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Ödemeleri 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA

Bilindiği üzere; soruşturma ve kovuşturma makamlarınca verilen karar gereğince Baro tarafından 
görevlendirilen zorunlu müdafi ve vekil ücretleri Bakanlığımız Mahkemeker Bütçesine tahsis edilen 
ödeneklerden karşılanmaktadır. 

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak 
Ödemelerin Usul ve Esaslarına ilişkin Yönetmeliğin ' 'Ücretin ödenme usulü' başlıklı 11 uncu maddesine 
göre; 

"(...) (3) Müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısı, katıldığı soruşturma veya kovuşturma 
evresine ilişkin tutanağın onaylı örneği, evrakın çok sayıda olması hâlinde ilk ve son sayfası ve varsa 
yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belge, gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile 
serbest meslek makbuzunu baroya, birden fazla baronun bulunduğu illerde ise büroya vermesi üzerine, 
baro veya büro tarafından, bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî 
yardımın yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığı veya mahkemelere göre gruplandırılmış ayrıntılı ödeme 
listeleri, geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanır ve ekindeki dayanak belgeler 
ile birlikte soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilir.(...)

(5) Cumhuriyet başsavcılığınca listeler ve ekindeki dayanak belgeler incelendikten sonra, müdafi 
veya vekile ödenmesi gereken Tarifede yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderlerini de kapsayan 
toplam ücret, ödeme emri belgesiyle, serbest meslek makbuzunu düzenleyen müdafi veya vekilin 
bildireceği banka hesabına ödenir.(...)"

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün 07 Mart 2009 Tarih ve 
29 sıra No’lu Genel Tebliğe göre; zorunlu müdafi ve vekil ücretleri (CMK) bütçeleştirilmiş borçlar 
kapsamında bulunmaktadır. 

Tebliğ uyarınca; Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından ödeme emri belgesi düzenlemek suretiyle 
bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydedilen tutarlar, Başkanlığımız tarafından her ay raporlanmakta ve 
yeterli ödeneğin bulunması halinde ödenek gönderme belgesine bağlanmaktadır. Bütçede yeterli 
ödeneğin bulunmaması halinde; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından revize işlemi veya 
yedek ödenekten ödenek aktarması talep edilmekte ve talebin uygun bulunmasına müteakip ödenek 
gönderme işlemi yapılmaktadır. Başkanlığımızca gönderilen ödeneklerin Cumhuriyet başsavcılıklarının 
hesaplarına geçmesine müteakip, Başsavcılıklar tarafından daha önce düzenlenen ödeme emri belgeleri 
muhasebe birimlerine gönderilmekte ve hak sahiplerine ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Ancak bahsi geçen Yönetmelikte baro veya büro tarafından gruplandırılmış ayrıntılı ödeme 
listelerinin geliş tarihi esas alınmak suretiyle en geç on gün içinde hazırlanıp ilgili Cumhuriyet 
başsavcılığına teslim edileceğinin düzenlenmesine rağmen; bazı Baro Başkanlıklarınca bu süreye 
uyulmamakta ve ayda bir ya da üç ayda bir listeler ilgili Cumhuriyet başsavcılığına 
gönderilmektedir. Buna ilaveten bazı Baro Başkanlıkları da yılın son döneminde avukatlardan 
evrak alma işlemlerini durdurmaktadır.  Bahsi geçen bu hususlar; mevcut borç miktarının tespitini, 
ödenek temin ile ödenek gönderme sürecini olumsuz etkilemektedir. Buna bağlı olarak CMK ödemeleri, 
avukatlar tarafından şikayet konusu olmaktadır.

Bu itibarla; CMK ödemelerinde mevcut borç miktarının tespiti, ödeneğin temini ve ödenek 
gönderme sürecinin etkili bir şekilde uygulanabilmesi için gruplandırılmış ayrıntılı ödeme listelerinin 
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düzenli olarak ilgili Cumhuriyet başsavcılığına teslim edilmesi gerektiğine dair Baro Başkanlıklarının 
bilgilendirilmesi hususunda,

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Ertuğrul ÇEKİN
Hâkim 

  Bakan a.
Başkan


