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İlgl : 25ıÇf/XOi6 ıarihIiı,c B.M.20l6l55ŞCI sayılı yazı.

ccza Muhakeıııesi kanıınu üereğince Miidafi vc veki!lerin cöıuvtenıJirilrnçtcri ileYaPılacık Ödemelcriıı Usul u" zurı*nİ İırİrİ,İ'Şt r-*"un gereği görevienıiirilçn zçrunluıııüdalileriıı üeretİsri. iÇin 20to yııı ,ı*İet tariiesinin q. *uoJ*rınin (b) tikraşınıia ıakcliredileniicri:tin 
İİİlİİff"re 

leri kapsay,ıcı,gı konusrnao go,.ış,rİ.,Ü*ı içereir iıgı y""'ı""eıenıı.
-527l sayılı Cczaı i\,tulıakı:mesj Kaıtuııu'nun '.Müdafiin görcvlendirilı.ııssi'' kcııarlıaŞlıklı İ5f}'nÇi nıadtjesincle: "(ıı Ş;;;;li veya .r"n,ı*t*n ır*njı.ır" birınüdaf,i seçınesi i§tğnır,

;İT,lTİ'*,::l,:§,1;:*oaıi 
seielı]"i'[ a"**d, ;i;;;,;;niu"run edersc, ışıeıni haıinde bir

(2) Müdaiji lıuIunı.ııayıııı şüpheii veya sanık; çocuk, kendisüıi §avunamayocakdcrtc*Ç,İıı nıalu! l'*YŞ sağır ve ,ıiısiz ;r*, isteııi aiannrnksriın'bi, mtoati görevlendirilir.'(]) Aüt sının beŞ Yıltlıın fuzla lıapis 
"";;-;;;;;rJı,tı.*n suçiardan dolıyı yapılans()nıştlırıılı vç koı,uşrunnıı<ia ikinci iıkra hüİnıü ryg;İ;J.'-..

u,,u,.nı.(|İ*İ-,":,}}';rİİ1i||i[İ:.;İ* j;Ş| ;;;"ii'u.ı.ıy* Baroıır Birıiginın görüşiı
"Tut'ı,ıklııluğuıı inÇclğnlııesi" kenar başlıklı l08,inci ma<İdesinin birinci İikraşındn;"( l } sğruşıunna eyresinıle şüphelin;n iutuı<evındc bulunduğu süre içıncıe vĞ en gcç ütuaırgtinlük Şüruİcr iıibarıYla tıtuklutuk ııaıiııın devşmıııın g*r.l,p. gııraftnıey*ceği husuşunt,a,('tııtlhuriYet sı'v*ısı'ı"i isteıni ur.tn* *uİn ceıa rıekımİ ,J*fiİ ı", lü0 üııcü ,nrdd, hüküınlerisöz iiniindc bulundurularak,.ŞüPhcli veya ıntıciafii oinleniımelçsureıiylc karar vcrilir,,, ..C]cza Muhakemesi Kaıiunu Gcrcğince. Mrd.;İ'V;'ü"ı.ııı*uln çörcviendirilırıelcri iJcYaPılıcıık Ödeınğierirı Usul V" E;;i;,,ı. rl*u* 

'vş*,*lııgin 
,,i\ıiüdafi veya vckiilcringörevlcndirilmö*i" kenarbqılıklı S'inci iıuoacşınoe, "İÜ'$;.li veya sanıkıan kcndisinc birııüdıİi seÇırıcsi isıcnir, lVttldaiı seçebilccek d;*ioİ; olmadığını bcyan eclerse,gtircı'|eıldirilccek ı"ııüı]afie Yapılacak oJenıe|çri,,, 

';,;;;"- 
gider.lennderı siyılacagı vc

;lXll}İril:ll':i§'l-.,§:iİ;liil Tİ:ı;;ı-;;ü iilil..l'ili,,iiatıt*rak ,,ı-p *uieı ı*üi.cı.
(2) ŞüPheİi veYa sanık; Çocuk, kendisini §avunamaytrcak derecede malül veya sağr vcdilsiz ise Y:t tla hakkınclı alt ,in,., ü*İ;;i;r" ıarıa ı*p,s-ci;;;;,,, gerektiren bir §uçtan clolıyısoruştıırl]]il Yı} tlıı kovıışıurmn Y"Pıl'Yo.so iştcmi urunİ oı.r,rrn barodaıı bir müıJafigÖrcı'lendiı'ıncsi iŞtr'ııir, Ancak bunrn içiıişupheli ,.y" --"lJ,"lntıdafiinin olrRaınası şarttır.(3) İkiııci flkrıııJa saYılan naııerj"j to.vuşturınü aşıııaiında sanığı iddianaınenin ıebliğiiÇin Çıkıırıtaıı Çuğrı rağ|{1l1 uyri*r-;i.Lııe i*rııri",ıJn";;il;r_ yedi gün içindc ınüdafiibtıluııu|) bı,ılunmııdığıılı bildirnıesi, biIolriıio" b;i;;;;;j,e]-'trıilırdc barodan bir müdaİ.igiircvİendirırıcsinin isıcnecegi, görl;ı"iaırıı"n ,rruJoğ*'' ödenecek ,ücrcıin yargılanıa
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gidcrlerindeı,ı sayılacağı vc ınahkümiyeti b§liııdc kcıdisindcn tahsil cdileceği" hususunu
lıaıırlataıı meşrulıat verilir. Sıınığın tutuklu olması hilinde Ceza Muhakemcsi Kaııunuı,ıuıı ]76
,,ıçı nıaddşsiı,ıin tıçtlncü ikrasİ gerığinct yapılan işltnıler §ırtrşındıı yukarıda betirlilcn
mcşruhat lıatırlatılır, Sanık tarafıııdan bildirimde bulunulmadığı. tcbligat yapıIamadığt vüya
tutuklu sanığın müdafii oinıadığını bil<iirmesi hilinde duruşma günü beklenmeksizin bırodan
bir ıııüdıfı g§ıcvlendinnesi isıçnir.

(a} Vekili bıılunınayan mağdur, şikAyctçi vcya katılanın talep etmesi hf,linde. barodan
bir vckil giircvlendirmcsi istenir.

(5) Cez_a lv{ııhakeınesi Kaıiıınu gereğinec ıı,ıağdurvğya §uçtan zarar görcn için z"orunlu
ıılırıık r,ı:kil görevleıııliriimuşi gerek*n hillüjrde isteıııi araRmaksıeın barodun bir vekil
görcr.lcridirınesi istcııir. r\ncak bunuıı için nıağdur vğya suçlıın zarar görenin vekilinin
ı:lıııtııııası şantır.

((ı} ivlüdaii vcya vekil görevlendirilmesi; §orüüruırnıı ewesinde ifadcyi alan nr*rci
vrya sorguytı yİpüİı htkiııı kovuşİuİİna evrı:;inde isc mahkemc tarafından barodan lalep
i}ülilir."

"(iörevleııdirrne esasları" k§üar başlıkiı 6'ııcı mşddesinde: "(l) Soruşıurma evrcıindc
görcv yapan müdaij veya vekil, eıgci bulıınınndığı takdirde kowşıunna evresindç dş
ilnceliklc görcvlendiril ir.

(7) Stııuştuıııı;ı vğyü kovı.şturrna ınakamlannca anılaıında nrcnfaat çaıışınası
lıııluııdıığu bildirilıneıiiği takdirde biıdcn fazla şüpheli, sanık. mağdur. şikiyetçi- $uçtün ı§rnr
gören vcya kııtılun için aynı ııüdafi voya vckil görevlendirilebilir.

(3} Baro t*rafindan müda{i veya vokil olarak &tanın avukat. haktı maeereti lı§lindç
giircvleııdirilıııcsiııe ilişkin ygzıya dayanarak başka bir avukata yeıki vercbilir.

(a} Müdafi veya vekilin meslcği bır*kması ya da kanuniengcllerlc dtvadan çekilıtıesi
1ı§l,iııdt, baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlcndirilir.

(5) Dcısyada göre vli ınüdail veya vckilin, istinaf veya teıııyiz kanun yoiu
ıuulıake rnesiırde vapılacak dıınışmaya katılmayacığını bildirmesi duruınuncia. zoruıılu
ıııüdati veya vckil gerektireıı höllerdt görevlendiıırıc, kanun yolu incclcnıesini yapacak
ınılıkcıtıe tarafından o yer baıosundan istenir"

(6) Müdşii veya vekil, soruşıurTnr evlesinde ya dı duıışmada hazır buiunmsz veya
vıkitsiz ı;ı[ar,ıık duruşına<Jın çekilir veyı görevini yerine g€tinnekten kaçıüırsa, Cumhuriyct
§iıvcısı, lıdkinı veya ınnhkeıne derhıl başka bir müdaii veya vekil göıevlendirilmesi için
gerekli işleıııi yapflr.

"Çöreviıı §t}na grTRe§i" keııar başlıklı 7'nci nı.addesiıde; "(l} Müdati veya

karanıı kcsinleşmcsi.
iddianamcnin kabulü

vekilin
gtirevi;

a) Soruştufıİı evresiııde; kç\,ııştünı§ya yer olmadığına dair
y*tkisiztik v€yiı §öıt}vsizlik kırarı, kamu davası açılması h&linde işs
kıırarı vcriln,ıesi,

b} Kovuşturma cvresindeı yargılamanın yapıldığı'il veya ilçe dışında yargılamayı
gerekıirir gtirı:r,sizlik vcya yetkisiz.lik karıırı, ö§a§ğ ilişkin hükınün kesinleşmcsi ya dıı
tlııvıııııı1 ııakliıre karar viırilmcsi.

c) iı,liidati, vckil veya kendisinc nıüdat-ı yıı dn vckil görevlendirilen kişinin ölmesi,
ç} Kişinin kcndisinc lıir müdafi vcya vekil scçrnesi,
hillerincle §ona crer.
(2) Ccza Muhakeınesi Kanıınu gereğincc soruşturm§ ve koınışturma makarılaıınııı

ıılebi üzc"riıre görevlendirilen müdıfi veya vekil azledileınez."
"Ödcnrcyt ilişkin c§ü§lor. kşnar başlıktı lO'uncu madddsinde, '1t) Cczı Muhakmıesi

K,anuııu gereğince görevleşdirilen ıırüdall veya vekitc soruşfuıTna,ve kovuşturma evreleri için
ilyrı ayü olıııak üzpı"c Tarifğde bclirlonen ücrei ödenir.

G} §tıruşturnıa evresinılc hoiluk gürevlileri, Cumhııriyct şalcısı ve mahkşmç
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lıuzurunda yapılEn ifade ııma vğye §Orgıı için furkıı avuk&tırrın görgvıcndirilmeşi İığlinde tçkbir iicrcı ötlcnir ve bu (lcreı görev'li ,uuirtıuro ı.;il;;r;';r"r-;;ö;;,;;';;.""''"'
u-r., o,fj,]*Jrlı 

sQruŞıurina vcYa kovuştumıa evreşinde birkişi İçın uvn, avuı."ı, birdsn frı:la
(4} Aralannda m*nfaat Çatışnıa§ı bılunmayan birden fazla şüpheti, sanık. mağdur,ŞiköYeıÇi, suÇtıın zarar görcn ,eya İııtılan çın g*revlc;İ;İ;" aynı müdafı ya da vekile bukişilerin}ıcr.biri.için ayrı, ancak cn iıızla on kişi ücreti iiıienir.(5} Yctki belgesi ilc görevlcntlirileıı rrrı.ri, 

"v.,;;';;;", ödenmez.(6) Mııdafi veYı vekil glalak görcvlenclirııen ,ruLııı-ı mesıcgi bırakınası ya ıia kanuni
;:ffıJTj-;l-,lİ:,}jitl';::lff:§İ; baro Eırai}nıu, y*niJ"n görcvıentıiriten mııoııfi vCIyıı

(7} Bu Yöncııneliğin 7 nci ınatidqşinin birinci fikrasıııın (a) ve (b) benılcrindcbÇlirıilcn görevsizlik ile yetkisizliı ,*va arronln;;İ;'-İ;iylu mtıdafilik ya da vckillikgörevinin §oılıı gııncsi h.lterinclc Tarifcje yazılı ücret ödenir.(8) Kovuşturma evresin«İc görcvsizlİk luo.,-- u"*lerck 
.rlnşynnln yargılamanın

İ:İjjİJİl,İ-:,Kİ'ffilil*fj"H"*l.;;"'ı n,uı,i**lrl gu;..ııııcşı ııaiinoe Tı'rıkde yaaı,

ınüıjafi l'İgffill Ş.;lİ;:Şff, ffi:lİd;,İ: 
vekil seçmesi nerıenıyıe görevi §ona ğrğn

(İÜ} CumlıuriYeı savcılığı vcya ın_ahkenıenin tttgbi üzerine isünabç işlemi sıııasındagöre,lendirilen ınüdafi veya vekTie ri.ır.iu yazılı ücreıiıı yğrı§ı ödenir.( l ı} Müdıfİ veYa vckil|it tiçreiıniıi u"ııri**r.*iü"- u*r*,* hak kızaıııian hukuki-v arı"l ı ın ı n.yap ı ld ığ ı tari hıe yt rurlukie bu i;;;;; T* ;.; ;;ffi ;T,,,"Ucretin Ödennıe usulü' ı'enu, Ürşı,kı, ı ı;İn.ı-*uİ'Üının bırııcı fıkrasında; ,,Müdgii
'cYı r'eki|; §oruŞruıTna evrcsin<!Ş ifade ;ıinıa ,; ;rrgr; koruşııınrra eyrcsinde ise bir,ttırumı kııııımıkla Tarifede betirlenen incbl,,gı almaya hak kazanır,''' }{tikünıleri ycr alıııaktaciır.

Ci]rüldÜğti üıcr'*: CÇzı h'luhakeırıesi Kanunu uyürınca görev|endirilen müdafiteriııücrÇlğ hıık kazaıııbilnıeleri uçısıııeian cc1. nılııa\"*;ri:;;;;;uı7na \ic kowşturma işlemlcritılııııık tizcre jki aŞaJ]ıay$ aynlınıştır. Cöre,lendirilen mtJifiterc yatnızca soruşturma vek()vuŞtunna iŞtenılcri batınİ,norr, 
'oy,.,-ry, 

ücreılendirme yapılmakudır. Bu kapsamdas*rüŞıuıı-ııı vc koııı,siun':ylı ıtcn,ıı ıçınae il bd;"'orl;u. 
_doğertendirilerck, yapıtaniŞlcmler bakınıından aYn bir uc'*ııeraıjT:,]i,l o"sö.üırr;; olduğu anlaşılmıkıadır. 527lili i :,,L:lT : 

l l ı, l [";', l"#:, ;; l ffi l* m jlffi İ İl İ' ], İ,,,, 
" 
; ö 

"l,;,,,,l 
şi i,, J#

.,.-#,ffii;"@ıer,r{ıg*
,-.-__Jjgca sonjştuİma aşamasıneıaıtı,

v'9 JgJru(ıtı' ' 
ulleu,ğlıgın l0 uncu maddeŞf uignncr §oruşıurms .r.*rıoa?İffiı.görevlilcri, CuınhuriYeı s'ıvcı§ı ie nıahkcmc,tıuzurund;ril|" ifade alma veya sorgu ıçıntarklı ır'ııkııtl;ırın göiev|eııttirilmesi ;;il;;. dc tck uı, u"'rcioueneccği ve bu ucrcıin görevli

i;;İlllil;;İ:.İ;l,il:Jı,;ış rgİtı*ı:",'.gll ,1;;;;cyo kovuşıurrnn evrcşındctıirIil,/§Tiülil*,tgtıŞ;Ş;il.yililil*üHğ]"ii.işHş;.işi:i;.:[
Bıı iıibarlal
l- SoruŞıurma cv.resinde kolluk görcvlileri ve Cuınlıuriyeı savct§ı huzuruııda yapılaıİfiıdc ıılmı iŞİenriıı<le görcv alan mıdafrinın *uıı, 

"*ri-tai.iı_rı t rrnnarn yapılan sorguryğıiııukluluğuıı inceIenmcsi «rlurumuı,au augör.r-ui,";;;ffirr,İngo. suth ccza 
,tatı*ııgına.tı

İİ}İ,';:;},H'ö,ffi§,l-.h,"§;;;;,; üı.ı*ııı,ı-,ı;;;;;Ş-gıı-, ı;i",;n",,H, ,ru,,n.u
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!- §oruŞlunia aŞüııla§ında kolİuktaki veya Cuınlıuriycı savcılığındaki ifade almaiŞlcıııi dıŞında suih ceza hakimi huzurunda yap,lan *orgu ," İutukluluk iin*m,rnun şözdcııgcÇirilıııcsi ot'uruıııunda gı}rev ıılıın mücİaİiyi ,i*ıı*o*ki'-,§oruşturına 
evrçşinde ııkip edilenişler'" kalemi ul,arınca bir dı_.fa ödeıne yapılabileccgi,

.1,soruşunna evreşiırde koliuk görevliteri. cumhuriyet §avğııit vğ mchkemehuzrıruııda yapılan ifade alıııa veya §orgu için farklı avuı<atıarın görevlendirilmesi hilindc tekbir ücrct yani ''Sonışturma evresinOe ÜÇp gilro l9*r;; lr"l*İrl urur.rr* 1Tarifcdeki';tıŞİüı;rut ÖdeııŞceğİ vo lıu ticretin görevii avukatlara katÜılan o.an,nau pryİ"ş,,;j;;;;;-"
. 4-A-Ynı sğruşturmo eı'rçsİnde bir kişi için ııynı ;;;k;İ- birdçn füzla ücret ödşmesivaPılaı'naYacağı ve ve bu iiçret tiıieııesinin cle TariĞni, "sorÇn,r.rl.rr.rİ,,.ı"-İ"r,, 

"İİlŞişlcr" kalcııı inctek i ıutar tıIucağı,
Değeriendiri l mtıkıedir.
t}i lgilcrine rica edcrim.

Aytekin §AKARYA
}tıikim

Bakatı a"
Gencl lvlüdür

lmıalınnııştır.
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