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Ceza Muhakamesi Kanunu geregince bolgc adliye mahkemelerinde gorevlendiriiecek
müdafi ye vekillere Odenecek ücretlerle ilgili mevcut duzenlernede herhangi bir hukürn
bulunmadigi, bu kapsarnda rnüdaui ye vekil olarak atanan avukatlara herhangi bir ücrel
ödernesi yapilip yapilmayacagi hususunda gorü talebini içeren ilgi yazi ye eki incelendi.
Bilindigi üzerc:
5271 sayili Ceza Muhakernesi Kanununun "Müdafiin gorevlcndirilmcsi" kenar
ba1ik1i 150 nci maddesinde; "(1) $upheli veya saniktan kendisine hir müdafi seçrnesi istenir.
SLipheli veya sanik, rnudafl seçehilecek durumda oImadgini heyan ederse, istemi halinde hir
rnUdali gorcvlendiriiir.
(2) Mudafii bulunrnayan stipheli veya sanik: çocuk, kendisini savunarnayacak
derecede malul veya sagir ye dilsiz ise, istemi aranmaksizin bir mudali gorcviendirilir.
(3) Alt siniri be yildan fazla hapis cezasim gercktiren suçlardan dolayt yapilan
soru$turma ye kovuturmada ikinci fikra hükrnü uygulanir.
(4) Zorunlu müdaliliklc ilgili diger hususlar, Türkiye Barolar Birliginin gOruu
al inarak cikari lacak yonetrnelikle dOzenleni r."
"Yargilama giderleri" kenar ba1ik1i 324 Uncu maddesinin birinci fkrasinda; "( 1)
Harclar ye tarifesine gore Odenmesi gcreken avukatlik ucreilcri He soruturma ye kovuturma
evrelerindc yargilamanin yurutulrnesi arnaciyla Deviet 1-lazinesinden yapilan her türlu
harcamalar ye taraflarca yapilan Odenieier yargilama giderleridir."
02/03/2007 tarihli ye 26450 sayili ResmI Gazete'de yaynnlanarak yururluge giren
Ceza Muhakemesi Kanunu Geregince Mudafl ye Vekillerin GOrcvlendirilmeleri He
Yapilacak Odemelerin Usul ye Esaslarina IIikin Yonctmeli g in "Tanimlar" kenar ba1ikIi 4
üncü rnaddesinin hirinci fikrasinin (h) ye (d) bentlerinde; "b) Kovuturma: Iddianamenin
kabuluyle balayip hükmün kesi n1emesine kadar gecen evreyi.
d) Ucret: Ceza Muhakernesi Kanunu gcregince baro tarafindan gorevlendirilen rnudat
veya vekile Tarife geregince Odenecek mebiagi, 10/2/1954 tarihli ye 6245 sayili l-larcirah
Kanunu hükUrnleri uyarinca mutat olan taita gore gercek masraf Uzerinden yapilan zorunlu
yol giderlerini, acele ye zorunlu hâllcrde ise, hu Yonctmeligin II irici maddesinde sayilan
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mercilerin kabülu iizerine mutat tait diindaki araçlarla yapilan zorunlu vol giderlerini ye
mUdafi veya vekil tarafindan ödcncn tcmyiz. istinaivc itiraz harçlarini,
ifade eder.'
"Mudafi veya vekillerin gorevlendirilnicsi" kenar balikli 5 mci maddesinde; "(I)
$uphcli veya saniktan kendisinc bir rnüdafl sccnlesi istenir. Müdafi secebilecek durumda
o1rnadiini beyan ederse, gOrevlendirilecck mudafic yapilacak ödernelerin yargilama
giderlerinden sayilacagi ye inahkümiyeti hal mdc kendisinden tahsi I edilecegi hususu
hatirlatilarak talep ettigi takdirde barodan bir mudafl gorcvlendirmesi istenir.
(2) Supheli veya sanik: çocuk, kendisini savunama y acak derecede malül veya sair ye
dilsiz ise ya da hakkinda alt siniri be yildan fazia hapis cezasini gerektircn bir suçtan dolayi
sorutunna ya da kovuturina yapiliyorsa istemi aranrnaksizin harodan bir müdafi
gorevlcndirrncsi istenir. Ancak bunun için sUplich veya saniin rnüdafiinin olmairiasi arttir.
(3) !kinci fikrada sayilan hâllerde kovuturma aamasinda saniga iddianarnenin tebligi
iqin çikarilan çagri kâgidina aynca "teblig tarihinden itibaren yedi gun içinde müdafii
bulunup bulunmadigini bildirmesi, bildirimde bulunmadigi takdirdc barodan bir rnOdafi
gorevlendirmesinin istenecegi, gorevlendirilen rnUdafie ödenecek ücrctin yargilania
gidericrinden sayilacagi ye rnahkCirniyeti hâlinde kendisinden tahsil edilecegi" hususunu
hatirlatan rncruhat verilir. Sanigin tutuklu olinasi hâlinde Ceza Muhakemesi Kanununun 176
nci maddesinin UçüncO fikrasi geregince yapilan ilern1er sirasinda yukarida belirtilen
meruhat hatirlatilir. Sanik tarafindan bildirimdc buliinulmadigi, tebligat yapilamadigi vcya
tutuklu sanigin müdafii olmadigini bildirmesi hâlindc duruina gunu bcklcnrneksizin barodan
bir mUdafi gOrevlendirniesi istenir.
(4) Vekili hulunmayan magdur, ikãyctci veya katilanin talep etmesi hãlinde, harodan
bir veki I gore' lendirmesi istcnir.
(5) Ceza Muhakernesi Kanunu geregince magdurveya suçtan zarar gören icin zorunlu
olarak vekil gorevlendirilmesi gereken hãllcrde istcrni aranmaksizin barodan hir vekil
gorev lend irmesi istenir. Ancak bunun iciil magdur VCya suçtan zarar gOrcnin vekilinin
olmaniasi arttir.
(6) Müdafi vcya vckil gorevlendirilmcsi; soruturma evrcsindc ifadcyi alan merci
vcya sorguyu yapan hãkim, kovuturma cvresinde isc mahkerne tarafindan barodan talep
edilir.
"Görevlendiniie esaslari" kenar baIikli 6 nci maddesinin beinci iikrasinda; "(5)
Dosyada gorcvli müdafi veya vekilin. istinaf veya ternyiz kanun yolu muhakerncsinde
yapi lacak duruiiiaya katilrnayacagin i bildirmesi durumunda, zorunlu müdafi veya veki 1
gerektiren hàllerdc gorcvlcndirnie, kanun yolu inceleniesini yapacak mahkcme taratindan o
yer barosundan istenir."
"Görevin sona ermesi" kenar ba1ikli 7 nci inaddesinde: "( 1) Müdafi vcya vckilin
gorcvi;
a) Soruturma evrcsinde: kovuturmaya yer olmadigina dair kararin kesinlcrncsi,
yctkisizlik veya gorevsizlik karari, kaniu davasi acilmasi hâlindc ise iddianamenin kabulü
karari verilinesi.
b) Kovuturrna c y resinde; yargilainanin yapildigi ii vcya ilçc diinda yargilarnayi
gerektirir gorevsizlik \'eya yetkisizlik karari, esasa ilikin hükmün kesinlemesi ya da
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davanin naki me karar y en Imesi,
c) Müdali. vekil veya kendisine müdafi ya da vekil gorevlendirilcn kiinin ölmesi,
ç) Kiinin kendisine bir mudafi veya vekil secrnesi,
hãllerinde sona ercr.
(2) Ceza Muhakernesi Kanunu geregince soruturma y e kovuturma makanilarinin
talebi üzerine gorevlendirilen rnüdafi veya vekil azledilcmez.'
"Ucret" kenar ba1ikIi 8 mci rnaddesinde: "( I) Ceza Muhakeniesi Kanunu geregince
baro tarafindan gorevlendirilen mudafi veya vekile Avukatlik Asgari cJcret Tarifesinden
aynik olanak hazirianacak "Ceza Muhakemesi Kanunu Geregince Görevleiidinilen Mudafi ye
Vekillere Yapilacak Odemelere !1ikin Tanife" gcregincc ödenecck mebiag Adalet Bakanligi
bOtçesinde bu amaçla ayrilan Odenckten kariianir.
(2) Mudafi veya vekilin görevi geregi yaptigi zorunlu yol giderleri lie kendisi
tarafindan kari1anrnasi durumunda temyiz, istinaf y e itiraz harçlari ayrica ödenir.
(3) Müdafi veya vekile Tarife geregince ödenen mebiag. zorunlu Vol gidenieni ye
rnüdafi vcya vekil tarafindan ödenen temyiz, istinaf y e itiraz harçiari yargilama giderlerinden
say ilir."
"Odenicyc iiikin esaslar" kenar baiik1t 10 uncu maddesinin birinci, dOrdüncü,
beinci, altinci y e onbininci fikralarinda: "(1) Ceza Muhakemesi Kanunu geregince
gorevlendirilcn müdafi veya vekile soruturma y e kovuturma evreleni icin ayni ayri olmak
üzerc Tanifede belirlenen ucrct ödenir.
(4) Aralarinda rnenfaat çatimasi huiunmayan birden fazia upheii, sanik, madur,
ikãyetçi, suçtan zarar goren veya katilan için gore'iendiriien ayni rnüdafi ya da vekile bu
kii1enin her biri için ayni ücret ödenin.
(5) Yetki helgesi ile gorevlendiriien avukata ayrica ucrct ödcnmcz.
(6) Mudafi veya vekil olarak gorevlendiriien avukatin mesiegi birakniasi ya da kanuni
engelienie davadan çekilniesi hâlinde bano tarafindan yeniden goreviendinilen müdafi veya
vekile de Tarifede yazili ücret ödcnir.
(11) MOdafi veya vekillik ucretinin belinlenmesinde ücrete hak kazanilan hukukI
yardimin yapildigi tarihtc yururiukte bulunan Tarife esas alinir."
"Ucretin odenrne usulU" kenar balikii 11 mci maddesinde "( 1) Müdafi veya vekil:
soniturma cvresinde ifade alma y e sorguya, kovuturma evresinde ise bin oturuma
kati Imakia Tan lede belirlenen mebla g i almaya hak kazanir.
(2) Zorunlu yol giderlerine de buna iIikin beige, gider pusulasi y cya avukatin rayice
uygun yazili beyani uzenine hak kazaniiir.
(3) Mudafi veya veki1in goreviendinmc yazisi, katiidigi sorutunna \'eya kovuturma
evresine i1ikin tutanagin onayii ornegi, evrakin çok sayida olniasi hâlinde ilk y e son sayfasi
y e varsa yapmi oldugu zorunlu yoi giderlerine ilikin beige, gider pusulasi veya rayice
uygun yazili beyani He scrbest mesick makbuzunu (Ek ibane:RG-10/6/201 1-27960) , kendisi
tarafindan kariianmasi durumunda tenlyiz, istinaf y e itiraz harçlarinin odendigmne iiikin
belgeyi baroya vermesi üzenine, baro tarafindan bu Yönctmelik y e Tarife hükiimlenine gore
genekli incelerneler yapilip hukukI yandiniin yapildigi Cumhuniyct basavci1igi veya
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mahkcrnelere gore grup1andiri1rni a y rintili ödeme listeleri gelis tarihi esas alinmak suretiyie
en gec on gun içinde hazirlanir ye ekindeki dayanak belgeler lie hiriikte soruturnia veya
kovuturmanin yapildigi yer Cumhuriyet basavci ligina teslim cdii ir.
(4) Müdafi veya vekii sigortali olarak çaiirnakta ise yaninda çaiitigi avukatin.
avukatlik bUrosu ya da avukatlik ortakiigi ek1inde çaiirnakta isc büro vcya ortakiigin serhcst
rncslek makbuzunu kuilanir.
(5) Cumhuriyet basavci1iginca listeler y e ekindeki dayanak hcigeicr inccicndiktcn
sonra, niUdafi veya vekiie Odenmesi gcrcken Tarifede yazili nieb1a ile varsa zoruniii yoi
giderlerini de kapsayan toplam ücret. Odeme emri belgesiyie, serbest meslek makbuzunu
duzenieyen müdafi veya vekilin bildirecegi banka hesabina Odenir.
(6) Cunihiiriyct basavci I iginca, niuda ii veya vek ii taraundan kari lanmasi
dururnunda tcmyiz, istinaf ye itiraz harçlarina iiikin dayanak bclgcicr incelcndikten sonra
Odenmesi gereken meblag, 31/12/1960 tarihli ye 193 sayili (ieiir Vergisi Kanununun 67 nci
maddesinin ikinci fikrasi geregince herhangi bir kesintiye tabi olmaksizin müdafi veya
veki 1 in bildirecegi ban ka hesabina Odeii ir.
(7) Beinci ye aitinci fikra geregince yapilan odemcier, yargiiama gidericrinin
hesabinda dikkate alinmak üzere soniturma ya da kovuturma dosyasiiia bildiriiir
(8) Oderne cmri beigeleri. soruturma veya kovuturmanin yapildigi yer Cumhuriyct
basavciiiginca gecikrneksizin duzenienir."
1-lükürnieri yer alniaktadir.
Goruidugu üzere, 5271 sayili Kanunun 150 nci maddest lie Ceza Muhakernesi
Kanunu Geregince Mudafi ye Vekilierin GOrcvicndiriimeleri ile Yapilacak Odernelerin Usui
ye Esaslarina !1ikin Yonetmeligin 5 mci maddesinde hangi hãlierde müdafi gOrev lend irniesi
yapilacagi, gOrevlendirmc yaprnadan Once ne yapilmasi gerektigi, yine ayni Yonetmeiigin 7
nci maddesinde niOdafi veya vekilin gorevinin hangi hâilerde sona erecegi ayrintili olarak
bc1irtiIrnitir. Bahse konu Yonetmcligin 7 nci maddesinden de aniaiiacai üzcre, kovuturma
evresi bakimindan müdafi vcya vekilin gOrcvi yargilarnanin yapiidigi ii veya lice diinda
yargilarnayi gerektirir görevsizlik veya yetkisizlik karari, esasa iiikin hukmün kesin1emesi
ya da davanin naklinc karar verilmesi, müdafi, vekii veya kendisine müdafi ya da vekil
gOreviendirilen kiinin Olmesi. kiinin kendisine bir rnüdali veya vekil seçmcsi hãllerinde
sona erecektir. Ayrica niüdafi vcya vekil olarak gorevlendiriicn avukatin meslegi birakmasi
ya da kanuni engeilerie davadan çekilnicsi, durumada hazir bulunmama, vakitsiz olarak
duruiiiadan çekilmc veya gOrevini yerine gctirmekten kaçinma hãlinde baro tarafindan
yeniden müdafi gOrevlendirilebiiecektir.
Kanun ve YOnetnielikte sayiian hailer diinda müdafiinin görcvinin sona ernieyeccgi,
dolayisiyla hazir bulunmasi zorunlu olan soniturrna ilemierinc ye tUrn dururnaIara yasai
mazereticri diinda katilmasi gerekecegi açiktir. UsuiUne uygun oiarak davet edilen
rnUdafiinin yasai mazereti olmadan hazir buiunrnasi zoruniu olan soruturma iiern1crine ye
duruniai ara kati Irnaniasi hâiinde yasal soruniiui ugu dogahi icccktir. ilaki i mazeretin van igi
hâiinde ise rnüdafi, gorevlcndiriirnesine iIikin yaziya dayanarak baka bin avukata yetki
verebilecektir.
Koviiturrna evresinde rnUdali veya vekilin gorcvinin esasa iiikin hUkrnUn
kesin1ernesi lie sona erecegi kovuturinanin I n kabulUnden hUkrnUn
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kesin1emesinc kadar gecen evreyi ifade ettigi, istinaf aamasinda hOkOm henOz
kcsinlemediginden bu aamanin da kovuturma cvresine dãhil o1duu gOrulrnektedir. Bu
baglamda ilk derece rnahkemesinde gorevlcndirilen mudafi veya vekilin istinaf konun yolu
aamasinda da gOrevi devam etrnektcdir.
Müdafi veya vekil, sorutiirma evresinde ifade alma ye sorguya, kovuiurma
evresinde ise bir oturuma katilmakia Tarifede belirlenen mebIâi almaya hak kazanir. Müdafi
veya vekil ilk defa ilk derece rnahkernesindc gorevlendirilcrek bir oturuma kati1mi ye daha
sonra istinaf aamasinda da dururnaya katilmi ise Tarifede ilk derece mahkemeleri ye
bolge adliye niahkemeleri icin belirlenen ücreti ayri ayri alacak, ancak ilk defa istinaf
dururnasinda g6rcv1endirilrni ise Tarifede holge adliye niahkerncicri li cin ongOrulen Ocrcti
almaya hak kazanacaktir.
Ote yandan, Ceza Muhakernesi Kanunu gereince baro tarafindan gorevlendirilen
mUdafi veya vekile Odenecek zorunlu vol giderleri Ccza Muhakemesi Kanunu Geregmnce
Müdafi Ve Vekillerin Görevlcndirilrneleri lIe Yapilacak Odeinclerin Usul Ve Esaslarina
llikin YOnetmeligmn "ücret" tanimi içerisindc helirtilmitir. Ancak bu zorunlu vol gideri,
mutat olan taita gore gercek rnasraf üzerindcn yapilan zorunlu yol giderlerini kapsamaktadir.
Mutat tasit diindaki araçlarla yapilan zoriinluyol giderlerinin de odencbilccegi, ancak bunun
anilan Yonetmeligin II mci maddesinde sayilan mercilerin kabulü hãlinde mUmkun
olabilecegi hükum altina alinmitir. Ilk derecc mahkemesinde gorevlendirilcn mudafi veya
vekilin hUkum kcsinlcinccyc kadar gorevi devarn cdcccgiridcn kovuturma suresince gorevi
geregi yaptigi zorunlu yol giderleri YOnetmeligin 11 mci maddesi uyarinca Odenebilecektir.
Bu itibarla
1- Ceza Muhakernesi Kanunu geregince ilk derece rnahkeniesinde gorcvlendirilen ve
hir otururna katilan müdafi veya vekil, istinaf kanun yolu aaniasinda da dunimaya katilmi
ise, mildafi veya vekile, Tarifede ilk derece mahkcnieleri ye holge adliye niahkcnieleri için
belirlenen ücretin ayri ayn Odenrnesi gcrektigi,
2- Mudaii veya vekil ilk defa istinaf durumasinda gOrevlendirilmi ise müdafi veya
vekile. Tarifede bolge adliye rnahkcmcicri için ongorulcn ücrctin Odenniesi gerektigi.
3- Göreviendirilen rnudafi veya vekile, gOrevi geregi yapilan zorunlu yol giderlerinin
Yonetmeligin 11 mci maddesi uyarinca Odenmesi gerektigi,
Degerlendiri lmektedir.
Bilgi cdinilmcsini rica ederini.
All OZTURKMEN
l-Iâkim
Bakan a.
Genel Mudur V.
* Bu beige, 070 sayih Kanun hükurnlerine uygun olarak elektronik imza He imzalanmitir.
Ayrica fizikI olarak gonderilmevecektir.
Milli Mudalaa Cad.No.22 Bakanliklar 06420 Bakanliklar-ç'ankava/ ANKARA
Bilgi için: I lasan ACAR
Faks: 0312 21943 19
Suhe MUdurU
E-posta: cigrn@adalei.gov.tr Internet adresi: www.adalct.gov.tr
Telefon No: 0312 414 82 27
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