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Adlî Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Taz
minat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun
(Resmi Gazete ile yayımı : 16.5.1991 Sayı : 20873)
Kuma No.
3717

Kabul Tarihi
8.5.1991

Amaç
MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, adlî personele ve Devlet davalarını takibe yetkili Ha
zine Avukatları, Hazine Avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri
ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan me
murlara yol gideri ve tazminat verilmesidir.
Yol Giderleri Tazminatı
MADDE 2. — Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma durumun
da olan hâkimler, savcılar, askerî mahkemelerdeki subay üyeler ve icra müdürleri ile yardımcı
larına, adlî tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt kâtiplerine, mübaşirlere, hizmetlilere ve bu
işlemlere katılan hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe
yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan kişiler ile muhakemat hizmetle
rinde görev yapan memurlara 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 memurunun aldığı geçici görev yolluğu kadar,
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 kadar,
Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye sınır
ları içinde, bir kısmı dışında ise, belediye sınırları içinde olan her iş için 1 inci bent hükmü,
belediye sınırları dışında olan her iş için, 2 nci bent hükmü uygulanır.
Görülen işler birden fazla ise, ilgililerden alınacak yol giderleri uzaklık ile, yol tazminatı
ise yukarıdaki bentler esasları ile orantılı şekilde bölünerek hesaplanır. Yazı işleri müdürleri
ve zabıt kâtipleri 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. Yol giderleri ile tazminatın
bütçeden karşılanması halinde yapılacak ödemelerde ilgili hükümler uygulanır.
Hazine avukatlarına yol tazminatı bütçenin ilgili tertibinden tediye olunur ve ayrıca gün
delik ödenmez.
Birinci fıkrada sayılanlardan adlî yargı hâkim ve savcıları ile adlî yargıda görevli yazı işleri
müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahak
kuku müteakip, yol tazminatının 1/2'si ödenir. Yol tazminatının kesilen 1/2'si o yerdeki bir kamu
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bankasında açtırılan bir hesaba yatırılır. Bu hesaba yatırılan paraların % 10'u her ayın ilk haf
tası içinde Ankara'da bir kamu bankasında açtırılan Adalet Bakanlığı merkez hesabına gönde
rilir. Mahallî hesapta toplanan paraların arta kalanı, o yargı çevresinde görevli adlî yargı hâ
kim ve savcıları ile adlî yargıda görevli yazı işleri müdürü, 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 gönderilen paralardan, Adalet Bakanlığı merkez teşki
latının hâkim ve sava dışındaki personeline, Adalet Bakanınca belirlenen miktar ve esaslar da
hilinde üç ayda bir ödeme yapılır. Yapılan ödemeler aylık olarak en yüksek devlet memuru ay
lığının (ek gösterge dahil) yarısını geçemez. Yıl içerisinde toplanan paraların bu ödeme mikta
rını aşması halinde, artan miktarın, yıl içinde mahallinden gelen miktara oranı kadar, mahal
linden gönderilecek miktardan mahsup yapılır.
Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesapların açılması, kesintilerin bu hesaplara yatırılması,
merkez teşkilatındaki personele yapılacak ödeme miktarı ve mahsup işlemleri ile uygulamaya
ilişkin diğer esaslar Adalet Bakanınca belirlenir.
Hazine Avukatı veya devlet davalarını takibe yetkili kişiye ödenecek yol tazminatının ta
hakkukunu müteakip, % 85'i ödenir. Yol tazminatının kesilen °fo 15'i emanet hesabına alına
rak o il ve ilçede muhakemat hizmetlerinde görev yapan raportör, şef ve memurlara ayda bir
eşit olarak ödenir.
Bu madde uyarınca verilen yol giderleri ve yol tazminatları ile ödemeler Damga Vergisi
hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
MADDE 3. — 492 Sayılı Harçlar Kanununun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇtCt MADDE 1. — 1991 Malî Yılında yol tazminatı olarak, 1991 Malî Yılı Bütçe Ka
nununa ekli (H) cetveli ile tespit edilmiş olan (30 000.—) TL. esâs alınır.
Yürürlük
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür.
BU KANUNA AİT TUTANAKLAR
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cilt

Birleşim

55
57
60

70
88
114

Sayfa
382
130
136:139,143

I - Gerekçeli 527 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 114 üncü Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları
görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/778
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