TURMA A"AMASINDA ADL! YARDIM "ARTLARI 

CMK ücret tar#fes#n#n artı$ı ve AAÜT sev#yes#n#n yükselt#lmes# #ç#n 
yürütülen çalı$maların yanında, alternat#f b#r yol ve tez olarak; soru$turma 
a$amasındak# sürec#n hızlılı"ı ve önem# neden#yle ayrık tutularak, 
CMK md.150 $artlarını ta$ımayan kovu$turma a$amasındak# sanıkların, 
müdaf# talepler#nde öncel#kle “müdaf" tay"n edecek durumda olmama 
durumu” de"erlend#r#lerek, $artların ta$ınması hal#nde #se bu kapsamdak# 
görevlend#rmeler#n adl# yardım kapsamına alınması #ç#n Adalet Bakanlı"ı 
#le görü$me sa"lanmalıdır. Adl# yardımın yapısı gere"#, bu yolla yapılan 
görevlend#rmeler#n do"al sonucu olarak, ücret ödemes# AAÜT üzer#nden 
gerçekle$t#r#lmel#d#r.

4.4.5. SAVCININ B!RLE"T!RME KARARI SONRASI AYNI 
SORU"TURMA NUMARASINDAN ÖTÜRÜ TEK B!R MÜDAF!YE 
ÜCRET ÖDENMES!

Kolluk b#r#m#nde yapılan görevlend#rmelerde b#r $üphel#n#n b#rden çok 
dosya numarası altında, her b#r# #ç#n farklı müdaf#ler görevlend#r#lerek #fades# 
alındı"ında, bu dosyalar savcılık a$amasında b#rle$t#r#l#rse; müdaf#lerden 
yalnızca b#r#n#n göreve devam etmes# #stenerek, sadece devam eden 
müdaf#ye ödeme yapılmasının savcılık tarafından #stend#"# b#ld#r#lmekted#r.

B#rkaç baro tarafından münfer#t olarak b#ld#r#len bu uygulamanın 
kanun# h#çb#r dayana"ı bulunmamaktadır. Gen#$ katılımla gerçekle$t#r#len 
Çalı$tay’da bu hususa da d#kkat çek#lmes# gerekl# görülmü$tür. Yerelde 
ya$anan bu sorunla kar$ıla$an meslekta$ların da barolarından destek 
alması ve soru$turma a$amasında b#rden fazla dosyanın b#rle$t#r#lmes# 
hal#nde, her b#r soru$turma #ç#n ayrı ücret ödenmes# noktasında Adalet 
Bakanlı"ı #le görü$me sa"lanmalıdır.
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4.4.6. K!ML!K TESP!T!NE YÖNEL!K ÜCRET ÖDENMEMES!

Suça sürüklenen çocuk (Çocuk !ube) görevlend#rmeler#nde bazı böl-
gelerde k#ml#k tesp#t# #ç#n de görevlend#rmeler yapılmakta, k#ml#k tesp#t#ne 
katılmasına ra"men sonrak# savcılık a$amasına mazeretl# olarak katılama-
yan avukatlara, k#ml#k tesp#t#n#n yönetmel#kte tanımlanan “!fade ve sorgu” 
#$lemler#nden sayılmaması neden#yle ödeme yapılmadı"ı b#ld#r#lmekted#r.

K#ml#k tesp#t# #$lem#nde de görevl# avukat tarafından, suça sürüklenen 
çocu"a öneml# b#r hukuk# destek ver#lmekted#r. Bu nedenle d#"er soru$tur-
ma #$lemler#nden ayrımı yapılmaksızın, bu durumda da avukatlara ödeme 
yapılmalıdır. Ödeme yapılmama uygulaması devam ett#"# takd#rde #se, ba$-
savcılıklarla #lg#l# görü$meler yapılarak, k#ml#k tesp#t# #$lemler#ne münhasır 
görevlend#rme yapılmaması #stenmel#d#r. 
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EK ÖNER!: 
TE#H!S VE YÜZLE#T!RME !#LEMLER! !Ç!N AYRI 
ÜCRET TAY!N!

Te$h#s ve yüzle$t#rme #$lemler#nde yapılan görevlend#rmeler, soru$turma 
a$aması #çer#s#nde gerçekle$t#r#lmekteyse de, bu #$lemler genell#kle #lk #fade 
ve sorgu #$lemler# sonrasında farklı zamanlarda gerçekle$t#r#ld#"#nden, 
meslekta$ların fazladan emek ve mesa# sarf#yatına yol açmaktadır. Bu #k# 
#$leme #l#$k#n görevlend#rmeler #ç#n, CMK ücret tar#fes#nde soru$turmadan 
ayrık düzenleme yapılarak münhasıran ödeme yapılması gerekmekted#r.

Soru$turma a$amasında ücret ödenmeyen tüm #$ler #ç#n, ücret 
ödenmes#n#n sa"lanması noktasında Adalet Bakanlı"ı #le görü$me 
yapılmalıdır. Çalı$tay’da genel olarak ücret ödenmes# sorunlarının Adalet 
Bakanlı"ı #le ücrete #l#$k#n kayna"ın artırılması sorunlarının #se Mal#ye 
Bakanlı"ı #le çözümleneb#lece"# hususunda mutabakata varılmı$tır.

4.5. ÜCRETLERE !L!#K!N SORUNLAR (MASA 5)

4.5.1. BÖLGE ADL!YE MAHKEMELER!NDE YEN!DEN AVUKAT 
ATANMASI

Bölge Adl#ye Mahkemes#n#n bulunmadı"ı #llerden, Bölge Adl#ye 
Mahkemes#ne g#den dosyalar #ç#n yapılan CMK görevlend#rmeler#nde 
#lk derece mahkemes#nde görevl# avukata Bölge Adl#ye Mahkemes#n#n 
duru$masına f#z#ken katılması hal#nde, Ceza Muhakemes# Kanunu 
Gere"#nce Görevlend#r#len Müdaf# ve Vek#llere Yapılacak Ödemelere &l#$k#n 
2022 Yılı Tar#fes# md. 4 gere"# görev ve yol ücret# ödemes# yapılırken, 
SEGB&S #le katılma durumunda bu ücret ödemes# yapılmamaktadır. Bölge 
Adl#ye Mahkemes#n#n bulundu"u yer #lk derece mahkemes#ndek# görev#n 
devamı n#tel#"#ndek#, Bölge Adl#ye Mahkemes# dosyalarının duru$malarında 
ücret ödemes# yapılmamaktadır. Buna #l#$k#n olarak; 

Türk#ye Barolar B#rl#"#n#n, Bölge Adl#ye Mahkemes# Cumhur#yet 
Ba$savcılıklarına ba$ka #llerden gelen ve duru$ma açılan tüm dosyalarda, 
(SEGB&S #le olması fark etmeks#z#n) CMK ödemeler#n#n yapılması #ç#n yazı 
yazması ve Adalet Bakanlı"ı #le konu hakkında görü$me yapması gerekt#"# 
sonucuna varılmı$tır.
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4.5.2. SORU"TURMA A"AMASINDA ÜCRET!N BÖLÜNMES!

Soru$turma a$amasında görevlend#rmelere #l#$k#n ücretler, soru$turma 
a$amasında b#r dosya #ç#n kaç avukat görevlend#r#lm#$se, soru$turma 
ücret#n#n o sayıya bölünmes# net#ces#nde, her b#r avukata ücret ödemes# 
yapılmaktadır.

Soru$turma a$amasında haklı b#r gerekçe #le #$# tak#p edemeyen avukat 
#le onun yer#ne yen#den görevlend#r#len avukatın, ayrı ayrı soru$turma 
ücret#ne hak kazanması gerekt#"# ve #lg#l# Yönetmel#k maddes#n#n 
düzenlenmes#n#n a$a"ıdak# g#b# olab#lece"# kanaat#ne varılmı$tır.

MADDE 10: 

(2) Soru!turma evres"nde kolluk görevl"ler", Cumhur"yet savcısı ve 
mahkeme huzurunda yapılan "fade alma veya sorgu "ç"n farklı avukatların 
görevlend"r"lmes" hâl"nde, tek b"r ücret öden"r ve bu ücret görevl" avukatlara 
katkıları oranında payla!tırılır. Ancak haklı b"r gerekçe "le göreve devam 
edemeyen avukat "le yer"ne görevlend"r"len avukata ayrı ayrı tam ücret 
öden"r.

**Ayrıca CMK ücret tar#fes#nde bel#rt#ld#"# üzere, sulh ceza 
hâk#ml#kler#nde tak#p ed#len #$ler #ç#n ayrıca b#r ücret ödemes# yapılması 
gerekmekted#r. Soru$turma a$amasında kolluk ve savcılık #fades#nden 
sonra sorguya katılan avukatın, ücret tar#fes# gere"# hem soru$turma 
evres#nde tak#p ed#len #$e #l#$k#n ücrete, hem de sulh ceza hâk#ml#kler#nde 
tak#p ed#len #$e #l#$k#n ücrete ayrı ayrı hak kazanmalıdır.

Tar#fen#n 4. maddes#n#n #lg#l# kısmının a$a"ıdak# $ek#lde düzenlenmes# 
konusunda Adalet Bakanlı"ı #le görü$men#n/yazı$manın yapılması gerekt#"# 
kanaat#ne varılmı$tır. 

MADDE 4 

(1) Ceza Muhakemes" Kanunu gere#"nce yapılan hukuk" yardımlara 
yönel"k "!lemlerde; 

a) Soru!turma evres"nde kolluk ve savcılıkta tak"p ed"len "!ler "ç"n ………..
TL, 

b) Soru!turma evres"nde !üphel"n"n sulh ceza hak"ml"#"ne sevk" 
durumunda tak"p ed"len "!ler "ç"n ayrıca veya "lk görevlend"rmen"n sulh 
ceza hak"ml"kler"nde yapılması durumunda …………… TL,
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4.5.3. BERAAT/MAHKÛM!YET VEKÂLET ÜCRET! ÖDENMEMES!

CMK görevlend#rmeler#nde katılan vek#l# veya sanık müdaf#ler# 
leh#ne, yargılama sonunda kar$ı vekâlet ücret#ne hükmed#lmemekted#r. 
Mevzuatta kar$ı vekâlet ücretler#n#n CMK’den görevlend$r$len avukatlara 
ödenmemes$ne $l$&k$n b$r hüküm bulunmamaktadır. Uygulamadan 
kaynaklı sorunlar olu&maktadır.

Avukatlık Asgar# Ücret Tar#fes#n#n 14. maddes#n#n #lg#l# hükümler#n#n 
a$a"ıdak# g#b# düzenlenmes#n#n yer#nde olaca"ı kanaat#ne varılmı$tır.

MADDE 14 – (1) 

Kamu davasına katılma üzer"ne, mahkûm"yete ya da hükmün 
açıklanmasının ger" bırakılmasına karar ver"lm"! "se vek"l" bulunan katılan 
leh"ne bu Tar"fen"n "k"nc" kısmının "k"nc" bölümünde bel"rlenen avukatlık 
ücret" sanı#a yüklet"l"r. Bu hüküm, katılanın Ceza Muhakemes" Kanunu 
gere#"nce görevlend"r"len vek"l" bulunması durumunda da uygulanır.

(4) Beraat eden ve kend"s"n" vek"l "le tems"l ett"ren sanık yararına, 
Haz"ne aleyh"ne maktu avukatlık ücret"ne hükmed"l"r. Bu hüküm, sanı#ın 
Ceza Muhakemes" Kanunu gere#"nce görevlend"r"len müdaf"s" bulunması 
durumunda da uygulanır.

Yukarıda bel"rt"len sorun ve çözüm öner"s" Yönetmel"k ve tar"fe de#"!"kl"#" 
gerekt"rd"#"nden, Avukatlık Asgar" Ücret Tar"fes"’n"n 14. maddes"n"n "lg"l" 
hükümler"n"n de#"!"kl"#" "ç"n Adalet Bakanlı#ı "le görü!ülmes" gerekt"#" 
kanaat"ne varılmı!tır.

4.5.4. HÜKÜM TEBL!#!NE YÖNEL!K GÖREVLEND!RMELERDE 
ÜCRET ÖDENMEMES!

Uygulamada #st#naf ve #lk derece yargılamalarında sadece kararın 
kes#nle$t#r#lmes# amacıyla CMK’den avukat görevlend#r#lmekte ve karar 
avukatlara tebl#" ed#lmekted#r. Avukatın b#r hukuk# h#zmet# olmadı"ından 
bah#sle ücret ödemes# yapılmamaktadır.

Sadece hüküm tebl#"# #ç#n yapılan görevlend#rmelerde tebl#gat evrakı 
#le ücret ödenmes# yapılması #ç#n CMK Uygulama Yönetmel#"#ne b#r hüküm 
eklenmes# gerekt#"# kanaat#ne varılmı$tır.

Ücret ödenmeyecek olması hal#nde, Türk#ye Barolar B#rl#"#n#n Adalet 
Bakanlı"ı #le görü$mes# kanaat#ne varılmı$tır.
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4.5.5. DÜ"ÜK ÜCRET ÖDENMES! VE GÖREV ESNASINDA 
AVUKATIN KAR"ISINA ÇIKARTILAN ZORLUKLAR NEDEN!YLE 
EYLEMSEL TAVIRLAR VE PLANLAR

Dü$ük ücret ödenmes# ve görev esnasında avukatın kar$ısına çıkartılan 
zorluklar neden#yle eylemsel tavırlar ve planlar #çer#s#nde öncel#kle 
müzakere yapılması gerekt#"# sonucuna varılmı$tır. Bu kapsamda;

• Verg#lend#rmelerle #lg#l# Cumhurba$kanlı"ı #le görü$me yapılmak üzere 
b#r heyet olu$turulması

• Adalet ve Mal#ye Bakanları #le görü$ülerek ülkem#z#n h#perenflasyon 
sürec#nden geçt#"# göz önüne alınarak, tar#fen#n #ved#l#kle 
güncellenmes#n#n #stenmes# sonucuna varılmı$tır.

4.5.6. TÜRK!YE BAROLAR B!RL!#!N!N VE !LG!L! BAROLARIN 
ORTAKLA"A YAPACA#I GÖRÜ"ME VE YAZI"MALARLA 
ÇÖZÜLMES! HEDEFLENEN SORUNLAR VE SOMUT ÇÖZÜM 
ÖNER!LER! 

• Sorunların tesp#t# ve somut çözüm öner#ler# #ç#n, Türk#ye Barolar B#rl#"# 
nezd#nde kurulacak b#r heyet #le Cumhurba$kanlı"ı ba$ta olmak üzere, 
TBMM’dek# hukukçu m#lletvek#ller# #le sorunların ve çözüm öner#ler#n#n 
görü$ülmes#, müzakere yolu #le çözüm aranması gerekmekted#r. 

• Avukatların ya$adıkları zorluklar, u"radıkları $#ddet, kölel#k $artlarındak# 
çalı$ma ko$ullarında bırakılmaları, CMK ücretler#n#n dü$üklü"ü 
vb. hususlarda kısa v#deolar (30-40 san#yel#k), kamu spotları g#b# 
çalı$maların hazırlanması #ç#n alanında profesyonel ek#plerden destek 
alınması, kamuoyu yaratılması hedeflenmel#d#r. 

• Yaratılan kamuoyu #le b#rl#kte sorunların çözümüne #l#$k#n 
talepler#n, görü$meler#n kar$ılıksız kalması hal#nde, baroların CMK 
görevlend#rmeler#nde #$ yava$latma ve gerekt#"#nde görevlend#rmeler#n 
yapılmaması (ac#l görevlend#rmeler har#ç) g#b# akt#f tepk#ler göster#lmes# 
#ç#n #st#$arelerde bulunulması gerekmekted#r.

• Müzakereler#n sonuçsuz kalması, kamuoyu yaratılması, akt#f tepk#ler#n 
göster#lmes#ne ra"men sonuçsuz kalınması durumunda; göster# ve 
tepk# yürüyü$ler# yapılması konusunun #st#$are ed#lmes# gerekt#"# 
kanaat#ne varılmı$tır.
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4.6. UYGULAMADAK! SORUNLAR (MASA 6)

4.6.1. KOLLUK -SAVCILIK A"AMASINDA ÖZEL VEK!L!N GELMES! 
SORUNU

Kolluk kuvvetler#nce veya Ba$savcı kât#pler#nce, CMK otomasyon 
s#stem#nden zorunlu müdaf# taleb# yapıldıktan sonra görev# kabul eden 
avukat #fade yer#ne geld#"#nde, özel müdaf#n#n de orada bulundu"unu ve 
#fadeye kend#s#n#n g#rece"#n# beyan etmes# hal#nde, görevlend#r#len avukat 
#fadeye g#rmeden #fade yer#nden ayrılmak zorunda kalmaktadır. Bu durum 
avukatların hem zaman hem de madd# olarak sıkıntıya g#rmes#ne neden 
olmaktadır.

&fade önces# k#$#ye kolluk kuvvetler# ve savcılık kât#pler#nce avukatının 
olup olmadı"ının sorulması, var #se avukatı #stey#p #stemed#"#n#n sorulması, 
#stemes# hal#nde görevlend#rme taleb#n#n yapılması gerekmekted#r.  

D#"er durumlarda ($üphel#n#n haber# olmaksızın, yakınlarının özel 
müdaf#ne haber vermes# ve özel müdaf#n#n gelmes# durumu) görevlend#r#len 
avukatın, kolluk kuvvetler#n#n, $üphel#n#n, özel müdaf#n#n #mzasının oldu"u 
b#r tutanak düzenlenmes# ve bu tutanakla ücrete hak kazanılması $ekl#nde 
yönetmel#kte b#r düzenleme yapılması #ç#n Adalet Bakanlı"ı #le görü$me 
yapılması gerekt#"# sonucuna varılmı$tır.

4.6.2. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK-MA#DUR ÇOCUK 
!FADELER!NDE YA"ANILAN SORUNLAR

Her #l ve #lçede AGO ve Ç&M bulunmamakta ve y#ne her #l ve #lçede #fade 
alımında standart b#r durum da söz konusu olmamaktadır.

Bu hususta AGO ve Ç&M kurulumlarının sa"lanması #ç#n g#r#$#mlerde 
bulunulması ve #fade alımında ya$anan keyf#l#"#n önlenmes# amacıyla, 
#ved#l#kle Adalet Bakanlı"ı #le yazı$ma ve görü$meler#n yapılması gerekt#"# 
sonucuna varılmı$tır.

&fade alımı sırasında kamera kaydının alınması hususu önem arz etmekte 
olup, zorunlu hale get#r#lmes#n#n sa"lanması, kayıt altına alınmayan #fadeler 
#ç#n yaptırımların uygulanması hususu noktasında Adalet Bakanlı"ı #le 
görü$me yapılması gerekt#"# sonucuna varılmı$tır.
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Kolluk kuvvetler#ne, Ba$savcılık personeller#ne ve Cumhur#yet 
Savcılarına, uzman e"#t#c#ler tarafından Çocuk Adalet S#stem# konusunda 
e"#t#m ver#lmes# hususunda sem#nerler düzenlenmes# ve sert#f#ka ver#lmes#, 
sert#f#ka ver#lmeyenler#n bu t#p #fadelerde yer almasının önüne geç#lmes# 
hususunda Adalet Bakanlı"ı #le görü$ülmes# gerekt#"# sonucuna varılmı$tır.

Adalet Çocuk S#stem# konusunda e"#t#m ver#lmeyen barolara, Türk#ye 
Barolar B#rl#"# tarafından e"#t#m ver#lerek, avukatlara sert#f#ka ver#lmes#, 
sert#f#kası olmayan avukatların bu t#p #fadelere g#rmes#n#n önlenmes# 
sonucuna varılmı$tır.

4.6.3. SORU"TURMA NUMARASININ GEÇ VER!LMES! VEYA H!Ç 
VER!LMEMES!

Soru$turma numarasının bulunmaması durumunda, görevlend#r#len 
avukat ücret alamamakta ve bu konu sebeb#yle ma"dur#yet ya$amaktadır.

Bu durumun önüne geç#leb#lmes# #ç#n Adalet Bakanlı"ı #le görü$ülerek, 
#fade tutana"ında bulunan olay numarası #le ba$vuru yapılab#lmes# ve ücrete 
hak kazanab#lme olana"ının sa"lanması, böyle b#r durumun söz konusu 
olmaması hal#nde, Ba$savcılıklarca kolluk kuvvetler#nden evrakların tesl#m#n# 
hızlandırmaları konusunda makul b#r süre tay#n ed#lmes# sa"lanmalıdır.

4.6.4. ÜCRET ÖDENMES!NE !L!"K!N !L BAZINDA FARKLILIKLAR

Büyük #llerde avukatlar, CMK ödemeler# konusunda büyük sıkıntılar 
ya$anmaktadır. Avukatlar uzun süreler hak etm#$ oldukları CMK ücretler#n# 
alamamakta ve bu konuda ma"dur olmaktadır.

Bu durumun çözüleb#lmes# adına &dar# &$ler ve Mal Müdürlükler# #le 
#let#$#me geç#lerek, ödeme sürec#ne #l#$k#n kurum #ç# gec#kmeler#n önüne 
geç#lmes# adına #$lemler#n yapılması taleb#nde bulunulması gerekmekted#r.

4.7. UYGULAMADAK! SORUNLAR (MASA 7)

4.7.1. ÜCRETLER!N VERG!LEND!R!LMES! 

Katma De!er Verg"s" Yönünden:

Avukatın CMK görevlend#rmes# gere"#nce yürüttü"ü zorunlu müdaf#l#k 
ve vek#ll#"#n, kanun hükümler# ve #çt#hatlar uyarınca kamu h#zmet# oldu"u 
yadsınamaz b#r gerçekt#r. Uygulama kapsamında, avukatlara s#stem 
üzer#nden b#r görevlend#rme yapılmaktadır. 
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Kolluk, savcılık veya mahkeme tarafından yapılan görevlend#rme 
sonucunda, zorunlu müdaf#/vek#l sıfatı kazanan avukat, kamu görevl#s# 
olarak görev#n# yürütmekted#r. Burada avukatın serbest meslek erbabı 
olması dolayısıyla, kend#s#ne #$ sa"lama ve yapmayı üstlend#"# #$ kar$ılı"ı 
vekâlet ücret#n# bel#rleme serbestl#"# bulunmamaktadır. Aynı kapsamda 
bulunan ve mahkemelerce veya #lg#l# yargı b#r#mler#nce görevlend#r#len 
b#l#rk#$#l#k kurumu örnek alındı"ında, b#l#rk#$#ler#n üstlenm#$ oldukları kamu 
görev# sonucunda, kend#ler#ne takd#r ed#len ücret Gel#r Verg#s# Kanunu 
madde 61 kapsamında ücret olarak n#telend#r#lmekte ve katma de"er 
verg#s#nden muaf tutulmaktadır. 

Gel#r Verg#s# Kanunu’nun 61. maddes#ne göre de ücret#n tanımı yapılmı$ 
olup, devamında ücret kavramının ödenek olarak bel#rlenmes#n#n, ücret#n 
n#tel#"#n# de"#$t#rmeyece"# hükme ba"lanmı$tır. CMK görevlend#rmes# 
sonucunda avukata yapılan ödemen#n, Ceza Muhakemes# Kanununun 
Yürürlük ve Uygulama !ekl# Hakkında Kanun’un 13. maddes#ne göre Adalet 
Bakanlı"ınca ayrılan ödenekten kar$ılandı"ı ve bu ödemen#n ödenek 
n#tel#"# ta$ıdı"ı açıkça bel#rt#lmekted#r.  

Bel#rl# b#r ödenekten ve meslek kurulu$unun bel#rled#"# asgar# ücret 
tar#fes#nden ayrı b#r tar#feye göre kar$ılanan ücret, Katma De"er Verg#s# 
Kanunu’nda bel#rt#len, serbest meslek kazancı tanımını kar$ılamamaktadır. 
Katma De"er Verg#s# Kanunu 27/5’te serbest meslek faal#yetler# #ç#n #lg#l# 
meslek te$ekküller#nce tesp#t ed#lm#$ b#r tar#fe varsa, h#zmet#n bedel#n#n, bu 
tar#fede göster#len ücretten dü$ük olamayaca"ı/bu tar#fen#n altında kazanç 
sa"lanmasının yasak oldu"u bel#rt#lm#$t#r. Ancak söz konusu uygulamada, 
bu kanun maddes#ne aykırı olarak ücretler asgar# tar#fen#n çok daha 
altında bel#rlenmekted#r. Böyle b#r bel#rlemen#n yapılab#l#yor olu$u, CMK 
ücretler#n#n serbest meslek kazancından ayrık b#r durum olu$turdu"unu 
b#ze göstermekted#r.

 CMK görevlend#rmeler#nde ve buna #l#$k#n ödemelerde, tarafların 
serbest #radeler# söz konusu de"#ld#r. Görevlend#r#len $üphel#/sanık/mü$tek# 
serbest #rades# #le kend#s#ne tay#n ed#len avukatı, görevlend#r#len avukat da 
görev alaca"ı k#$#y# bel#rlememekted#r. Ayrıca avukat kanunen kend#s#ne 
tanınan sınırlar çerçeves#nde, vekâlet ücret#n# bel#rleyeb#lmekteyken, 
zorunlu müdaf#/vek#ll#k görev#n# üstlend#"#nde maktu olarak bel#rlenen 
ve taraf #radeler#yle de"#$t#r#lemeyen ücret# almaktadır. Müdaf# tay#n# 
sonucunda ortaya çıkan ücret#n ödemes# de k#$# tarafından de"#l, kanun 
gere"# devlet tarafından bel#rlenen ücret tar#fes# üzer#nden ve buna #l#$k#n 
ayrılan ödenekten kar$ılanmaktadır.  
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Zorunlu görevlend#rmelerde ödeme tems#l ed#len k#$#den de"#l, 
görevlend#rme #le #lg#l# yer#n Cumhur#yet Ba$savcılı"ı &dar# Mal# &$ler 
Müdürlü"ü tarafından yapılmaktadır. Ödemeye #l#$k#n makbuz da, bu 
kapsamda #lg#l# Cumhur#yet Ba$savcılı"ı adına düzenlenmekted#r. 

Özetle CMK görevlend#rmes# sonucunda hak kazanılan ücret#n; verg# 
kanunları, Avukatlık Kanunu ve d#"er #lg#l# mevzuata göre serbest meslek 
kazancı n#tel#"# ta$ımadı"ı, serbest meslek kazancı #ç#n kanunların aradı"ı 
$artların bu ücret türünde bulunmadı"ı ve avukatın kamu görev#n# 
üstlenmes#nden do"an Gel#r Verg#s# Kanunu madde 61 kapsamında ücret 
n#tel#"#ne sah#p oldu"u tartı$masız b#r $ek#lde ortadadır. Bu nedenlerle 
CMK ödemeler#nde yapılan katma de"er verg#s# kes#nt#s#n#n kaldırılması 
gerekl#l#"# bulunmaktadır.

Avukatlık H"zmet"n"n Kamu H"zmet" Olması Yönünden:
Man#sa Baro Ba$kanlı"ının 08.04.2022 tar#hl# yazısına ver#len cevapta, 

Adalet Bakanlı"ı 30.12.2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı #le KDV 
oranlarını bel#rled#"#, ayrıca 02.10.2019 tar#h 194 sayılı Cumhurba$kanlı"ı 
Kararı #le Avukatlık h#zmet#n#n KDV’ye tab# oldu"u bel#rt#lm#$se de, 
avukatlık h#zmet#n#n Katma De"er Verg#s# Kanunu’na uygun b#r h#zmet 
olmadı"ı, avukatlık h#zmet#n#n kamu h#zmet# olmasından dolayı sadece 
gel#r verg#s#ne tab# tutulması gerekmekted#r. 

CMK Kapsamındak" Tüm Verg"lend"rmen"n Kaldırılması, Aks" 
Halde Adl" Yardımdak" G"b" %8’e Sab"tlenmes" Yönünden:
26.11.2021 tar#h#nde Resm# Gazete’de yayımlanan Mal ve H#zmetlere 

Uygulanacak Katma De"er Verg#s# Oranlarının Tesp#t#ne &l#$k#n Kararda 
De"#$#kl#k Yapılmasına Da#r Cumhurba$kanı Kararı #le 24.12.2007 tar#hl# 
ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı #le yürürlü"e konulan Mal 
ve H#zmetlere Uygulanacak Katma De"er Verg#s# Oranlarının Tesp#t#ne 
&l#$k#n Karara ekl# (II) sayılı l#sten#n “B) D&%ER MAL VE H&ZMETLER” 
bölümünün 32. sırasında yer alan “A"le mahkemeler"” #bares#, “6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeler" Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan 
adl" yardım ve adl" müzaharet hükümler# kapsamında ver#len avukatlık 
h#zmetler# #le a#le mahkemeler#” $ekl#nde de"#$t#r#lm#$, karar 01.12.2021 
tar#h# #t#bar#yle yürürlü"e g#rm#$t#r. Söz konusu karar #le 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeler# Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan 
adl# yardım ve adl# müzaharet hükümler# kapsamında ver#len avukatlık 
h#zmetler#nde uygulanacak KDV oranı %18’den %8 ‘e dü$ürülmü$tür. CMK 
kapsamındak# verg#lend#rmen#n de benzer $ek#lde %8’e sab#tlenmes# 
uygulama b#rl#"# açısından zorunludur.
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Ba!lı Çalı#an Avukatların Makbuz Kesme Zorunlulu!undan 
Do!an Sorunlar:

S#gortalı çalı$an avukatların ücret ödemeler#, bazı #llerde muvafakat 
ve maa$ bordrosu #le ba"lı çalı$an avukata ödeme yapılırken, bazı #llerde 
#se ödemeler #$veren avukata yapılmaktadır. Ayrıca #$veren avukatın 
makbuzunun kullanımı verg#lend#rme açısından karı$ıklık yaratmaktadır. 
Adalet Bakanlı"ı Ceza &$ler# Genel Müd.16.03.2021 tar#h E-19120602-045-
02-0213-2021-465/23724 sayılı yazısı ba"lı çalı$an avukatın verg# kaydı 
olmadı"ı hallerde ödemen#n yapılab#lmes#ne #mkan vermekted#r.

4.7.2. CEZAEV! VEKÂLET TALEB! 

Bazı cezaevler#nde görevlend#rme yazısının, vekâletname hükmünde 
sayılmaması sorununun gündeme geld#"# görülmekted#r. Bu konuda Adalet 
Bakanlı"ı Ceza &$ler# Genel Müdürlü"üne konuyla #lg#l# ba$vuru yapılması, 
ba$vurunun redded#lmes# hal#nde #dare mahkemes#nde #dar# #$lem#n #ptal# 
davası açılması gerekt#"# sonucuna varılmı$tır.

4.7.3. CAR! G!DER YÖNETMEL!#!

Car# G#der Yönetmel#"# hâl#hazırda mülga olmakla beraber, Yönetmel#"#n 
yen#den olu$turulması gündemded#r. Bu kapsamda car# g#derlere yönel#k; 
e"#t#m g#derler#, araç g#derler#, fotokop# g#derler#n#n Yönetmel#k kapsamına 
alınması gerekmekted#r. 

Barolarda CMK uygulama merkezler#n#n profesyonelle$t#r#lmes#, 
bürodak# personel#n n#tel#kl# ve mümkünse hukuk fakültes# mezunu olması 
gerekmekted#r. Car# g#derler#n bu kapsamda düzenlenmes#, örne"#n büro 
harcamaları, araç harcamalarının da dâh#l ed#lmes# gerekmekted#r.

Kaynak olu$turulması, car# g#derler#n genel bütçeden ödenmes# 
gerekmekted#r. Car# g#der#n adl# yardım ödene"#n#n yarısı oranında 
ödenmes# kısıtlamasının kaldırılarak, car# g#der#n genel bütçe kapsamında 
alınması gerekmekted#r.

4.7.4. ÖDEMELERE !L!"K!N SORUNLAR 

Bazı barolarda her b#r görevlend#rme #ç#n ayrı ayrı makbuz kes#lmes#, 
ser# yargılamada savcılık ve asl#ye ceza #ç#n dah# ayrı makbuz kes#lmes#n#n 
#stend#"# görülmekted#r. CMK ödemeler# bazı barolarda ödeme 1-2 
ayda yapılırken, bazı barolarda 5-6 ayı bulab#lmekted#r. Bu kapsamda 
uygulamada b#rl#k sa"lanmalıdır.
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4.7.5. YOL ÜCRETLER!NDE YEKNESAKLIK VE MAKBUZ KES!LMES! 

Bazı barolarda merkez #lçede yol ücret# ödenmemekte, #lçelerde km 
ba$ına 1 TL uygulaması #le ücret ödenmekted#r.  Bazı barolarda taks# ücret# 
#le ücret ödend#"#, bazı barolarda anla$malı taks# #le ödemen#n yapıldı"ı, bazı 
barolarda yol ücret ödemes# yapılmadı"ı ve ödeme yapılmayan barolara 
çok büyük b#r madd# külfet yükled#"#, yol ücret#n#n verg#lend#rmeye tab# 
tutuldu"u, bazı barolarda serbest meslek makbuzu kes#ld#"#, bazı barolarda 
makbuz kes#lmeden verg#lend#rmeye tab# tutuldu"u tesp#t ed#lm#$t#r.

Uygulama b#rl#"# açısından TBB tarafından tek tar#fe uygulanması, 
Adalet Bakanlı"ı #le Yönetmel#k’tek# mutat yol ücret#n#n görü$ülmes# ve 
ücretler#n güncelle$t#r#lmes# gerekt#"# sonucuna varılmı$tır.

Cezaev#nde bulunan $üphel#n#n avukat görü$mes# #ç#n avukata yol 
ücret# ödenmed#"#, baroların CMK yönergeler#nde en az b#r kez $üphel# #le 
görü$mes# gerekt#"# kararına ra"men yol ücret# ödemes#n#n yapılmadı"ı, 
aynı $ek#lde ba$ka b#r #lde tutuklu bulunan $üphel# #le görü$men#n 
sa"lanmasına yönel#k çözüm gel#$t#r#lemed#"# (SEGB&S ortamında 
görü$men#n sa"lanmaması) tesp#t ed#lm#$t#r.

Bazı barolarda cezaev# görü$meler# #ç#n haftada 1 gün serv#s 
sa"lanab#lece"# sonucuna varılmı$tır.

4.7.6. ÜCRET ÖDENMES!NE !L!"K!N !L BAZINDAK! FARKLILIKLAR 

• %8-%18 uygulamasında #l bazında farklılıklar oldu"u bel#rlenm#$ olup, 
Adalet Bakanlı"ı görü$ünün tüm barolara b#ld#r#lerek bu konuda 
uygulama b#rl#"#n#n sa"lanması gerekt#"# sonucuna varılmı$tır.

• Kes#len makbuzlarda elektron#k makbuz programından kaynaklanan 
kuru$ farkından dolayı, bazı barolarda evrakların #ades# sorununun 
ya$andı"ı, bazı baroların kuru$ farklarını yuvarlayarak bu sorunu verg# 
da#res# #le çözüme ula$ıldı"ı tesp#t ed#lm#$t#r.

• Gözden geç#rmelerde yen# görevlend#rme yapılmayarak esk# müdaf#n#n 
ça"rıldı"ı, ücretlend#rmen#n de tar#fen#n sulh ceza ücret#n#n yarı 
oranında yapıldı"ı sorununun mevcut oldu"u tesp#t ed#lm#$t#r.

• Her ne kadar #l bazındak# farklılıklar #ç#n ba$lık açılmı$sa da &lçeler ve 
#ller arasında da farklılık oldu"u tesp#t ed#lm#$t#r.
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• Bazı barolarda CMK evrak tesl#m#n#n aylık kota uygulanarak (400 
makbuz) sınırlandırıldı"ı, 1 ay #ç#n savcılık #dar# #$ler#n verd#"# sayıdak# 
makbuz #ç#n ödenek ver#ld#"# tesp#t ed#lm#$t#r.

• Bas#t yargılama usulünde ödemen#n bazı barolarda beyan d#lekçes# #le 
yapılırken, bazı barolarda gerekçel# kararla yapıldı"ı tesp#t ed#lm#$t#r.

4.8. CMK E"!T!M! (MASA 8)

4.8.1. Baroların büyük b#r bölümünde CMK görev# alan avukatların, 
CMK e"#t#m# almadıkları ve yen#leme e"#t#mler#n#n yapılmadı"ı görülmü$tür.

• CMK e"#t#m#n#n barolardak# zorunlu müdaf#l#k s#c#l#ne yazılab#lmen#n ön 
$artı hal#ne get#r#lmes# gerekmekted#r. 

CMK müdaf#l#"#n#n daha etk#n ve n#tel#kl# $ek#lde yapılab#lmes# #ç#n;

• CMK l#stes#ne g#recek avukatların; baroların kend# e"#t#c#ler# yahut 
TBB’den talep etmeler# durumunda TBB tarafından bel#rlenecek 
e"#tmenlerce ver#lecek CMK e"#t#mler#nden sonra, CMK görevlend#rme 
l#steler#ne dâh#l olab#lmeler# gerekmekted#r.

• Bel#rl# per#yotlarla yen#leme e"#t#m# alma zorunlulu"unun get#r#lmes# 
gerekmekted#r.

4.8.2. B#r kısım baroların kend# e"#tmenler#n#n olmadı"ı ve/veyahut 
e"#t#m merkezler#n#n henüz kurulmamı$ oldu"u tesp#t ed#lm#$t#r. 

TBB tarafından barolara, 

• Kend# bünyeler#nde b#r e"#t#m merkez# kurab#lmeler#n# sa"layacak madd# 
destek #le e"#t#mc# deste"# ver#lerek, her baronun kend# e"#tmenler#n# 
yet#$t#rmes#ne #mkân ve fırsat ver#lmes# gerekmekted#r.

•  CMK e"#t#mler# verecek olan e"#tmenlere, bel#rl# per#yotlarda TBB çatısı 
altında toplanarak b#lg# payla$ımı, konferans, atölye ve e"#t#m çalı$maları 
yapmalarına #mkan sa"lanarak, ülke çapında uygulanab#lecek güncel 
ve geçerl# b#r CMK e"#t#m programının bel#rlenmes# gerekmekted#r.

• E"#tmenlere TBB/Barolar tarafından huzur hakkı ödenmel#d#r. 
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4.8.3. CMK e"#t#mler#n#n akadem#syenler tarafından ver#lmes#nden 
ötürü, prat#kten z#yade teor#k e"#t#mler gerçekle$mes# sebeb# #le avukatların 
uygulamaya yönel#k eks#k kaldıkları tesp#t ed#lm#$t#r.

CMK E"#t#mler#nde,

• Faal olarak avukatlık mesle"#n# #cra eden ve uygulamayı b#len 
meslekta$ların e"#tmen olarak terc#h ed#lmes#,

• CMK e"#t#m programının uygulamada maruz kalınacak sorunlara 
yönel#k, b#l#nmes# zorunlu teor#k b#lg#yle desteklenen prat#k b#lg#lerden 
olu$turulması,

• E"#t#m#n n#tel#"#n# arttırab#lmek #ç#n katılımcılardan e"#tmenler ve e"#t#m 
hakkında ger# b#ld#r#mler #sten#lmes#,

• CMK e"#t#mler#n#n TBB’de yapılması yer#ne, her baronun kend# #l#nde 
yapılmasının terc#h ed#lmes# durumunda, katılımın ve memnun#yet#n 
artaca"ı de"erlend#r#lm#$t#r.

• Her baronun kend# e"#tmen mensubunu terc#h etmes# gerekmekted#r.

4.8.4. TBB ve Baroların CMK müdafıler# #ç#n güncel yardımcı kaynak 
veya el k#tabı olu$turmamı$ oldu"u tesp#t ed#lm#$t#r.

TBB tarafından;

• CMK’da etk#n ve n#tel#kl# müdaf#l#k, CMK müdaf#s#n#n görevler#ne #l#$k#n 
el k#tabı çalı$ması,

• CMK görev#n# yer#ne get#r#rken kar$ıla$ılab#lecek problemlere #l#$k#n b#r 
el k#tabı çalı$ması yapılması,

• Bu kaynakların rahatlıkla ula$ılab#l#rl#"# açısından, TBB ve baroların 
#nternet s#teler#nde onl#ne kullanıma açılması,

• Yapılmı$ CMK e"#t#mler#ne TBB TV ve sosyal medyada ula$ılab#l#r 
olmasının sa"lanması öner#lm#$t#r.

• Ayrıca bu yayınların sürekl# olarak güncellenmes# gerekt#"# sonucuna 
varılmı$tır.

4.8.5. Baroların büyük bölümünde CMK e"#t#mler#n#n staj dönem# 
programına alınmadı"ı tesp#t ed#lm#$t#r.

Stajyer avukatların mesle"e ba$ladıkları anda, CMK konusunda yeterl# 
donanıma sah#p olmaları gerekl#l#"# tartı$masızdır. Bu ba"lamda, CMK 
e"#t#m# programlarına; stajyer avukatların dâh#l ed#lerek, zorunlu müdaf#l#"#n 
ön $artı olan CMK e"#t#m# sürec# konusunda farkındalıklarının arttırılması 
gerekmekted#r.
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4.8.6. Adl#ye personel# ve kolluk personel#n#n, mevzuat b#lg#s#n#n az/
hatalı olması ya da güncel olmaması olması sebeb# #le yo"un problemler 
ya$andı"ı tesp#t ed#lm#$t#r.

• TBB’n#n ulusal çapta, baroların da #l bazında, mülk# #dar# am#rler #le 
görü$erek, adl#ye ve kolluk personel#ne mevzuat ve CMK’de müdaf#n#n 
yetk#ler# ve görevler# #le #lg#l# ortak e"#t#m ver#lmes# hususunda altyapıyı 
olu$turması,

• Adl# personele ver#lecek meslek #ç# e"#t#mler#n müfredatına, CMK 
e"#t#mler#n#n de alınması gerekmekted#r. 

5. SONUÇ VE DE"ERLEND!RME

5271 Sayılı Ceza Muhakemes# Kanunu kapsamında kolluk, savcılık ve 
mahkemeler#n talepler# do"rultusunda barolar tarafından görevlend#r#len 
avukatlar; görevler#n# ve sorumluklarını yer#ne get#r#rken, ayrıca bu 
görevlend#rmelere #l#$k#n ücretler#n# tahs#l ederken çalı$tay kapsamında 
da tesp#t ed#len b#rçok sorunla kar$ıla$maktadırlar. Sorunların kanun, 
yönetmel#k, tar#fe ve görevl# avukatların uygulamaya yönel#k b#lg# eks#kl#kler# 
ba$lıkları altında de"erlend#rmes# gerekmekted#r. Bu kapsamda;

• Hal# hazırda 15 yıldır yürürlükte bulunan yönetmel#"#n yayımlandı"ı 
tar#hten bu yana b#rçok yen# kurum get#r#lm#$ #se de (sulh ceza 
hak#ml#kler#n#n kurulması, sulh ceza hak#ml#kler# tarafından her ay 
tutuklu"un #ncelenmes#, ser# muhakeme ve bas#t yargılama usulü 
vb) anılan yönetmel#k bu yen# kurumlara göre uyarlanmamı$tır. 
Yönetmel#"#n günün ko$ullarına uyum sa"layab#lecek hale get#r#lmes# 
#ç#n Türk#ye Barolar B#rl#"# tarafından gen#$ kapsamlı b#r çalı$ma 
yapılarak, çalı$tayda bel#rlenen hususların da d#kkate alınaca"ı taslak 
yönetmel#k hazırlanması, akab#nde yürürlü"e geç#r#lmes# #ç#n Adalet 
Bakanlı"ı, Ceza &$ler# Genel Müdürlü"ü #le öncel#kl# olarak görü$ülmes#, 
görü$meler#n olumsuz sonuçlanması hal#nde etk#n b#r eylem planı 
hazırlanması gerekmekted#r.
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• “Ceza Muhakemes" Kanunu Gere#"nce Görevlend"r"len Müdaf" ve 
Vek"llere Yapılacak Ödemelere $l"!k"n Tar"fe”n#n günümüz ekonom#k 
$artlarında, yargılamaların uzun sürdü"ü nazara alınarak, avukatların 
emek ve mesa#s#n#n kar$ılı"ı olmaktan çok uzak olması neden# #le 
savunma hakkının tes#s# #ç#n yasal mevzuat #le görevlend#r#len avukatların, 
kamu görev# de yürüttükler# dü$ünüldü"ünde avukatların çalı$malarına 
kar$ılık takd#r ed#len ücret#n açıkça yeters#z ve hakkan#yete aykırı 
oldu"u gerekçes# #le CMK tar#fes#n#n Türk#ye Barolar B#rl#"# tarafından 
bel#rlenen Avukatlık Asgar# Ücret Tar#fes#’nden dü$ük olmamak üzere 
bel#rlenmes# gerekmekted#r. Bu sorunun çözümü #ç#n, Adalet Bakanlı"ı, 
Mal#ye Bakanlı"ı #le öncel#kle görü$ülmes#, görü$meler#n olumsuz 
sonuçlanması hal#nde etk#n b#r eylem planı hazırlanması gerekmekted#r.

• CMK kapsamında yapılan görevlend#rmelere #l#$k#n, ücretler#n bazı 
bölgelerde geç ödenmes#, ücretlerden KDV alınması, uzun süren 
yargılamalarda ek ücret ödenmemes#, yol masraflarının makbuz kar$ılı"ı 
ödenmes# ve benzer# sorunların çözümü #ç#n, Adalet Bakanlı"ı, Mal#ye 
Bakanlı"ı, Ceza &$ler# Genel Müdürlü"ü #le öncel#kle görü$ülmes#, 
görü$meler#n olumsuz sonuçlanması hal#nde etk#n b#r eylem planı 
hazırlanması gerekmekted#r.

• Ceza yargılamasının tüm unsurlarının katılaca"ı, yasal mevzuatın 
uygulamasında ya$anan sıkıntıları bertaraf etmek amacı #le Adalet 
Bakanlı"ı, &ç#$ler# Bakanlı"ı ve Türk#ye Barolar B#rl#"# tarafından mevzuat 
e"#t#mler#n#n düzenlenmes#, konu #le #lg#l# materyaller#n hazırlanması 
gerekmekted#r.

• Her baronun sorunlarının ve avukat sayısının farklı oldu"u, bazı baroların 
kend# yönergeler#n# olu$turdu"u ve bunu etk#n, ver#ml# b#r $ek#lde 
kullandı"ı d#kkate alınarak, ço"u baronun yönerges#n#n olmaması, olsa 
dah# yeters#z olması ya da #ht#yacı kar$ılamaması sebepler#yle, tavs#ye 
n#tel#"#nde b#r çatı yönergen#n hazırlanması gerekmekted#r. 

• Gerek Türk#ye Barolar B#rl#"# gerekse Barolar tarafından ver#lecek 
e"#t#mler#n kal#tes#n#n artırılması, #lg#l# kurumlara yüklenecek ekonom#k 
külfet#n azaltılması amacı #le Türk#ye Barolar B#rl#"# tarafından barolarla 
koord#nel# olarak e"#t#c# e"#t#mler#n#n yapılması, görsel ve yazılı 
materyaller#n hazırlanması gerekmekted#r.
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6. KATILIMCI L!STES!

KATILIMCILAR BULUNDU!U BARO "GÖREV#
Av. ABDULAZ!Z TA"KIRAN ÇANKIRI BARO ÜYES!

Av. AHMET KAN KAHRAMANMARA" BARO ÜYES!
Av. AHMET "EN S!!RT BARO ÜYES!

Av. AL! KEMAL BED!R KIRIKKALE BARO ÜYES!
Av. AL!M MERT SAKARYA TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. AYGÜL KÖSE KOCAEL! BARO ÜYES!

Av. BENSU TEK!RDA# HATAY BARO ÜYES!
Av. BERK !"CAN YALOVA BARO ÜYES!

Av. BERK KUTLUKKAYA BOLU TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. BURAKHAN KARTAL KASTAMONU BARO ÜYES!

Av. CANER ÇOBAN KONYA BARO ÜYES!
Av. CEREN KIRBA" ÇAKAR BALIKES!R TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. ÇEV!K KÖKEN ANTALYA TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. DAMLA TEKBA" ANKARA BARO ÜYES!

Av. DARA AKSOY BATMAN YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. DERYA ASLAN TA"KIRAN ÇANKIRI TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. EL!F ERGÜN ERZURUM TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. ELV!N AKYÜZ GÜZEL "ANLIURFA TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. EMRE ÇOKGEZEN !STANBUL BARO ÜYES!
Av. ENG!N YILDIZ DEN!ZL! BARO ÜYES!

Av. ESRA AKDA# KARADEN!Z MARD!N TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. FARUK GÜNHAN ESK!"EH!R TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. FER!DUN BEK!R UYSAL AYDIN TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. GAMZE AYDIN ORDU BARO ÜYES!

Av. GAMZE TORAMAN ADANA TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. GÖKHAN BA"TÜRK AMASYA BARO ÜYES!

Av. GÜÇLÜHAN ÖZDEM!R ISPARTA TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. GÜL"EN ONUR SAMSUN BARO ÜYES!

Av. GÜVEN YAPRAK B!TL!S BARO ÜYES!
Av. HAKAN ARSLAN BARTIN TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!

Av. HÜSEY!N BATUHAN D!NÇ TOKAT TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. !LK!N GÜNDÜZ MU#LA TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. !SMA!L FURKAN "EN TEK!RDA# TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. !SMA!L GÜROCAK ANTALYA BARO ÜYES!
Av. KAZIM BARI" ÜN ANKARA BARO ÜYES!

Av. KENAN AKGÜMÜ" DÜZCE BARO ÜYES!



38

CMK GÖREVLEND!RME VE UYGULAMALARINDAK! SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER!LER! ÇALI"TAY  ••   SONUÇ RAPORU

KATILIMCILAR BULUNDU!U BARO "GÖREV#
Av. MEHMET BARAN SELAN!K !ZM!R TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!

Av. MEHMET SABIR TA" S!!RT TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. MEHMET VEY!S ALTAY B!TL!S TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. MEHTAP SOYLU KARAO#LU S!NOP BARO ÜYES!
Av. MELTEM ÖZDEM!R BURDUR TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!

Av. MENEK"E UZTUTAN MAN!SA BARO ÜYES!
Av. MERT GÖZÜ MERS!N TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. MURAT ÖZKAYA NEV"EH!R BARO ÜYES!
Av. MUSTAFA KALE KARAMAN BARO ÜYES!

Av. MUSTAFA ÖZALP !STANBUL TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. MÜCAH!T NUSRETO#LU B!NGÖL TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. NESL!HAN GÜRASLAN HATAY TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. NURETT!N DEM!R AFYONKARAH!SAR BARO ÜYES! 
Av. ÖKKE" SALMAN OSMAN!YE BARO ÜYES!

Av. ÖMER ESER ELAZI# BARO ÜYES!
Av. ÖZGÜR AKI" I#DIR BARO ÜYES! 
Av. SABR! AKAY KARABÜK TBB KOM!SYON ÜYES!

Av. SAL!H DEM!R DÜZCE BARO ÜYES!
Av. SEDAT KARABULUT KAYSER! BARO ÜYES! 

Av. SEHER S!VR! GÖKDUMAN KÜTAHYA TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. SELAHATT!N ONAY TRABZON BARO ÜYES! 

Av. SERAY YÖRÜK ANTALYA BARO ÜYES! 
Av. SERDAR AYRANCI ANKARA TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!
Av. SERDAR DAMAR ZONGULDAK BARO ÜYES!
Av. SEVG! BA"KAYA KIRIKKALE BARO ÜYES!

Av. SEYHAN MAT VAN BARO ÜYES!
Av. "ÜKRÜ ERGENE BURDUR BARO ÜYES!
Av. TANER ERTOP ZONGULDAK BARO ÜYES!

Av. TUNCER BA"ER ARTV!N BARO ÜYES!
Av. TÜRKER SARNIK BURSA TBB YÜRÜTME KURULU ÜYES!

Av. U#UR CAN KALYONCU ESK!"EH!R BARO ÜYES!
Av. U#URTAN KILIÇ ORDU BARO ÜYES!
Av. ULA" SAY#IDAR GAZ!ANTEP TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. YE"!M "!M"EK ÇANAKKALE TBB KOM!SYON ÜYES!
Av. YUNUS KAÇAR S!!RT BARO ÜYES!

Av. ZEYNEP "AH!NG!L SATI" ÇANAKKALE BARO ÜYES!






