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Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 17.1.1991 ta
rihinde kararlaştırılan "Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Veril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Yıldırım Akbulut
Başbakan
GENEL GEREKÇE
492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesinde tebliğden başka bir işlem yapmak için
makamından uzaklaşma durumunda olan bazı adlî personel ile Hazine avukatlarına yol taz
minatı verileceği hükmü yer almıştır. Bu düzenlemenin bir vergi kanunu olan Harçlar Kanu
nunda yer alması kanun tekniğine uygun düşmemektedir. Bu nedenle bu konudaki hükümler
Harçlar Kanunu kapsamından çıkarılarak Tasarı kapsamına alınmıştır.
Diğer taraftan tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumun
da bulunan hâkimler ve cumhuriyet savcıları ile diğer adalet personeline ödenmesi gereken gö
rev yolluğu miktarı artırılmış bu artırılan miktardan ayrılan kısım ise o yer hâkimleri ve savcı
ları ile diğer adalet personeline ilaveten merkez teşkilatında görevli adalet personeline tevzi edil
mek suretiyle feragatla çaltşan ve işyUkü altında ezilen adalet personeli ile maaşları dışında
maddî bir imkâna sahip bulunmayan merkez teşkilatındaki personelin durumlarını kısmen de
olsa düzeltmek, kaliteli personelin başka kurumlara gitmesini önlemek ve böylece adalet hiz
metlerinin iyileştirilmesi amacıyla yeni hükümler getirilmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Kanunun amacı belirtilmektedir.
Madde 2. — Harçlar Kanununun 34 üncü maddesinde yer alan ve adlî personele yol
gideri ve tazminatı ödenmesine ilişkin hükümlere bu tasanda aynen yer verilmekte ve tazminat
miktarları da artırılmaktadır. Bu düzenleme ile ödenen yol gideri ve tazminatı 1 inci derecede
devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 1 ve 1,5 katına çıkarılmaktadır.
Mevcut hükümlere eklenen üç fıkra ile de adlî yargı hakim ve savcıları ile diğer yargı per
soneline tahakkuku müteakip ödenmesi gereken yol tazminatının yarısının görevin yapılması
nı takiben görevi yapana hemen ödenmesi, diğer yarısının millî bir bankaya yatırılması, bu
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miktarın da % S'nin Ankara'daki millî bir bankaya açtırılacak hesaba gönderilmesi, mahallî
bankada açtırılacak hesapta biriken paraların o yargı çevresinde görevli adlî yargı hâkim ve
savcıları ile adlî yargı yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü ve icra müdür yar
dımcısı ile diğer personele (Ceza tnfaz Kurumları personeli hariç) ayda eşit miktarlarda öden
mesi, öngörülmektedir. Ayrıca taşra teşkilatından kesilen % 5 nispetindeki görev yolluğunun
da Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında görevli (hâkim ve savcı dışındaki) personele ödeme
usul ve esasları düzenlenerek, Adalet Teşkilatında bulunan tüm personele yol giderlerinden ödeme
yapılarak, şimdiye kadar bu gelirlerden yararlanmayanlara da pay verilmek suretiyle mevcut
olan adaletsizliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.
Madde 3. — Adlî personele yol tazminatı ödenmesi yeni esaslara bağlandığından 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır.
Madde 4. — Yürürlük ile ilgilidir.
Madde

5. — Yürütme ile ilgilidir.
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Adalet Komisyonu Raporu
ı
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas No. : 1/778
Karar No. : 42

5.1.1991

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA
Adlî Personel ile Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı Adalet ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyo
numuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edil
miş ve tasarı üzerinde yapılan ilave, kabul ve değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.
1. Tasarının maddelerine içeriğine uygun olarak madde başlıkları konulmuştur.
2. Tasarının 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan unvan değişikliklerine paralel
olarak düzeltme yapılmış, fıkra iki bent haline getirilmiş, üçüncü bent fıkra şeklinde yazılmıştır.
Daireden uzaklaştırmayı gerektiren iş bir günde tamamlanamadığı takdirde hergün için
ayrıca yol gideri ve tazminat ödenmemesi için ikinci fıkra metinden çıkarılmıştır.
Üçüncü fıkrada yeralan "Adliye başkâtipleri ile başkâtip yardımcıları ve kâtipler" ibaresi
yapılan unvan değişikliklerine paralel olarak "yazı işleri müdürleri ve zabıt kâtipleri" şeklinde
değiştirilmiştir.
Yol giderleri ve tazminatın bütçeden karşılanması halinde yapılacak ödemelerin de bu Ka
nun hükümlerine tabi olması için dördüncü fıkraya bir cümle ilave edilmiştir.
Hazine avukatlarına verilecek yol tazminatının bütçenin ilgili tertibinden ödeneceğine ve
ayrıca gündelik ödenmeyeceğine ilişkin bir fıkra ilave edilmiştir.
Yapılan hesaplamalarda ve gelir tahminlerinde ödenecek payın çok cüzi miktarda olması
nedeniyle beşinci fıkrada yeralan % S oranı, % 10'a çıkarılmış, ayrıca fıkrada yeralan "millî
bir bankada" ibareleri "bir kamu bankasında" olarak düzeltilmiştir.
Altıncı ve yedinci fıkralarla Adalet Bakanlığına verilen belirleme yetkisinin bizzat bakan
tarafından kullanılmasını sağlamak amacıyla "Adalet Bakanlığınca" ibareleri "Adalet
Bakanınca" şeklinde değiştirilmiştir.
193 sayılı Vergi Usul Kanununun 24 üncü maddesi 492 sayılı Harçlar Kanunu hükümleri
ne göre ödenen her türlü yol giderleri ve tazminatları vergiden muaf tutulduğundan 492 sayılı
Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi yerine kaim olmak üzere hazırlanan bu Kanuna da son
fıkra ilave edilmek suretiyle eşitlik sağlanmıştır.
3. Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur.
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Başkanvekili
Gökhan Maras
Kırşehir
Kâtip
Ali Pınarbaşı
Konya
Üye
Hasan Namal
Antalya
Üye
Burhan Cahit Gündüz
İzmir

Başkan
Alpaslan Pehlivanlı
Ankara
Sözcü
A. Reyhan Sakalltoğlu
Sakarya
Üye
Mehmet Çevik
Ankara
Üye
Bülent Akarcalı
İstanbul
Üye
ihsan Nuri Topkaya
Ordu
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Plan ve Bütçe Komisyonu
Esas No. : 1/778
Karar No. : 164

22.2.1991

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 18.1.1991 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça, önhavalesi uyarınca 'Adalet
Komisyonu"nda görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "Adlî Personel ile Hazi
ne Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Tasarısı", Komisyonumu
zun 13.12.1991 tarihli birleşiminde, Hükümeti temsilen Adalet Bakanı Başkanlığındaki Adalet
Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Müsteşarlığı Temsilcilerinin de
katılmalarıyla görüşüldü.
Bilindiği gibi, tebliğden başka işler yapmak için makamından uzaklaşan bazı adlî perso
nel ile Hazine Avukatlarına 492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi hükmü gereğince
yolluk ve tazminat verilmektedir. Böyle bir düzenlemenin, bir vergi kanununda yer alması ise
kanun tekniği açısından uygun düşmemektedir. Tasarı ile, bu mahzurunun giderilmesi yanın
da, ayrıca Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları ile diğer adalet personeline ödenmesi gereken gö
rev yolluk ve tazminatlarının artırılması ve bu artıştan yapılacak kesintilerinin belirli bir kay
nakta toplanarak buradan, merkez teşkilatındaki hakim ve savcılar ile ceza infaz personeli ha
riç, diğer adlî personele eşit miktarda dağıtılması hükmü getirilerek, adlî personelin malî im
kânlarının iyileştirilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Komisyonumuzda; bir vergi kanunu niteliğinde olan 492 sayılı Harçlar Kanunununda Adalet
personelinin yolluk ve tazminatlarının hangi esaslara göre ödeneceğine ilişkin bir hüküm içer
mesinin kanun tekniği açısından hatalı olduğu görüşü paylaşılmış ve tasarı ile bu konunun müs
takil olarak ele alınmasının yerinde olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca, tasarıda öngörülen, Adalet
Personelinin yol giderleri ile tazminatlarının artırılması ve bundan yapılacak tasarrufun diğer
adlî personele de eşit şekilde dağıtılması ilkesinin isabetli olduğu belirtilmiş, ancak bu düzen
lemenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde diğer kamu kesimini de kapsayacak
şekilde ele alınmasının yerinde olacağı da ifade edilmiştir. Hükümet adına yapılan açıklamada
ise, Kanun tasarısının Maliye Bakanlığının da isteği üzerine teknik bir düzenlenmeden kaynak
landığı, bu düzenleme yapılırken sözkonusu adlî personele yapılan yol giderleri ve tazminatla
rına ilişkin ödemelerde az da olsa bir miktar artış öngörüldüğü, bu hususun prensipte 657 Sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili gibi görünse de bunun gerçekte yolluk ve harcırahlarla
ilgili bir düzenleme olduğu bu sebeple tasarıdaki gibi bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu belirtil
miştir. Daha sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuz tarafından da benimsenmiş ve görüşme
lere Adalet Komisyonu metni esas alınarak maddelerine geçilmesi kararlaştırılmıştır.
Adalet Komisyonu metninin 1 inci maddesi, devlet davalarının takibi konusunda hizmet
vermekle görevli olduğu halde bu kanun kapsamına girmeyen ancak 8.1.1943 tarih ve 4353 sa
yılı kanunun 18 inci maddesi ile 21.6.1987 tarih ve 3402 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hü
kümlerine göre devlet davalarında yardımcı olan personeli de kapsayacak şekilde yeniden dü
zenlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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2 nci maddenin 1 inci fıkrasında teknik bir hata olarak yer alan "icra iflas memurları"
ibaresi "İcra Müdürleri" şeklinde değiştirilmiş ayrıca fıkraya, "Bu işlemlere katılan Hazine
Avukatlarına." ibaresinden sonra gelmek üzere 1 inci maddede yapılan düzenlemeye paralel
olarak "Hazine Avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402
sayılı kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara"
hükmü eklenmiş, 1 inci bendin sonunda yer alan "görev yolluğunun 1 katı" ibaresi yanlış an
laşılmayı önlemek bakımından ".. görev yolluğu kadar," 2 nci bendin sonunda yer alan "1,5
katı," ibaresi ise "1,5 katı kadar," şeklinde değiştirilmiş, ayrıca madde metnine 8 inci fıkradan
sonra gelmek üzere 1 inci fıkrada yapılan ilave nedeniyle sözkonusu personelin görev yolluğu
ve tazminatları ile ilgili bir hüküm eklenmiş,
Tasarı metnine sözkonusu personele ilişkin 1991 yılı içerisinde yapılacak ödemelerde 1991
Bütçe Kanununun " H " cetvelinde yer alan miktarlardan 30 000 TL.'nin esas alınmasını öngö
ren bir geçici madde eklenmiş,
"Adalet Komisyonu Metni"nin 3 üncü maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5
inci maddeleri Komisyonumuzca da ayne kabul edilmiştir.
Ayrıca tasarının başlığı yapılan düzenlemeler doğrultusunda "Adlî Personel île Devlet Da
valarını Takip Edenlere Yol Giderleri ve Tazminat Verilmesi île 492 Sayılı Harçlar Kanununun
Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı" şeklinde değiştirilmiştir.
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığına saygı ile arz olunur.
Başkan
Yusuf Bozkurt Ozal
Malatya
Sözcü
Reşit Ülker
İstanbul
Üye
Mehmet Ali Bilici
Adana
Üye
Nihat Türker
Afyon
Üye
Hilmi Ziya Postacı
Aydın
(Karşı oy yazım eklidir)
Üye
Sait Ekinci
Burdur
Üye
Ünal Akkaya
Çorum
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Başkanvekili
Hazım Kutay
Ankara
Kâtip
Mehmet Seven
Bilecik
Üye
Mehmet Deliceoğlu
Adıyaman
Üye
Ömer Okan Çağlar
Aydın
Üye
A. Şamil Kazokoğlu
Bolu
Üye
Ayhan Uysal
Çanakkale
Üye
Muzaffer Arıcı
Denizli
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Üye
ismail Şengün
Denizli
Üye
Mehmet Kahraman
Erzurum
Üye
A. Aykon Doğan
İsparta
Üye
Ali Topuz
istanbul
(tmzada bulunamadı)
Üye
Mahmut Alınak
Kars
(tmzada bulunamadı)
Üye
Seyit Halil Özsoy
Kayseri
Üye
Şevki Göğüsger
Kırşehir
Üye
Ali Talip Ozdemir
Konya
Üye
Mahmut Oztürk
Niğde
Üye
Şakir Şeker
Sivas

Üye
Enis Tütüncü
Tekirdağ
(Karşı oy yazım ektedir)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Tbgay Gemalmaz
Erzurum
Üye
Erol Zeytinoğlu
Eskişehir
Üye
Etem Cankurtaran
tçel
(Karşı oy yazısı eklidir)^
Üye
Birgen Keleş
tzmir
(Karşı oy yazım ektedir)
Üye
Cemal Seymen
Nevşehir
(Muhalefet şerhim eklidir)
Üye
Mustafa Şahin
Kayseri
Üye
Mustafa Dinek
Konya
Üye
Sümer Oral
Manisa
(tmzada bulunamadı)
Üye
Birsel Sönmez
Niğde
Üye
Zeki Çeliker
Siirt
Üye
Tevfik Ertüzün
Zonguldak

(S. Sayısı : 527)

-

8 —

KARŞI OY YAZISI
Tüm memurlar gibi, adlî personelin de malî durumlarının iyileştirilmesi gereğine inanmakla
birlikte,
Adlî personel ve hazine avukatlarına yol gideri ve tazminat verilmesi hakkında kanun ta
sarısı,
1. Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce vezneye ya
tırılacağından hak aramayı daha pahalı hale getirmektedir.
2. Merkezde çalışan Adalet Bakanlığı mensupları, merkezde çalışan diğer bakanlık men
suplarından farklı iş yapmadığından "eşit işe eşit ücret" ilkesine aykırı bir durum yaratmaktadır.
Bu nedenlerle karşı oy kullanmaktayız.

Cemal Seymen
Nevşehir
Enis Tütüncü
Tekirdağ

Birgen Keleş
tzmir
Hilmi Ziya Pastacı
Aydın
Etern Cankurtaran
içel

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN
Adlî Personel İle Hazine Avukatlarına Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı bazı adlî personele ve Hazine avukatlarına yol gideri
ve tazminat verilmesidir.

MADDE 2. — Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumun
da olan hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, askerî mahkemelerdeki subay üyeler ve icra iflas me
murları ile yardımcılarına, adlî tabiplere, yazı işleri müdürü ile yazı işleri müdür yardımcıları
na, kâtiplere, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına yol giderle
rinden başka aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir. Hazine avukatlarına yol tazminatı büt
çenin ilgili tertibinden tediye olunur ve ayrıca gündelik ödenmez.
1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları içinde
ise, her iş için, 1 inci derece Devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 1 katı,
2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dışın
da ise, her iş için, 1 inci derece devlet memurunun aldığı geçici görev yolluğunun 1,5 katı,
3. Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye
sınırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her iş için 1 inci bent hük
mü, belediye sınırları dışında olan her iş için, 2 nci bent hükmü uygulanır.
Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden fazla iş olursa, mümkün oldukça işler aynı günde
yapılır. İş bir günde tamamlanamadığı takdirde hergün için bir iş üzerinden ve yukarıdaki bentler
gereğince tazminat verilir.
Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol tazminatı
ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. Adliye başkâtipleri ile
başkâtip yardımcıları ve kâtipler için bu miktarın 2/3'ü, mübaşirler ve hizmetliler için 1/2'si
ödenir.
Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler tarafından işin yapılmasından önce, emaneten mak
buz mukabilinde vezneye yatırılarak bununla ilgili deftere işlenip keşif ve işlem sonunda yapı
lan harcama bir tutanakla belgelenerek kalanı ilgili kişiye verilir.
Birinci fıkrada sayılanlardan adlî yargı hâkim ve savcıları ile diğer adlî yargı personeline,
tahakkuku müteakip, yol tazminatının 1/2'si ödenir. Yol tazminatının kesilen 1/2'si o yerdeki
millî bir bankada açtırılan bir hesaba yatırılır. Bu hesaba yatırılan paraların % 5'i her ayın
ilk haftası içinde Ankara'da millî bir bankada açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönTürkiye Büyük Millet Meclisi
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ADALET KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ
METİN

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN

Adlî Personel İle Hazine Avukatlarına Yol Gi
deri ve Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun
Tasarısı

Adlî Personel İle Devlet Davalarını Takip
Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi İle
492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Ka
nun Tasarısı

Amaç
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

Yd Giderleri Tazminatı
MADDE 2. — Tebliğden başka bir işlem
yapmak için makamından uzaklaşma duru
munda olan hâkimler, savcılar, askerî mahkemelerdeki subay üyeler ve icra iflas memur
ları ile yardımcılarına, adlî tabiplere, yazı iş
leri müdürlerine, zabıt kâtiplerine, mübaşir
lere, hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazi
ne avukatlarına yol giderlerinden başka aşa
ğıdaki miktarda yol tazminatı verilir :
1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş,
mahkemenin bulunduğu belediye sınırları
içinde ise, her iş için, 1 inci derece devlet me
murunun aldığı geçici görev yolluğunun 1 katı,
2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş,
mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dı
şında ise, her iş için, 1 inci derece devlet me
murunun aldığı geçici görev yolluğunun 1,5
katı,
Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin
bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sı
nırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye
sınırları içinde olan her iş için 1 inci bent hük
mü, belediye sınırları dışında olan her iş için,
2 nci bent hükmü uygulanır.

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, adlî
personele ve Devlet davalarını takibe yetkili
Hazine Avukatları, Hazine Avukatı olmayan
il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amir
leri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan
kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev ya
pan memurlara yol gideri ve tazminat veril
mesidir.
Yol Giderleri Tazminatı
MADDE 2. — Tebliğden başka bir işlem
yapmak için makamından uzaklaşma duru
munda olan hâkimler, savcılar, askerî mahkemelerdeki subay üyeler ve icra müdürleri ile
yardımcılarına, adlî tabiplere, yazı işleri mü
dürlerine, zabıt kâtiplerine, mübaşirlere, hiz
metlilere ve bu işlemlere katılan hazine avu
katlarına, hazine avukatı olmayan il ve ilçe
lerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve
3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler
ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan me
murlara yol giderlerinden başka aşağıdaki
miktarda yol tazminatı verilir :
1. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş,
mahkemenin bulunduğu belediye sınırları
içinde ise, her iş için, 1 inci derece devlet me
murunun aldığı geçici görev yolluğu kadar,
2. Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş,
mahkemenin bulunduğu belediye sınırları dı
şında ise, her iş için, 1 inci derece devlet me
murunun aldığı geçici görev yolluğunun 1,5
katı kadar,
Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin
bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sı
nırları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye
sınırları içinde olan her iş için 1 inci bent hük-

Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden
alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol tazmiTürkiye Büyük Millet Me clisi
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derilin Mahallî hesapta toplanan paraların arta kalanı, o yargı çevresinde görevli adlî yargı ha
kim ve savcıları ile adlî yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra müdürü,
icra müdür yardımcısı ile diğer personeline (ceza infaz kurumları personeli hariç) ayda bir eşit
miktarda ödenir.
Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönderilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez teşki
latının hâkim ve savcı dışındaki personeline, Adalet Bakanlığınca belirlenen miktar ve esaslar
dahilinde üç ayda bir ödeme yapılır. Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek devlet memuru
aylığının (ek gösterge dahil) yarısını geçemez. Yıl içerisinde toplanan paraların bu ödeme mik
tarını aşması halinde, artan miktarın, yıl içinde mahallinden gelen miktara oranı kadar, ma
hallinden gönderilecek miktardan mahsup yapılır.
Hesapların açılması, kesintilerin bu hesaplara yatırılması, hesaplardan yapılacak ödeme
ler ve miktarı ile mahsuba dair esaslar Adalet Bakanlığınca belirlenir.
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natı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantı
lı şekilde bölünerek hesaplanır. \âzı işleri mü
dürleri ve zabıt katipleri için bu miktarın
2/3'ü, mübaşirler ve hizmetliler için 1/2'si
ödenir.
Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler ta
rafından işin yapılmasından önce, emaneten
makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bu
nunla ilgili deftere işlenip keşif ve işlem so
nunda yapılan harcama bir tutanakla belge
lenerek kalanı ilgili kişiye verilir. Yol giderle
ri ile tazminatın bütçeden karşılanması halin
de yapılacak ödemelerde ilgili hükümler uy
gulanır.
Hazine avukatlarına yol tazminatı büt
çenin ilgili tertibinden tediye olunur ve ayrı
ca gündelik ödenmez.
Birinci fıkrada sayılanlardan adlî yargı
hâkim ve savcıları ile adlî yargıda görevli yazı
işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra mü
dürü, icra müdür yardımcısı ile diğer perso
nele tahakkuku müteakip, yol tazminatının
1/2'si ödenir. Yol tazminatının kesilen 1/2'si
o yerdeki bir kamu bankasında açtırılan bir
hesaba yatırılır. Bu hesaba yatırılan paraların
Vt 10'u her ayın ilk haftası içinde Ankara'da
bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakan
lığı merkez hesabına gönderilir. Mahallî he
sapta toplanan paraların arta kalanı, o yargı
çevresinde görevli adlî yargı hâkim ve sava
ları ile adlî yargıda görevli yazı işleri müdü
rü, zabıt kâtibi, mübaşir, icra müdürü, icra
müdür yardımcısı ile diğer personeline (ceza
infaz kurumları personeli hariç) ayda bir eşit
miktarda ödenir.

(Plan ve Bütçe Komisyonunun
Kabul Ettiği Metin)
mü, belediye sınırları dışında olan her iş için,
2 nci bent hükmü uygulanır.
N Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden
alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol tazmi
natı ise yukarıdaki bentler esasları ile orantı
lı şekilde bölünerek hesaplanır. Yazı işleri mü
dürleri ve zabıt katipleri için bu miktarın
2/3'ü, mübaşirler ve hizmetliler için 1/2'si
ödenir.

Yol giderleri ile tazminat, ilgili kişiler ta
rafından işin yapılmasından önce, emaneten
makbuz mukabilinde vezneye yatırılarak bu
nunla ilgili deftere işlenip keşif ve işlem so
nunda yapılan harcama bir tutanakla belge
lenerek kalanı ilgili kişiye verilir. Yol giderle
ri ile tazminatın bütçeden karşılanması halin
de yapılacak ödemelerde ilgili hükümler uy
gulanır.
Hazine avukatlarına yol tazminatı büt
çenin ilgili tertebinden tediye olunur ve ayrı
ca gündelik ödenmez.
Birinci fıkrada sayılanlardan adlî yargı
hâkim ve savcıları ile adlî yargıda görevli yazı
işleri müdürü, zabıt katibi, mübaşir, icra mü
dürü, icra müdür yardımcısı ile diğer perso
nele tahakkuku müteakip, yol tazminatının
1/2'si ödenir. Yol tazminatının kesilen 1/2'si
o yerdeki bir kamu bankasında açtırılan bir
hesaba yatırılır. Bu hesaba yatırılan paraların
% 10'u her ayın ilk haftası içinde Ankara'da
bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakan
lığı merkez hesabına gönderilir. Mahalli he
sapta toplanan paraların arta kalanı, o yargı
çevresinde görevli adlî yargı hâkim -ve savcı
ları ile adlî yargıda görevli yazı işleri müdü
rü, zabıt kâtibi, mübaşir, icra müdürü, icra
müdür yardımcısı ile diğer personeline (ceza
infaz kurumlan personeli hariç) ayda bir eşit
miktarda ödenir.

Adalet Bakanlığı merkez hesabına gön
derilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez
teşkilatının hâkim ve savcı dışındaki persone
line, Adalet Bakanınca belirlenen miktar ve
Adalet Bakanlığı merkez hesabına gön
esaslar dahilinde üç ayda bir ödeme yapılır.
derilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez
\apilan ödemeler aylık olarak en yüksek dev
teşkilatının hâkim ve savcı dışındaki personelet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yarıTürkiye Büyük Millet Meclisi
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MADDE
mıştır.

3. — 492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırıl
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sim geçemez. Yıl içerisinde toplanan parala
rın bu ödeme miktarının aşması halinde, ar
tan miktarın, yıl içinde mahallinden gelen
miktara oranı kadar, mahallinden gönderile
cek miktardan mahsup yapılır.

line, Adalet Bakanınca belirlenen miktar ve
esaslar dahilinde üç ayda bir ödeme yapılır.
Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek dev
let memuru aylığının (ek gösterge dahil) yan
sını geçemez. Yıl içerisinde toplanan parala
rın bu ödeme miktarını aşması halinde, artan
miktarın, yıl içinde mahallinden gelen mik
tara oram kadar, mahallinden gönderilecek
miktardan mahsup yapılır.

Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesapların
açılması, kesintilerin bu hesaplara yatırılma
sı, merkez teşkilatındaki personele yapılacak
ödeme miktarı ve mahsup işlemleri ile uygu
lamaya ilişkin diğer esaslar Adalet Bakanın
ca belirlenir.
Bu madde uyarınca verilen yol giderleri
ve yol tazminatları ile ödemeler Damga Ver
gisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplann
açılması, kesintilerin bu hesaplara yatırılma
sı, merkez teşkilatındaki personele yapılacak
ödeme miktarı ve mahsup işlemleri ile uygu
lamaya ilişkin diğer esaslar Adalet Bakanın
ca belirlenir.
Hazine Avukatı veya devlet davalarını ta
kibe yetkili kişiye ödenecek yol tazminatının
tahakkukunu müteakip, % 85'i ödenir. Yol
tazminatının kesilen % 15'i emanet hesabına
alınarak o il ve ilçede muhakemat hizmetle
rinde görev yapan raportör, şef ve memurla
ra ayda bir eşit olarak ödenir.
Bu madde uyarınca verilen yol giderleri
ve yol tazminatları ile ödemeler Damga Ver
gisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Adalet Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi, aynen kabul edilmiştir.
GEÇlCt MADDE 1. — 1991 Malî Yılın
da yol tazminatı olarak, 1991 Malt Yılı Bütçe
Kanununa ekli (H) cetveli ile tespit edilmiş
olan (30 000.—) TL. esas alınır.
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MADDE

MADDE

4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Y. Akbulut
Başbakan
Devlet Bakanı
M. Keçeciler
Devlet Bakanı
G. Taner
Devlet Bakanı
/. Çelebi
Devlet Bakanı
M. Yazar
Devlet Bakanı
E. Konukman
Devlet Bakanı
M. Taşar
Devlet Bakanı
H. Oruç
Millî Savunma Bakanı
H. Doğan
Dışişleri Bakanı
A. K. Alptemoçin
Millî Eğitim Bakanı
A. Akyol
Sağlık Bakanı
H. Şıvgın
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı
L. Kayalar
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Ş. Yürür
Kültür Bakanı
At K. Zeybek

Devlet Bakanı
K. inan
Devlet Bakanı
C. Çiçek
Devlet Bakanı
V. Dinçerler
Devlet Bakam
/. Ozarslan
Devlet Bakanı
/. Ozdemir
Devlet Bakanı
K. Akkaya
Adalet Bakanı
M. O. Sungurlu
tçişleri Bakanı
A. Aksu
Maliye ve Gümrük Bakanı
A. Kahveci
Bayındırlık ve tskân Bakanı
C. Aüınkaya
Ulaştırma Bakanı
C. Tuncer
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
/. Aykut
Enerji ve Tab. Kay. Bak.
E Kurt
Turizm Bakanı
/. Aküzüm
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Yürürlük
MADDE 4. — Adalet Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi, aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Yürütme
MADDE 5. — Tasarının S inci maddesi
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Adalet Komisyonu metninin S inci maddesi, aynen kabul edilmiştir.
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