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Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliği ve Ceza Muhakemesi Kanunu
Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı
Tarifesi gereğince seri muhakeme usulü uygulanması sırasında görev alan müdafiye
soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı ücret ödenmesi hususunda Cumhuriyet
Başsavcılıklarının bilgilendirilmesi talebini içeren ilgi yazı incelendi.
Bilindiği üzere;
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Seri Muhakeme Usulü" kenar başlıklı
250 nci maddesinin üçüncü fıkrasında; "Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme
usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii huzurunda teklifi kabul
etmesi hâlinde bu usul uygulanır", dokuzuncu fıkrasında; "Mahkeme, şüpheliyi müdafii
huzurunda dinledikten sonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği ve eylemin seri
muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım
doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere
göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Mazeretsiz
olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır."
Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Yönetmeliğinin "Seri Muhakeme Usulünün
Teklifi" kenar başlıklı 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında " 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 hâlinde baro tarafından müdafi görevlendirilmesi istenilir."
"Müdafiin Görevlendirilmesi" kenar başlıklı 11 inci maddesinde; "(1) Seri muhakeme
usulünün uygulanmasına ilişkin teklifin kabulü esnasında şüphelinin müdafii de hazır
bulunur.
(2) Şüpheliden kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Müdafii bulunmayan şüpheli için
istemi aranmaksızın müdafi görevlendirilir.
(3) Seri muhakeme usulünün uygulanmasına ilişkin teklifin SEGBİS veya istinabe
yoluyla yapıldığı hâllerde, şüphelinin seçtiği bir müdafii yoksa teklifin kabulünde hazır
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bulunması için müdafi görevlendirilmesi, istinabe evrakı gönderilen ya da SEGBİS ile
dinleme talep edilen yer Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yapılır. Bu durumda
soruşturmayı yürüten Cumhuriyet başsavcılığı tarafından ayrıca bir müdafi görevlendirmesi
yapılmaz.
(4) Soruşturma evresinde görev yapan müdafi, mahkemede de öncelikle
görevlendirilir."
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere
Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi"nin "Tarife" kenar başlıklı 4 üncü
maddesinde; (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik
işlemlerde;
a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 416 TL,
b) Sulh ceza hâkimliklerinde takip edilen işler için 648 TL,
c) Asliye ceza mahkemeleri:
1) Takip edilen davalar için 713 TL,
2) Seri yargılama usulü uyarınca takip edilen işler için 298 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 713 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.280 TL,
e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile İnfaz
Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 713 TL,
f) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 1.280 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 1.441 TL,
ödenir."
Hükümleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere;
Seri muhakeme usulü kapsamına giren soruşturma kapsamında şüpheliye seri
muhakeme usulünün uygulanması için yapılan teklifin kabulü esnasında şüphelinin müdafii
de hazır bulunmalıdır. Şüpheliden müdafi seçmesi istenir. Müdafii bulunmayan şüpheli için
istemi aranmaksızın müdafi görevlendirilir. Şüphelinin teklifi müdafi huzurunda kabul etmesi
halinde şüpheli aynı gün mahkemeye yönlendirilir. Mahkeme, talepnamenin verildiği gün
incelemesini derhal yaparak, şüpheliyi müdafi huzurunda seri muhakeme usulü ile ilgili
olarak dinler ve usulü sonuçlandırır. Bu kapsamda seri muhakeme usulü uygulanırken aynı
müdafi hem soruşturma aşamasında teklifin kabul edilmesi esnasında görev almakta, hem de
mahkemede şüphelinin dinlenmesi ve usulün sonuçlanması aşamasında görev almaktadır.
Bu itibarla;
1-Soruşturma aşamasında; seri muhakeme usulünün uygulanması için yapılan teklifin
kabulü esnasında görevlendirilen müdafinin Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince
Görevlendirilen Müdafi Ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesinin 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde " Soruşturma evresinde takip edilen işler
için" tanımlanan ücrete hak kazanacağı,
2-Seri muhakeme usulü kapsamında mahkemede şüphelinin dinlenmesinde
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görevlendirilen müdafinin, Anılan Tarifenin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin
ikinci alt bendinde Asliye Ceza Mahkemeleri kısmındaki "seri yargılama usulü uyarınca
takip edilen işler için" tanımlanan ücrete ayrıca hak kazanacağı,
Değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereği bakımından merkez ve mülhakat Cumhuriyet
başsavcılıklarına duyurulmasını rica ederim.

Yakup MOĞUL
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür
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Gereği:
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Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müşavirliği

* Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca fiziki olarak
gönderilecektir./gönderilmeyecektir.
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