
Ttirkiye Barolar Birligi Bagkanh$r

Ankara,09.01.2019

sA.Ro sA.sKANr,rGr

DUYURU NO:2019/6

Konu : MiiEteki./kafilan veyd onun adma tvukafinca kanun yoluna basvurulmuS olup
da basvuru geri almm6 veya istem reddedilmisse gergekleSen giderlerin vekile
degil migtekiye yiiklenece{i hakkmda.

Sorugturma dosyalanna ait masraflann alukatlardan tahsil edilmesinin yasa ve hukuka
aykrnhlr ile arukat meslektaqlanmrzrn mafduriyetinin giderilmesi talebi ile Adalet Bakanl$r'na
yaptrElmiz baqwru sonucunda alman yazrmn bir cirnefi duyurumuz ekinde gdnderilmektedir.

Bilgi ve de[erlendirmelerinize sunarrm.
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Konu : Somgturma Dosya Masraflarrnrn
Avukatlardan Ahnrnasr
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TUP.KIYE BARoLAR BiRLiGiNE
(Hukuk Miiqavirligi)

itg; : 26/0912018 rarih ve 41 87069 4-659-17 lg4 savrlr yazrnrz.

Didim Cumhuriyet Baqsavcrhlr tarafrndan soruthlrma dosyalannrn masraflarrnrn
antkatlardan tahsil edildi$i, avukatlar adrna vergi dairesince borg tahakkuk ettirildigi ve s<iz

konusu uygulamanln 6niine gegilmesi ve meslektaglannrn rnalduriyetinin giderilmesi
gerektilinden bahisle gdriig talebini igeren ilgi yazr ve ekleri incelendi.

5371 sayrlr Ceza Muhakemesi Kanunun,
"Tanrmlar" kenar baghkh 2 nci maddesinde;
"( I ) Bu Kanunun uygulanmasrnda;

c) Miidafi: $tipheli veya sanlgtn ceza muhakemesinde savunmasrnl yapan avukatr,
d) Vekil: Kahlan. suqtan zarar goren veya malen sorumlu kigiyi ceza muhakemesinde

temsil eden avukatr,

:'
I fade eder."
"Yargrlama giderleri" kenar bgLkh 324 iinci.i maddesinde:
"(l) Harqlar ve tarifesine grire riderunesi gereken avukathk iicretleri ile sonr5rurma ye

kovuqturma evrelerinde yargrlamanrn yi.iriitiilmesi amacryla Devlet Hazinesinden yaprlan her
tiirlii harcamalar ve taraflarca yaprlan ddemeler yargrlanra giderleridir.

(2) Hiikiim ve kararda yargllama giderlerinin kimleie yiikletilecefi gosterilir.
(3) Giderlerin miktarr ile iki taraftan birinin digerine tidemesi gereken paranrn

miktannr mahkeme baqkanr veya hikim belirler.
(4) Devlete ait yargrlama giderlerine iligkin kararlar, Harqlar Kanunu hiikiimlerine

gclre; kigisel haklarr ilipkin kararlai.9.6.l9J2 tarihli re 100-l sayrlr icra ve iflds Kanunu
hlrktimlerine gore yerine getirilir. (Ek cnmle 21712012-6352/100 md.) Devlete air yargrlama
giderlerinin 2l17/1953 tarihli ve 6183 sayrL Amnre Alacaklannrn Tahsil Usulii Hakkrnda
Kanunun 106 ncr maddesindeki terkin edilmesi gereken tutarlardan az olmasr halinde, bLr

giderin Devlet Hazinesine yiiklenmesine karar verilir.
(5) Ti.irkqe bilmeyen ya da engelli olan giipheli, sanrk, maldur veya tanrk igin
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gcirevlendirilen tercijlnanrn giderleri, yargrlama gideri sayrluraz ve bu giderler Devlet
Hazinesince kar5rlanrr."

"Kanun yollanna bagvrru sonucunda gider" kenar baghklo J30 uncu maddesinde;
"( l) Kanun yollarrndan birine baEvuran tarat, bu baqvurusunu geri alnrasrndan veya

bagwrunun reddolunmasrndan ileri gelen giderleri dder. Kanun yollanna baqvuran

Cumhuriyet savcrsr ise, santgln 6demek zonrnda bulundulu giderler Devlet Hazinesine
ytikletilir.

(2) Kanun yoluna baqvuranrn istemi krsmen kabul olunmui ise, mahkerne uygun
gordi.igii $ekilde giderleri bcihiqtiiriir.

(3) Kesinlegmig bir hiikiim ile sonuglanan bir duruErna hakkrndaki yargrlamanrn

yenilenmesi isteminden ileri gelen giderler hakkrnda da aynr l.riikiitl gegerlidir.

(4) Eski hdle getirme isteminden dolan giderler. hasrm tarafinrn esasslz karst

koymasrndan meydana gelmiq delilse, bu istemi ileri siirene yiikletilir."
Hiikiimlerine yer verilmigtir.

Ceza Muhakemesi Kanunun 330 uncu maddesinin gerekgesinde; "Kanwt vollanndan
hirine bosvurun, bu basvurunun geri olmmax ve1,'tt isteminin reddi h(ilinde giderleri t)der;

kanun yollanna Cunhuriyet savcst btLSwtrnnSsa, santlLn ddenek zorunda bttlundulu
giderler Devlet Hazinesine yiikletilir.

GerqekIeSen giderIer:
l. Kctulan ve"ve onLttl atltna atukattnca kanun .volurtu brL;vumlnuS olup tla ba.svuru

geri alLnntLS veya istem reddec{ilmi,s.se katLIun, kabul et)ilmiS.se santga l,iikletilir.
2. Santk \Jeyo ot'tlul adrnu awtkafitun baswtnnast geri almnt; vevt isten reddedilniSse

sanLfia, santftn vasal tentsilcisinin veva e;inin baswuttyu geri almalarL vera ha;vurularmur

reddi hd[inde kendilerine, gerek saruk ve avukatuutt gerek va.sal temsilcisi vevt e;itin
istenleri kabul edilnisse Devlet Hazine y"iikletilir'.

3. Cunhw'iyet satcLsr kanut tolunu bd$vunlstutu geri alnts vevo sanft lehine

basvw'ttstt ret ,,,evo kabtLl, santk ale.,-ltine baswtrttsu reddedilmiSse Devlet Haziuesine, sanrk

aLevline baslurusu kabul edilmisse santga l,iikletilir.
4. Kantn voluna baswtranm istetninin bir htjliimii kahul olunmuSsa mdhkeme fubul t'e

reddolann boltirnlerin r)nemini de gdzeterelt gideri taroflttr ura.snda bdli$ttirebilecegi gibi.

bir tarali gitleri 6demekten ba!ry* da tutabilir.
5. HiikiirnLti veya avtLkannm Lehe t'arg amutm yenilennresi isteni, kabule cle{er

olmdma.st vej'a esassLz olmasr nedenleri.vle reddohutntuS vet'u onceki hiikmtin onavlanmasrna

karur t'erilmisse giderler hiikiinliiye, iilen htikiimlii iqin eSi, iistsoru altsov'u vettt

kartleSlerinirr basvuruLart reddolunmu.;.sa kettdilerine, kahulti ile beraate karar veriln yse

Dev I et. Hazine.r ine yiikleti I ir.

6. Ale1,fia 1'urgtluntuttut yenilennesinin kabulii ile mahkiuniy*ete karor veriLdiginde

,santla, reddi dto'unwtdct i.se Devlet Hct:inesine viikletilir.
Yarg amanLn ,venilenmesi isteninin kabulii ile sonugta tlcthct az cezoj' hiiknolunmuSsu

ma h ke m e c e gid e rl er bt) I uS tti rii Ltir.

Eski hdle getirme isteminden kaynkLtutun giderLer kural olarak i.stemde hulunna

"vtikletilir. Ancak buna, karst taraftn esasa dayanmavan kar$t koymast neden olmus.ta i.\tendc

bulunana degil karSr tarafa ddettirilir. "
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I fadclerinc yer verilmiSrir.

GtirtildtigLi iizere, hiikiim veya kararda yalgrlame giderlerinin kimtere yiiklerilecefi
aqtkqa gosterilmelidir. Devlete ait yargrlama giderlerinin 6183 sayrlr Anrme Alacaklannrn
Tahsil Usulii Hakkrnda Kanunun 106 ncr maddesindeki terkin e<iilmesi geleken turarlardan az
olmasr halinde, bu giderin Devlet Llazinesine yiiklenn-resine karar verilmelidir.

Ote yandan, Ceza lvluhakernesi Kanununda, "vekil"in katrlan, suqtan zafar gdren veya
malen sontmlu kiqiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatr iFade ettigi bclirtilniektedir.
Kanun yollanndan birine "bagvr-rran taraf', bu bagvurusunu geri almasrndan veya baSvurunun
reddolunmastncian ileri gelen giderleri oder. Vekil'in, temsil etme yetkisi bulLrnan katrlan,
maldur veya malen sorumludan balrmsrz bir taraf nrteligi olmayrp, tarafa hukuki destek
veren bir kigidir. vekilin bagvurusunu geri alrrasr veya reddolunmasr nedeniyle ileri gelen

giderler vekilin ternsil ettigi tarafa bildiriiecektir. Nitekim bu durum 5271 sayrL Kanunun 330

uncu maddesinin gerekqesinde aqrkga if'ade edilmektedir.
Bu itibarlal

MLiqteki/katrlan veya onun adrna avukatrnca kanun yoluna bagvur.uhnLrg olup da

bagvum geri alrnmrg veya istem reddedilmi;se ger'geklegen giderlerin vekile degil mtigtekiye
yiiklenecegi,

Mtitalda edilmekle birlikte, konunun kanun ve yargr yolu ile qriziim lenmesinin uygun
olacagr degerlendirilmektedir.

Bilsilerine rica ederirr.

$enol TA$
Hdkim

Bakan a.

Genel fvlirdiir V.

* Bu belge, 5070 sayrh Kanun hi.ikiimlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmrqtrr.

Ayrrca fiziki olarak gdnderilecektir.
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