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Genel Müdürlüğünüzde avukat kadrosunda görev yapan personelin 2020/8 ve 

2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri kapsamında idari izinli sayıldığı 

belirtilerek vekalet ücretinin ödenmesine ilişkin görüş talep eden ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 82 nci 

maddesinde, “Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak 

karşı taraftan tahsil olunan vekâlet ücretlerinin; avukatlara (49 uncu maddeye göre 

çalıştırılanlar dâhil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 

sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında 

Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır.” hükmü ile 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında,“2/2/1929 tarihli ve 1389 sayılı 

Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekâlet Hakkında Kanun 

yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta 1389 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanun 

Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılır.” denilmektedir. 

Buna göre, 5393 sayılı Kanunda belediye lehine sonuçlanan davalarda karşı taraftan 

tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımı ile ilgili olarak 1389 sayılı Kanun hükümlerinin 

uygulanması gerektiğinden ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle anılan Kanun 

yürürlükten kaldırılmakla birlikte diğer kanunlarda bu Kanuna yapılan atıfların 659 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılacağı hükme bağlandığından, 5393 sayılı 

Kanunun 82 nci maddesinde düzenlenen avukatlık vekalet ücretinin dağıtımında, 659 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin kıyas yoluyla uygulanması gerekmektedir. 

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel 

Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde 

Kararnamenin 14 üncü maddesine göre ödenecek vekalet ücretlerinin dağıtımına ilişkin usul ve 

esasların belirlenmesi amacıyla 8/7/2012 tarihli ve 28347 sayılı Resmi Gazete'de "Vekalet 

Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Mezkûr Yönetmeliğin "Ödenecek vekalet ücretinin limiti ve dağıtım şekli" başlıklı 6 ncı 

maddesinde, "Emanet hesabında toplanan vekalet ücretleri, vekalet ücretinden yararlanacak 

kişilere yıllık tutarı; (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 

çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarın oniki katını geçmemek üzere, aşağıdaki şekilde 

dağıtılır: 

a) Dava veya icra dosyasını takip eden hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, muhakemat 

müdürü veya avukata %55’i, vekalet ücreti dağıtımının yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla 

süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birim amiri, hukuk müşaviri, 

muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı eşit olarak ödenir. 



b) Davanın takibi ve sonuçlandırılmasında birbiri ardına veya birlikte hizmeti geçenlere 

(a) bendine göre ayrılan hisseler bu kişilerin hizmet ve karara tesir derecesine göre hukuk birim 

amiri tarafından paylaştırılır. 

c) Dağıtımı yapılmayan %5’lik kısım muhasebe birimince Hazineye gelir kaydedilir." 

hükmü yer almaktadır. 

2020/8 ve 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ile Covid-19 Salgınıyla 

mücadele kapsamında, salgının yayılımının azaltılması gayesiyle istihdam biçimine 

bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlara esnek çalışma imkanı tanımış olup 

esnek çalışanlar ile görev yerinde çalışanların hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit 

oldukları ve esnek çalışma yöntemlerin faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu 

sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları, mali, sosyal hak ve 

yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu ve amirlerinin izni dışında görev 

mahallerinden ayrılamayacakları ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine 

dönmek zorunda oldukları belirtilmiştir. 

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; dönüşümlü veya uzaktan 

çalışma sebebiyle görev yerinde bulunmadıklarından idari izinli sayılanların idari izinli 

sayıldıkları bu süreler, fiilen çalışılmış sayılan ve haftalık çalışma süresine dahil olan süreler 

olduğundan idari izinli avukat kadrosunda görev yapan personele fiilen çalışılmış gibi vekalet 

ücretinin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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