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 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen zorunlu müdafi ve 

vekil uygulamalarında yaşanan sorun ve aksaklıkların giderilmesi hakkında görüş bildirilmesi 

talebini içeren ilgi yazı ve ekleri incelendi. 

 Bilindiği üzere, 

 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının, 

 "Kanun önünde eşitlik" kenar başlıklı 10 uncu maddesinde; "Herkes, dil, ırk, renk, 

cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 

gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

  Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini 

sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler 

eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. 

 Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve 

gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. 

 Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

 Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…) kanun önünde eşitlik 

ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar." 

 "Zorla çalıştırma yasağı" kenar başlıklı 18 inci maddesinde; "Hiç kimse zorla 

çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. 

 Şekil ve şartları kanunla düzenlenmek üzere hükümlülük veya tutukluluk süreleri 

içindeki çalıştırmalar; olağanüstü hallerde vatandaşlardan istenecek hizmetler; ülke 

ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve 

fikir çalışmaları, zorla çalıştırma sayılmaz." 

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, 

 Yakalanan kişinin mahkemeye götürülmesi” kenar başlıklı 94 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasında; 

 “(2) Yakalanan kişi, en geç yirmi dört saat içinde yetkili hâkim veya mahkeme önüne 

çıkarılamıyorsa, aynı süre içinde yakalandığı yer adliyesinde, mevcut değil ise en yakın 

adliyede kurulu sesli ve görüntülü iletişim sisteminin kullanılması suretiyle yetkili hâkim veya 

mahkeme tarafından bu kişinin sorgusu yapılır veya ifadesi alınır.”, 

 "Müdafiin görevlendirilmesi" kenar başlıklı 150 inci maddesinde; "(1) Şüpheli veya 

sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek 
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durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. 

 (2) Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak 

derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir. 

 (3) Alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan 

soruşturma ve kovuşturmada ikinci fıkra hükmü uygulanır. 

 (4) Zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususlar, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü 

alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir." 

 Tanık ve bilirkişinin naiple veya istinabe yoluyla dinlenmeleri” kenar başlıklı 180 inci 

maddesinin beşinci fıkrasında; 

 “(5) Yukarıdaki fıkralar içeriğine göre tanık veya bilirkişinin aynı anda görüntülü ve 

sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle dinlenebilmeleri olanağının varlığı hâlinde bu 

yöntem uygulanarak ifade alınır. Buna olanak verecek teknik donanımın kurulmasına ve 

kullanılmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikte gösterilir.”, 

 “Sanığın duruşmadan bağışık tutulması” kenar başlıklı 196 ncı maddesinin dördüncü 

fıkrasında; 

 “(4) Hâkim veya mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve 

sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle yurt içinde bulunan sanığın sorgusu yapılabilir 

veya duruşmalara katılmasına karar verilebilir.”, 

 “Mağdur ile şikâyetçinin hakları” kenar başlıklı 234 üncü maddesinin ikinci 

fıkrasında; 

 “Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade 

edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil 

görevlendirilir.” 

 "Yargılama giderleri" kenar başlıklı 324 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Harçlar 

ve tarifesine göre ödenmesi gereken avukatlık ücretleri ile soruşturma ve kovuşturma 

evrelerinde yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesinden yapılan her türlü 

harcamalar ve taraflarca yapılan ödemeler yargılama giderleridir." 

 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli 

Hakkında Kanunun, 

 “Müdafi ve vekil ücreti” kenar başlıklı 13 üncü maddesinde; “(1) Ceza Muhakemesi 

Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından 

görevlendirilen müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar 

Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte tespit edilecek 

ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenekten ödenir. Bu ücret, yargılama 

giderlerinden sayılır. 

 (2) Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usûl ve esaslar Türkiye 

Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenir.” 

 1136 sayılı Avukatlık Kanununun, 

 "Avukatlık sözleşmesinin kapsamı" kenar başlıklı 163 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında; “Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir 

hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar genel 

hükümlere göre ispatlanır. Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir.” 

"Avukatlık ücreti" kenar başlıklı 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında; “Avukatlık asgari 

ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz.”, 

 "Avukatlık ücret tarifesinin hazırlanması" kenar başlıklı 168 inci maddesinde; 

"Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer 

işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak 

Türkiye Barolar Birliğine gönderirler. 
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 Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de 

göz önüne alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak 

Adalet Bakanlığına gönderilir. Şu kadar ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye, il özel idareleri, 

belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve 

cezaları ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanunun uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı 

maktu olarak belirlenir. Bu tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde 

Bakanlıkça karar verilmediği veya tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet 

Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle 

birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar 

Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi 

halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına 

bildirilir. 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.” 

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun, 

 'Ödeneklerin kullanılması' başlıklı 20 nci maddesinde; 

 "(a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar 

ve vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı 

tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen 

ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır. (...) 

 d) Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. 

Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, 

satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. " 

 'Yedek ödenek' başlıklı 23 üncü maddesinde; 

 "Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, 

ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için, bu Kanuna ekli 

(I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerden merkezî yönetim 

bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe 

ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten aktarma yapmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir." 

 02/03/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile 

Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin, 

 "Tanımlar" kenar başlıklı 4 üncü maddesinin (d) bendinde; "Ücret: Ceza Muhakemesi 

Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Tarife gereğince 

ödenecek meblâğı, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca 

mutat olan taşıta göre gerçek masraf üzerinden yapılan zorunlu yol giderlerini, acele ve 

zorunlu hâllerde ise, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde sayılan mercilerin kabulü üzerine 

mutat taşıt dışındaki araçlarla yapılan zorunlu yol giderlerini ve müdafi veya vekil tarafından 

ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçlarını ifade eder." 

 "Ücret" kenar başlıklı 8 inci maddesinde; "(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 

baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık 

olarak hazırlanacak "Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve 

Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife" gereğince ödenecek meblâğ Adalet Bakanlığı 

bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır. 

 (2) Müdafi veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ile kendisi 

tarafından karşılanması durumunda temyiz, istinaf ve itiraz harçları ayrıca ödenir. 

 (3) Müdafi veya vekile Tarife gereğince ödenen meblâğ, zorunlu yol giderleri ve 

müdafi veya vekil tarafından ödenen temyiz, istinaf ve itiraz harçları yargılama giderlerinden 

sayılır." 



4/11 

 

 “Tarife” kenar başlıklı 9 uncu maddesinde; “(1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 

baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek meblâğ, Türkiye Barolar 

Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından her yıl Aralık 

ayında hazırlanan ve 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere düzenlenen Tarifede gösterilir. 

Tarife ayrıca Resmî Gazete'de yayımlanır." 

 "Ücretin ödenme usulü" kenar başlıklı 11 inci maddesinde; "(1) Müdafi veya vekil; 

soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir oturuma katılmakla 

Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır. 

 (2) Zorunlu yol giderlerine de buna ilişkin belge, gider pusulası veya avukatın rayice 

uygun yazılı beyanı üzerine hak kazanılır. 

 (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, kendisi tarafından karşılanması durumunda 

temyiz, istinaf ve itiraz harçlarının ödendiğine ilişkin belgeyi baroya vermesi üzerine, baro 

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. 

 (4) Müdafi veya vekil sigortalı olarak çalışmakta ise yanında çalıştığı avukatın, 

avukatlık bürosu ya da avukatlık ortaklığı şeklinde çalışmakta ise büro veya ortaklığın serbest 

meslek makbuzunu kullanır. 

 (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. 

 (6) Cumhuriyet başsavcılığınca, müdafi veya vekil tarafından karşılanması durumunda 

temyiz, istinaf ve itiraz harçlarına ilişkin dayanak belgeler incelendikten sonra ödenmesi 

gereken meblağ, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 67 nci maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın müdafi veya vekilin bildireceği 

banka hesabına ödenir. 

 (7) Beşinci ve altıncı fıkra gereğince yapılan ödemeler, yargılama giderlerinin 

hesabında dikkate alınmak üzere soruşturma ya da kovuşturma dosyasına bildirilir. 

 (8) Ödeme emri belgeleri, soruşturma veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet 

başsavcılığınca gecikmeksizin düzenlenir." 

 20/09/2011 tarihli ve 28060 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında 

Yönetmeliğin, 

 “Amaç ve kapsam” kenar başlıklı 1 inci maddesinde; 

 “(1) Bu Yönetmeliğin amacı, soruşturma ve kovuşturma aşamasında Cumhuriyet 

savcısı, hâkim veya mahkemece dinlenilmesine gerek görülen kişilerin Ses ve Görüntü 

Bilişim Sistemi kullanılarak dinlenilmesi, kayda alınması, saklanması ile bunun için gerekli 

teknik altyapının kurulmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”, 

 “Tanımlar ve kısaltmalar” kenar başlıklı 3 üncü maddesinin “c” bendinde; 

 “c) SEGBİS: UYAP Bilişim Sisteminde ses ve görüntünün aynı anda elektronik 

ortamda iletildiği, kaydedildiği ve saklandığı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemini, 

 İfade eder.” 

 “Soruşturma veya kovuşturma işlemlerinin kayda alınması” kenar başlıklı 9 uncu 
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maddesinde; 

 “(1) Görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması olanağının varlığı hâlinde, 

kanunlardaki usul ve esaslar dairesinde, soruşturma veya kovuşturma aşamasında yapılan her 

türlü işlem SEGBİS ile kayda alınır. 

 (2) Ancak; 

 a) Mağdur çocukların, 

 b) Duruşmaya getirilmesi mümkün olmayan ve tanıklığı maddi gerçeğin ortaya 

çıkarılması açısından zorunlu olan kişilerin, 

tanıklığında bu kayıt zorunludur.” 

 “Huzurda bulunanlar” kenar başlıklı 12 nci maddesinde; 

 “Huzurda bulunanların dinlenmesinde 9 uncu madde hükümleri uygulanır.” 

 “Huzurda bulunamayanlar” kenar başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 

 “Soruşturma ve kovuşturma aşamasında talep eden makam tarafından kabul edilen 

mazeretleri nedeniyle hazır bulunamayan kişi SEGBİS ile dinlenebileceği gibi SEGBİS 

üzerinden duruşmalara da katılabilir.” 

  “Yargı çevresi dışında bulunanlar” kenar başlıklı 16 ncı maddesinde; 

 “(1) Talep eden makam, SEGBİS kullanmak suretiyle dinleyeceği kişileri, bu kişilere 

ait adres ve kimlik bilgileri ile varsa isnat olunan suçu ya da olayı, dinleme için yapılması 

gereken hazırlıkları talep edilen makama bildirir. 

 (2) Talep edilen makam talep doğrultusunda, dinlenecek kişinin dinleme odasında hazır 

edilmesini, bu kişinin dinleme talebinde belirtilen kişi olduğuna dair bir tutanak 

düzenlenmesini sağlar. 

 (3) Talep eden makam ayrıca belirtmediği sürece, dinlemeden önce dinlenecek kişinin 

kimliği, adliyelerde yazı işleri müdürü veya hâkim tarafından görevlendirilecek personel 

marifetiyle tespit edilir.”, 

 “SEGBİS’in kullanılabileceği diğer alanlar” kenar başlıklı 21 inci maddesinde; 

 “ SEGBİS, Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemeleri dâhil kanun yolu makamlarınca ve 

Ceza Muhakemesi Kanununun uygulandığı durumlarda da kullanılabilir.” 

 Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere 

Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesinin, 

 “Tarife” kenar başlıklı 4 üncü maddesinin “e” bendinde; 

 “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde; 

 e) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler lie İnfaz 

Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 593 TL, 

 ödenir.” 

 Hükümleri yer almaktadır. 

 Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen avukatlara ödenen 

ücretlerin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi hususuyla ilgili olarak; "Ceza 

Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere 

İlişkin Tarife”, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye 

Bakanlıklarınca müştereken hazırlanmaktadır. Ayrıca müdafi görevlendirilmesine ilişkin 

giderler yargılama giderlerinden sayılmaktadır. 

 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında 

Kanunun 13 üncü maddesinde göre, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve 

kovuşturma makamlarının istemi üzerine baro tarafından görevlendirilen müdafi ve vekile, 

avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak tespit edilecek ücretin ödeneceği ifade edilmektedir. 

 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddesinde öngörülen söz konusu hüküm, yalnızca 

avukat ile iş sahibi arasındaki iç ilişkiyi düzenlediği, ceza muhakemesi bağlamında kamusal 

bir sorumluluğu bulunan müdafii görevlendirilmesi bakımından bu hükmün işlerlik 
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kazanamayacağı ve müdafi görevlendirmelerinde yukarıda zikredilen 5271 sayılı Kanunun 

150 nci maddesinin 4 üncü maddesi ile 5320 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 

uyarınca hazırlanan mezkur Yönetmelik ve bunlara dayalı hazırlanan Tarifenin geçerli olacağı 

anlaşılmaktadır. 

 Öte yandan, ceza muhakemesinde kamu çıkarlarının korunması amaçlandığı için 

şüpheli veya sanık ile müdafi arasında özel hukuk anlamında temsil ilişkisi olmayıp, özel 

hukuk davalarından farklı olarak, görevlendirilen müdafiinin kamusal bir görev üstlendiği 

anlaşıldığından avukatlık ücret tarifesindekinden farklı ücret belirlenmesinin Anayasada 

öngörülen eşitlik ilkesini ihlalinden bahsedilemeyecektir. Ayrıca görevlendirilen müdafii ve 

vekillerin hukuksal yardımının niteliği konusunda birtakım sorunlar olmasına ve bu durumun 

birçok rapor ile ortaya konulmasına karşın, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 

görevlendirilen müdafi ve vekil ücretlerinin belirlenmesinde yıllık yurtiçi üretici fiyat endeksi, 

tüketici fiyat endeksi ve yeniden değerleme oranları her yıl dikkate alınmaktadır. 

 Anayasa Mahkemesinin konuyla benzer pek çok kararında belirttiği üzere, farklı 

durumlarda bulunanlara farklı kuralların uygulanmasının eşitlik ilkesinin ihlalini 

oluşturmayacağı ve 5320 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin Anayasaya aykırı olmadığı da 

anlaşılabilecektir. Kaldı ki, görevlendirildiği yargılama safhaları ve kişi sayısı bakımından, 

müdafiinin veya vekilin emek ve mesaisini göz önüne bulunduran hükümler yukarıda 

zikredilen Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri İle 

Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer 

almaktadır. 

 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Müdafiin görevlendirilmesi" kenar başlıklı 

150 nci maddesinin dördüncü fıkrası ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Yürürlük ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanunun "Müdafi ve vekil ücreti" kenar başlıklı 13 üncü maddesi 

uyarınca Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Müdafi ve Vekillere Yapılacak 

Ödemelere İlişkin 2019 Yılı Tarifesi, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak ve 

Bakanlığımız ile Maliye Bakanlığı tarafından bütçe imkanları dikkate alınmak suretiyle 

hazırlanarak 30642 sayılı ve 31/12/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

 Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevyendirilen avukatların aldığı ücretten 

%20 stopaj ve %18 KDV kesintisi yapılmaması gerektiği hususuyla ilgili olarak; Ceza 

Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak 

Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinde Ceza Muhakemesi 

Kanunu gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafi veya vekile ödenecek ücret 

düzenlenmiştir. 

 Söz konusu maddede; müdafi veya vekile tarifeye göre belirlenen ücretin ödeneceği, 

bu ücrete ek olarak ayrıca müdafi veya vekil tarafından görevi gereği yapılan zorunlu yol 

giderleri ile yine müdafi veya vekil tarafından karşılanmış olması halinde temyiz, istinaf ve 

itiraz harçlarının da ödeneceği hüküm altına alınmıştır. 

 Anılan Yönetmeliğin 11 inci maddesinde müdafi veya vekilin; görevlendirme yazısını, 

katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın onaylı örneğini ve varsa 

yapmış olduğu zorunlu yol giderlerine ilişkin belgeyi, gider pusulası veya rayice uygun yazılı 

beyanı ile serbest meslek makbuzunu, kendisi tarafından karşılanması durumunda temyiz, 

istinaf ve itiraz harçlarının ödendiğine ilişkin belgeyi baroya vermesi üzerine, baro tarafından 

bu Yönetmelik ve Tarife hükümlerine göre gerekli incelemeler yapılıp hukukî yardımın 

yapıldığı Cumhuriyet başsavcılığına teslim edileceği belirtilmiştir. 

 Maddenin beşinci fıkrasına göre, 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 
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ödenecektir. 

 Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekile ödenmesi 

gereken Tarifede yazılı ücret için serbest meslek makbuzu düzenlenmesinin gerekip 

gerekmediği ve serbest meslek makbuzu düzenlenmesi halinde söz konusu giderlerden gelir 

vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususu ile ilgili olarak, Yönetmeliğin 11 inci 

maddesinin beşinci fıkrasında müdafi veya vekilin zorunlu yol giderlerine ilişkin belgeyi, 

gider pusulası veya rayice uygun yazılı beyanı ile serbest meslek makbuzunu ilgili baro 

başkanlığına vermesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca aynı maddenin altıncı fıkrasında, müdafi 

veya vekil tarafından karşılanması durumunda temyiz, istinaf ve itiraz harçlarına ilişkin 

dayanak belgeler incelendikten sonra ödenmesi gereken meblağın 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 67 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince herhangi bir kesintiye tabi olmaksızın 

ödeneceği düzenlenmiştir. Maddenin altıncı fıkrasındaki düzenlemenin istisnai bir hüküm 

olduğu, dolayısıyla müdafi veya vekil tarafından karşılanan temyiz, istinaf ve itiraz harçları 

dışında kalan ve istisna kapsamında yer almayıp serbest meslek makbuzu ile birlikte 

belgelendirilmesi veya beyan edilmesi gerektiği belirtilen ücret ve zorunlu yol giderleri için 

serbest meslek makbuzu düzenlenmesi gerektiği ve bu durumda zorunlu yol giderlerinden 

vergi kesintisi de yapılması gerektiği sonucuna varılacaktır. 

 Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen avukatlara ücret 

ödenmesinde azami süre belirlenmesi hususuyla ilgili olarak; Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca yayınlanan ve kamu idarelerinin bütçe hazırlık ve uygulamalarına temel olan 

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehbere göre;"Soruşturma ve kovuşturma 

makamlarınca verilen karar gereğince Baro tarafından görevlendirilen zorunlu müdafi ve 

vekil ücretleri" bütçenin '03.5.7.01 Adli Yardım Giderleri' bölümüne gider kaydedilecektir. 

 Bununla birlikte, bütçenin bu bölümü kapsamında bulunan ödemeler bütçeleştirme 

sistemine tabi olduğundan, bu giderlere ilişkin kanıtlayıcı belge ve sair evrakın ilgili harcama 

birimlerince bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydının sağlanması 

gerekmektedir.Bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydı sağlanan bu giderlere ilişkin genel liste 

Başkanlığımız tarafından MYS (Yeni Harcama Yönetim Sistemi) sisteminden takip edilmekte 

ve her ayın 5' indesistemden raporlanarak ödenek gönderme belgesine bağlanmaktadır. 

 5018 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı 

harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderir. Bütçe 

ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması 

da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına 

göre kullanılır. Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları 

gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler 

için, bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idareler ile (II) sayılı cetvelde yer alan 

idarelerden merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak 

üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde ikisine kadar yedek ödenek konulabilir. Bu ödenekten 

aktarma yapmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

 Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen avukatların ücretlerinin 

elektronik ortamda talep edilmesi hususuyla ilgili olarak;  Ceza Muhakemesi Kanunu 

Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği müdafi veya vekil, 

görevlendirme yazısını, katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın 

onaylı örneğini ve diğer belgeleri toplayarak bağlı bulunduğu baroya ücret ödemesi için 

başvurmaktadır. Yönetmelikte, ücretin ödenmesi noktasında,müdafi veya vekilin dosyanın 

tamamını Baroya ibraz etmesi yönünde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Müdafi ve vekillerin 

ödeme taleplerinin elektronik ortamda yapılabilmesi talebi, öncelikle bu kapsamda anılan 

Yönetmelikte yapılacak bir değişiklik gerektirmektedir. 
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 İlk defa istinaf ve temyiz aşamasında Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 

görevlendirilen avukatlara ücret hakkı tanınması gerektiği hususuyla ilgili olarak; 

müdafi veya vekil, soruşturma evresinde ifade alma ve sorguya, kovuşturma evresinde ise bir 

oturuma katılmakla Tarifede belirlenen meblâğı almaya hak kazanır. Müdafi veya vekil ilk 

defa ilk derece mahkemesinde görevlendirilerek bir oturuma katılmış ve daha sonra istinaf 

aşamasında da duruşmaya katılmış ise Tarifede ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye 

mahkemeleri için belirlenen ücreti ayrı ayrı alacak, ancak ilk defa istinaf duruşmasında 

görevlendirilmiş ise Tarifede bölge adliye mahkemeleri için öngörülen ücreti almaya hak 

kazanacaktır. 

 İlk defa istinaf aşamasında görevlendirilmiş müdafiler için, Ceza Muhakemesi Kanunu 

Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve 

Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde, ödeme emri belgelerinin, soruşturma 

veya kovuşturmanın yapıldığı yer Cumhuriyet başsavcılığınca düzenleneceğinin belirtildiği, 

istinaf aşamasında hüküm henüz kesinleşmediğinden bu aşamanın da kovuşturma evresine 

dâhil olduğu, dolayısıyla yargılamanın bu aşamasında görevlendirilen müdafilere de hak 

ettikleri ücretin ilk derece mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca ödenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

 İcra ceza mahkemelerindeki yargılamalarda Ceza Muhakemesi Kanunu 

gereğince avukat görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususuyla ilgili olarak; 5271 

sayılı Kanunun 150 nci maddesinde zorunlu müdafilik halleri; “kendisini savunamayacak 

derecede malulluk”, “sağır ve dilsizlik”, “18 yaşını tamamlamamış olma” ve “alt sınırı beş 

yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı soruşturma ya da kovuşturma 

yürütülmesi” olarak belirtilmişken, anılan Kanunun 234 üncü maddesinde zorunlu vekillik 

halleri ise; “meramını ifade edemeyecek derecede malulluk”, “sağır ve dilsizlik”, “18 yaşını 

tamamlamamış olma” şeklinde belirtilmiştir. 

 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa baktığımızda, icra suçlarıyla ilgili cezai hükümlere 

ilişkin davalarda özel bazı yargılama usullerine yer verilmekle birlikte; yalnızca eski hale 

getirme talebine ve icra ceza mahkemesi hükümlerine karşı başvurulacak kanun yollarına 

ilişkin Ceza Muhakemesi Kanununa atıf yapılmıştır. Başka bir ifade ile İcra ve İflas 

Kanununda ceza muhakemesi bağlamında, 5271 sayılı Kanuna yapılan genel bir atıf 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, her ne kadar İcra ve İflas Kanununda, 5271 sayılı Kanuna 

yapılan genel bir atıf yer almasa da ceza muhakemesinde kıyas yasağının bulunmaması 

nedeniyle İcra ve İflas Kanununda düzenlenen ceza davalarına ilişkin özel yargılama 

usullerine aykırı olmayan 5271 sayılı Kanunun zorunlu müdafi ve vekilliğe ilişkin 150 nci ve 

234 üncü maddesinde yer alan hükümlerin kıyasen uygulanacağını kabul etmek 

gerekmektedir. Nitekim Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve 

Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesinin 4 üncü maddesinde, icra ceza 

mahkemelerinde takip edilen davalar için 5271 sayılı Kanun gereğince görevlendirilen müdafi 

veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlara yönelik işlemlerde ücret ödenmesi gerektiği 

hükme bağlanmıştır. 

 İlçelerde görev yapan avukatların, istinaf yoluna başvurulması ve istinaf 

yargılamasının duruşmalı yapılması halinde SEGBİS ile duruşmaya katılım sağlayıp 

sağlayamayacakları hususuyla ilgili olarak ise; yargısal iş ve işlemler, mahiyetlerine uygun 

düştüğü ölçüde elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. Bu çerçevede, Ceza 

Muhakemesi Kanununda şüpheli, sanık, tanık veya bilirkişilerin SEGBİS ile 

dinlenebileceğine ilişkin yasal düzenlemelere yer verilmiş olup, SEGBİS'in kullanımıyla, 

Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesinin üçüncü 

fıkrasında belirtilen “makul sürede hakim önüne çıkarılma”, 6 ncı maddesinin birinci 

fıkrasında belirtilen “kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan mahkeme 
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önünde makul sürede yargılanma” ilkelerinin daha güçlü şekilde sağlanması amaçlanmıştır. 

Belirtilen amaç kapsamında, kanunkoyucu tarafından ceza muhakemesi sistemimize entegre 

edilen SEGBİS ile şüpheli, sanık, tanık veya bilirkişilerin dinlenilmelerine imkan 

sağlanmıştır. Bu kapsamda Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin 

Kullanılması Hakkında Yönetmelik uyarınca, görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin 

kullanılması olanağının varlığı hâlinde, kanunlardaki usul ve esaslar dairesinde, soruşturma 

veya kovuşturma aşamasında yapılan her türlü işlem SEGBİS ile kayda alınır. Huzurda 

bulunanların dinlenmesinde anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uygulanır. Soruşturma ve 

kovuşturma aşamasında talep eden makam tarafından kabul edilen mazeretleri nedeniyle hazır 

bulunamayan kişi ise, Yönetmeliğin 13 üncü maddesi uyarınca SEGBİS ile dinlenebileceği 

gibi SEGBİS üzerinden duruşmalara da katılabilir. SEGBİS’in kullanılabileceği diğer alanlar 

Yönetmeliğin 21 inci maddesinde hükme bağlanmıştır. Buna göre SEGBİS, Yargıtay, Bölge 

Adliye Mahkemeleri dâhil kanun yolu makamlarınca ve Ceza Muhakemesi Kanununun 

uygulandığı durumlarda da kullanılabilir. Bununla birlikte serbest veya kamu adına faaliyet 

icra eden ve yargının esaslı üç süjesinden biri olan avukatların, duruşmalara gerek temsil 

ettiği kişi yanında gerekse bizatihi katılımlarının savunma hakkının etkin kullanımı 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kabulüyle veSEGBİS'in kullanım amaç ve alanının 

Ceza Muhakemesi Kanununda açıkça sayılan kişiler yönünden belirlenmiş bulunması 

nedeniyle 5271 sayılı Kanunun gereğince görevlendirilen müdafi ve vekilin istinaf 

duruşmasına katılmasının gerekmesi halinde SEGBİS ile duruşmaya katılım sağlayamayacağı 

değerlendirilmektedir. 

 Bu itibarla; 

 1- a) Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere 

Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife, 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve 

Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca avukatlık ücret tarifesinden 

ayrık olarak, Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet ve Maliye 

Bakanlıklarınca müştereken hazırlandığı, 

 b) Tarifede yer verilecek CMK müdafi ve vekil ücretlerin belirlenmesinde; yurt içi 

üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, yeniden değerleme oranları, ülkenin yıllık mali 

göstergeleri dikkate alındığı ve bir önceki yılın tarifede yer alan tutarlarında bütçe imkanları 

dikkate alınmak suretiyle belli oranda artış yapılarak 2019 yılı Ceza Muhakemesi Kanununa 

göre görevlendirilen müdafi ve vekillere ödenecek ücretleri gösteren tarifenin belirlendiği, 

 2- Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekile ödenmesi 

gereken Tarifede yazılı meblağ ile varsa zorunlu yol giderleri hakkında serbest meslek 

makbuzu düzenlenmesi ve bunun sonucunda söz konusu ücret ve giderlerden vergi kesintisi 

yapılmasının gerekli olduğu, 

 3- a) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca verilen karar gereğince Baro tarafından 

görevlendirilen zorunlu müdafi ve vekil ücretlerinin ödemelerinin bütçenin '03.5.7.01 Adli 

Yardım Giderleri' bölümünden ödendiği, 

 b) Bütçenin bu bölümü kapsamında bulunan ödemeler bütçeleştirme sistemine tabi 

olduğundan bu giderlerin harcama birimlerince bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydedildiği, 

 c) Bütçeleştirilmiş borçlar hesabına kaydı sağlanan bu giderlere ilişkin genel 

listeStrateji Geliştirme Başkanlığı tarafından MYS (Yeni Harcama Yönetim Sistemi) 

sisteminden her ayın 5' indesistemden raporlanmakta ve yeterli ödeneğin bulunması halinde 

ödenek gönderme belgesine bağlandığı, 

 ç) Gönderilen ödeneklere istinaden zorunlu müdafi ve vekil ücretlerinin Cumhuriyet 

başsavcılıkları tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra müdafi veya vekilin bildireceği 

banka hesabına ödendiği, 

 d) Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneklerin Cumhurbaşkanlığı tarafından vize 



10/11 

 

edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanıldığı, 

'03.5.7.01 Adli Yardım Giderleri' tertibinden serbest bırakılan ödeneğin giderlere yetmemesi 

durumunda bloke tutulan ödeneğin kullanabilmesi için Cumhurbaşkanlığından revize 

talebinde bulunulmakta ve talebin uygun bulunması halinde bloke tutulan ödeneklerin 

kullanabildiği, 

 e) Ayrıca belirtilen tertibe konulan ödeneğin bitmesi halinde, Cumhurbaşkanlığından 

ödenek aktarması talep edilmekte ve söz konusu aktarmanın Cumhurbaşkanınca uygun 

bulunması üzerine ekleme yapıldığı, 

 f) Yukarıda belirtilen işlemlerin ne kadar süre içerisinde tamamlanacağına ilişkin net 

bir süre tespiti yapılamadığından, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen 

zorunlu müdafi ve vekil ücretlerinin ödemelerinde azami süre belirlenemeyeceği, 

 4- Zorunlu müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatın suç, soruşturma, sorgu 

veya esas numarasını belirtmek suretiyle ücret ödemesi talebini elektronik ortamda yapma 

talebinin Yönetmelik değişikliği bakımından değerlendirme kapsamına alınması, 

 5- Müdafi veya vekil, ilk defa istinaf duruşmasında görevlendirilmiş ise; müdafi veya 

vekile Tarifede bölge adliye mahkemeleri için öngörülen ücretin ödenmesi gerektiği, bu 

ödemenin ise ilk derece mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılması gerektiği,

    6- 5271 sayılı 

Kanunde belirtilen zorunlu müdafilik ve vekillik hallerinin bulunması durumunda, müdafi 

veya vekil görevlendirilmesine ilişkin 5271 sayılı Kanunun 150 nci maddesinin ikinci ve 

üçüncü fıkrası ile 234 üncü maddesinin ikinci fıkrasının icra ceza mahkemelerinde yürütülen 

yargılamalarda da kıyasen uygulanacağı, 

 7-SEGBİS ile yalnızca şüpheli, sanık, tanık veya bilirkişilerin dinlenebilmesi 

karşısında avukatların, duruşmalara gerek temsil ettiği kişi yanında gerekse bizatihi 

katılımlarının savunma hakkının etkin kullanımı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği 

kabulüyle veSEGBİS'in kullanım amaç ve alanının Ceza Muhakemesi Kanununda açıkça 

sayılan kişiler yönünden belirlenmiş bulunması nedeniyle 5271 sayılı Kanunun gereğince 

görevlendirilen müdafi ve vekilin istinaf duruşmasına katılmasının gerekmesi halinde 

SEGBİS ile duruşmaya katılım sağlayamayacağı, 

 Düşünülmektedir. 

 Bilgilerine rica ederim. 

 

 

 

Yakup MOĞUL 

Hâkim 

Bakan a. 

Genel Müdür 
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* Bu belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile 

imzalanmıştır. 

   Ayrıca fiziki olarak gönderilecektir. 

___________________________________________________________________________

______ 
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