
Sayfa 1 / 2 

 

ÖZET: Belediye lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretinin kime, ne şekilde 

ödenmesi gerektiği hk. 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı : E-14399437-622.02-1477995                                                              11.08.2021  

Konu : (GÖRÜŞ) Vekalet Ücretinin Ödenmesi Hk.  

 

 

… BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

(Hukuk İşleri Birimi) 

 

İlgi     : 29.04.2021 tarihli ve 1860 sayılı yazınız.  

 

İlgi yazınız ile özetle;  bir dava dosyasının muhtelif aşamalarında dosyanın hizmet satın 

alma yoluyla, kadrolu avukat, kısmî zamanlı-tam zamanlı personel vasıtasıyla takip 

edildiğinden bahisle Belediyeniz lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekâlet ücretinin kime, ne 

şekilde ödenmesi gerektiği hususunda Bakanlığımızın görüşü talep edilmektedir.  

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Avukatlık ücretinin dağıtımı” başlıklı 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, 

659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde 

Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin “Yürürlükten 

kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar” başlıklı 18 inci maddesinde; 

“ (1) 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. 
… 

(4) İdarelerin hukuk hizmetlerine, uyuşmazlıkların sulh yoluyla halline, avukatlık 

hizmeti satın alınmasına ve davalarla ilgili vazgeçme yetkilerine dair diğer kanunlarda yer 

alan hükümlerden bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı olanlar uygulanmaz. 

…” hükmü,  

Mezkûr Kanun Hükmünde Kararnamenin “Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet 

ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı” başlıklı 14 üncü maddesinde; 

“(1) Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde 

idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve 

avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine 

neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata 

göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir. 
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(2) İdareler lehine karara bağlanan ve tahsil olunan vekalet ücretleri, hukuk 

biriminin bağlı olduğu idarenin merkez teşkilatında bir emanet hesabında toplanarak idare 

hukuk biriminde fiilen görev yapan personele aşağıdaki usul ve sınırlar dahilinde ödenir. 
a) Vekalet ücretinin; dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk 

müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’i, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı 

aydan fazla süreyle hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, 

hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara %40’ı (…) eşit olarak ödenir. 

b) Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, 

muhakemat müdürü, avukatlar için (10.000) gösterge (…) rakamının, memur aylıklarına 

uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez. 

c) Yapılacak dağıtım sonunda arta kalan tutar, hukuk biriminde görev yapan ve (b) 

bendindeki tutarları dolduramayan hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü 

ve avukatlara ödenir. Bu dağıtım sonunda arta kalan tutar üçüncü bütçe yılı sonunda ilgili 

idarenin bütçesine gelir kaydedilir. 

(3) Hizmet satın alınan avukatlara yapılacak ödemeler bu madde kapsamı 

dışındadır.” hükmü yer almaktadır. 

İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; hizmet satın alınan avukatlara yapılacak 

ödemelerin 659 sayılı KHK kapsamında değerlendirilemeyeceği, İdareniz lehine hükmedilen 

ve tahsil edilen vekâlet ücretleri bir emanet hesabında toplanarak dava ve icra dosyasını takip 

eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55’inin, 

dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle İdareniz hukuk biriminde fiilen görev 

yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara 

ise %40’ının 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi çerçevesinde 

ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

Bakan a. 

Genel Müdür 

 


