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Resmî Gazete

Sayı : 31346

TEBLİĞ
Adalet Bakanlığından:
YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI
GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı, uluslararası adlî ş b rl ğ çerçeves nde yurt dışı tebl gat ve st nabe
talepler nde ödenmes gereken masrafları bel rlemekt r.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ, 25/1/2012 tar hl ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebl gat
Kanununun Uygulanmasına Da r Yönetmel ğ n 39 uncu maddes ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebl ğde yer alan;
a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
b) Dış tems lc l k: D plomat k tems lc l klerle konsoloslukları,
fade eder.
Uygulanacak hükümler
MADDE 4 – (1) Yurt dışı tebl gat ve st nabe talepler nde, Bakanlıkça bu konuda çıkartılan ve 16/11/2011
tar h nde yürürlüğe g ren 63/2 ve 63/3 sayılı Genelgelerde bel rt len usul ve esaslar göz önünde tutulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Masraflar
Kapsam
MADDE 5 – (1) Yurt dışı tebl gat ve st nabe taleb n n gönder lmes ç n alınan posta g der le yabancı ülke
makamlarınca sten len masraflardan oluşur.
Posta g der
MADDE 6 – (1) Bakanlık veya dış tems lc l kler aracı kılındığı her b r tebl gat veya st nabe taleb nde,
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur yet (KKTC) ç n 60 TL,
b) D ğer ülkeler ç n 100 TL,
posta g der alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tebl gat Talepler
Tebl gat Kanununun 25/a maddes gereğ nce yapılacak tebl gat
MADDE 7 – (1) 11/2/1959 tar hl ve 7201 sayılı Tebl gat Kanununun 25/a maddes gereğ nce tebl gat
taleb nde bulunulması hal nde, 6 ncı maddede bel rt len posta g der n n lg l s nce Haz ne ve Mal ye Bakanlığının
“Muhtel f Gel rler” hesabına yatırılması sağlanır. Buna da r makbuz örneğ , evrakın let leceğ dış tems lc l ğe
gönder lecek evraka eklen r veya tar h ve sayısı sevk yazısında bel rt l r.
D ğer tebl gat talepler
MADDE 8 – (1) 7201 sayılı Tebl gat Kanununun 25/a maddes dışındak tebl gat talepler nde tebl gat evrakı:
a) KKTC ç n KKTC Yüksek Mahkemes Başkanlığına,
b) D ğer ülkeler ç n lg l ülke yetk l makamlarına,
doğrudan gönder l r.
(2) B r nc fıkra uyarınca Bakanlık veya dış tems lc l kler aracı kılınmaksızın doğrudan yabancı ülke
makamlarına let len tebl gat talepler ç n 6 ncı maddedek posta masrafının yatırılması gerekmez.
Yabancı ülke makamlarınca stenen masraflar
MADDE 9 – (1) Tebl gat Kanununun 25/a maddes dışındak tebl gat talepler nde, yabancı ülke makamları
aracılığıyla yapılacak tebl gatlarda aşağıda bel rt len ülke uygulamaları esas alınır:
a) Amer ka B rleş k Devletler ;
1) 95 ABD doları tutarındak masraf, tebl gatın yapılacağı muhatabın adı bel rt lerek banka hesabına (ABC
Legal adına Wells Fargo Bank, SWIFT No: WFBIUS6S account no: 2007107119 USA, ABA rout ng no: 121000248
bel rt lmek suret yle) yatırılması veya (abclegal.com) s tes üzer nden onl ne olarak ödenmes sağlanır.
2) Makbuz örneğ tebl gat evrakı le b rl kte “ABC LEGAL, 633 Yesler Way, Seattle, WA 98104, USA”
adres ne gönder l r.
3) ABD Hükümet ne yapılacak tebl gatlarda 95 ABD doları masraf yatırılmaz.
b) Avustralya;
1) Tebl gat yapılacak adrestek posta kodu 2 (NSW) le başlıyorsa 69 Avustralya doları, Austral an Cap tal
Terr tory (ACT) Eyalet ç n 372 Avustralya doları, 08 veya 09 (Northern Terr tory) le başlıyorsa yetk l memurun
of s ne 25 km'ye kadar olan mesafeler ç n 151 Avustralya doları, posta kodu 4 (Queensland Eyalet ) le başlıyorsa b r
k ş ç n yapılacak b r saatl k tebl gat h zmet n n karşılığının 110,10 Avustralya doları (tebl gat yapılacak adres n 8
km’l k alanın ötes nde olması hal nde g d len her lave km ç n 3,90 Avustralya doları, tebl gat h zmet n n yer ne
get r lme süres 1 saat aşıyorsa, her lave saat başına 34,50 Avustralya doları, eğer tebl gat h zmet k veya daha fazla
k ş ç n yer ne get r lecekse de 19,80 Avustralya doları) tutarındak çek n S dney Başkonsolosluğumuz adına, d ğer
posta kodları söz konusu olduğunda se, Melburn ve yakın çevres ç n 110 Avustralya doları, V ktorya Eyalet 'nde

/

Melburn ve yakın çevres dışındak bölgeler ç n 170 Avustralya doları, görev bölges ndek V ktorya dışındak
eyaletlerde (Güney Avustralya, Batı Avustralya ve Tazmanya) başkentler n merkezler ne 40 km'den uzak olmayan
yerler ç n 200 Avustralya doları tutarında çek n Melburn Başkonsolosluğumuz adına düzenlenmes sağlanır.
c) Bahamalar;
1) Muhatabın gerçek k ş olması hal nde 80 ABD doları, muhatabın ş rket olması hal nde 160 ABD doları
veya karşılığı Türk l rasının mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması ve tebl gat şlem sonucunda Bahamalar
makamlarınca sten len masrafın ödenmes sağlanır.
ç) Belç ka;
1) Belç ka makamları 165 avro masrafın peş n ödenmes n talep etmekted r. Ayrıca, adrese göre masrafın
yatırılacağı banka hesabı ve tebl gat evrakının düzenleneceğ d l değ şmekted r. Bu nedenle tebl gat evrakının
düzenlenmes nden önce, tebl gat yapılması stenen muhatabın adres bel rt lerek evrakın düzenleneceğ d l ve masrafın
yatırılacağı banka hesap numarasının b ld r lmes hususlarında, “dh1965@just.fgov.be” adres ne, konu kısmına “new
request for bank deta ls and transact on reference” yazılarak e-posta gönder l r. B ld r lecek hesaba masrafın
yatırılması sağlanır ve makbuz örneğ evraka eklen r.
d) Estonya;
1) Kural olarak tebl gat talepler n n yer ne get r lmes ücrets zd r. Ancak, talep eden makamca tebl gatın adlî
memur aracılığıyla yapılmasının sten lmes hal nde 60 avro veya karşılığı Türk l rasının mahkeme veznes ne avans
olarak yatırılması ve tebl gat şlem sonucunda Estonya makamlarınca sten len masrafın ödenmes sağlanır.
e) Fransa;
1) “Chambre Nat onale des Hu ss ers de Just ce” adına havaley yapanın k ml ğ ve tebl gatın yapılacağı
muhatabın adıyla b rl kte dosya numarası yazılmak suret yle "BNP Par bas IDF Inst tut ons (02837) RIB: 30004
02837 00011021524 94 IBAN: FR76 3000 4028 3700 0110 2152 494 BIC: BNPAFRPPXXX" hesabına, 48,75 avro
yatırılması sağlanır, makbuz evrak le b rl kte “M n stère de la Just ce D rect on des Affa res C v les et du Sceau
Bureau du dro t de l'Un on, du dro t nternat onal pr vé et de l'entra de c v le (BDIP) 13, Place Vendôme 75042 Par s
Cedex 01 France" adres ne gönder l r.
f) Kanada;
1) Alıcısı kısmına “Canada” fades eklenmeks z n, “M n stry of F nance” yazılı 100 Kanada doları tutarındak
çek, evrak le b rl kte lg l dış tems lc l ğ m ze gönder l r.
2) Tebl gat yapılacak adres Alberta Eyalet sınırları çer s nde se düzenlenecek 100 Kanada doları tutarındak
çek n alıcısı kısmına "Canada" fades eklenmeks z n "Government of Alberta", adres Ontar o Eyalet sınırları
çer s nde se “M n stry of F nance of Ontar o” yazılır.
3) Çekler n 6 aydan daha esk tar hl olması hal nde Kanada makamlarınca şleme alınmadığı hususuna d kkat
ed lmel d r.
4) Quebec Eyalet (https://s tes.just ce.gouv.qc.ca/SPEI/SPEI/en) nternet adres üzer nden kred kartı le
onl ne ödeme yapılmasını kabul etmekte olup, ödeme yapıldığına da r belge örneğ evrak le b rl kte gönder l r.
g) Kuzey İrlanda;
1) 70 GBP veya karşılığı Türk l rasının mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması ve tebl gat şlem
sonucunda Kuzey İrlanda makamlarınca sten len masrafın ödenmes sağlanır.
ğ) Letonya;
1) “Counc l of Sworn Ba l ffs” adına, muhatabın sm le dosya numarası yazılmak suret yle “Reg strat on No.
90001497619 Reg stered off ce: 82-3 Br v bas Street, R ga, LV-1001, Latv a Bank: Swedbank AS Account No:
LV93HABA0551038096742 SWIFT code: HABALV22” hesabına 113,97 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak le
b rl kte "Counc l of Sworn Ba l ffs Lacplesa Street 27-32 R ga, LV-1011 Latv a" adres ne gönder l r.
h) L tvanya;
1) “Chamber of Jud c al Off cers of L thuan a” adına, muhatabın sm le dosya numarası yazılmak suret yle
“IBAN: LT92 4010 0424 0031 5815, AB "DnB bankas", code of legal ent ty 126198978” hesabına 110 avro
yatırılması sağlanır, makbuz evrak le b rl kte "M n stry of Just ce, L etuvos Respubl kos Te s ngumo M n ster ja,
Ged m no ave. 30, LT-01104 V ln us LITHUANIA" adres ne gönder l r.
ı) San Mar no;
1) “Uff c o Reg stro e Ipoteche della Repubbl ca d San Mar no” adına, muhatabın sm le dosya numarası
yazılmak suret yle “IBAN: SM44 A032 2509 8000 0001 0005 403 SWIFT CODE: ICSMSMSMXXX” hesabına 50
avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak le b rl kte “Tr bunale Un co of the Republ c of San Mar no, V a 28 Lugl o n.
194, 47893 Borgo Magg ore, Repubbl ca d San Mar no” adres ne gönder l r.
) S ngapur;
1) 80 S ngapur doları masraf talep ed lmekted r. S ngapur doları Ülkem zde dolaşımda bulunmadığından,
karşılığı ABD doları veya Türk l rasının mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması ve tebl gat şlem sonucunda
S ngapur makamlarınca sten len masrafın ödenmes sağlanır.
j) Tayland;
1) 450 baht masraf talep ed lmekted r. Tayland bahtı Ülkem zde dolaşımda bulunmadığından, karşılığı ABD
doları veya Türk l rasının mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması ve tebl gat şlem sonucunda Tayland
makamlarınca sten len masrafın ödenmes sağlanır.
k) Yunan stan;
1) “Hellen c M n stry of Just ce, Transparency & Human R ghts” adına, muhatabın sm le dosya numarası
yazılmak
suret yle
“Bank
of
Greece,
Bank
Account
Number:
23/2341147896,
IBAN:
GR9101000230000002341147896, Sw ft Code: BNGRGRAA” hesabına 50 avro yatırılması sağlanır, makbuz evrak
le b rl kte "M n stry of Just ce D rectorate of Leg slat ve Work, Internat onal Legal Relat ons and Internat onal
/

Jud c al Cooperat on Department of Internat onal Jud c al Cooperat on n C v l and Cr m nal Cases 96 Mesoge on Av.
Athens 11527 Greece” adres ne gönder l r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İst nabe Talepler
Posta g der
MADDE 10 – (1) Bakanlık veya dış tems lc l kler n aracı kılındığı her st nabe taleb nde, 6 ncı maddede
bel rt len posta g der n n lg l s nce Haz ne ve Mal ye Bakanlığının “Muhtel f Gel rler” hesabına yatırılması sağlanır.
(2) Buna da r makbuz örneğ n n, Bakanlığa gönder len evraka eklenmes veya tar h ve sayısının Bakanlığa
yazılan sevk yazısında bel rt lmes gerek r.
D ğer masraflar
MADDE 11 – (1) Tüm st nabe talepler nde, talepte bulunulan yabancı ülke makamı tarafından sten lmes
hal nde masrafın ödeneceğ ne da r lg l s nden Türkçe taahhütname alınır, taahhütnamen n b r suret , tercüme
ett r lmeks z n sevk yazısına eklen r, st nabe talepnames nde ek olarak bel rt lmez.
(2) B l rk ş ncelemes sten len st nabe talepler nde, yabancı ülke makamlarınca talep ed ld ğ nde ödenmek
üzere, 1.000 TL’n n mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması sağlanır.
(3) DNA test sten len hallerde 4.000 TL, kan tahl l yapılması sten len hallerde 1.500 TL, Türk ye’de
yapılacak tahl l ve DNA test şlemler ne esas olmak üzere yurt dışından kan veya doku örneğ n n alınması sten len
hallerde 1.000 TL’n n mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması sağlanır.
Yabancı ülke makamlarınca sten len masraflar
MADDE 12 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yer ne get r lecek st nabe talepler nde aşağıda bel rt len ülke
uygulamaları esas alınır:
a) Almanya;
1) D nlenecek her b r tanık ç n 2.200 TL,
2) Ekonom k ve sosyal durum araştırmaları ç n 1.000 TL,
avansın mahkeme veznes ne yatırılması sağlanır.
3) Köln şehr ndek adres tesp tler ç n "Sparkkasse Köln-Bonn, IBAN: DE89 3705 0198 0093 1329 75, BIC:
COLSDE33XXX" banka hesap numarasına açıklama kısmına "9709.000.1230.7" nolu muhasebe numarası ve dosya
numarası yazılmak suret yle 11 avro yatırılarak makbuz örneğ Bakanlığa gönder lecek sevk yazısına eklen r.
4) K el şehr le Essen ve Düsseldorf Başkonsolosluğumuzun görev bölges ndek şeh rlerde adres tesp t
talepler ç n sten len 13 avro veya karşılığı Türk l rasının mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması sağlanır.
b) Dan marka;
1) DNA test talepler nde asgar 8.953 Dan marka kronunun (Baba, anne ve çocuk dah l) mahkeme veznes ne
avans olarak yatırılması sağlanır.
2) Adres tesp t talepler nde 115 Dan marka kronunun mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması sağlanır.
3) Kan tahl l ve kan örneğ alınması talepler nde se taleb n çer ğ ne göre b ld r lecek ücret Kopenhag
Büyükelç l ğ “Hesap sah b : Turk sh Embassy, Banka adı: Danske Bank-Dan marka, Şube No: 4001, Hesap No:
10409381, IBAN No: DK09 3000 0010 4093 81, SWIFT Kodu: DABADKKK” hesabına yatırılması sağlanır.
c) Kanada;
1) Quebec Eyalet ’nde d nlenecek her b r tanık ç n 1.500 TL’n n mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması
sağlanır. Bu husus Bakanlığa gönder lecek sevk yazısında bel rt l r.
ç) Kongo Demokrat k Cumhur yet ;
1) 100 ABD dolarının mahkeme veznes ne avans olarak yatırılması sağlanır.
(2) Bunların dışında kalan st nabe talepler nde, devletler nad ren masraf talep ett kler nden posta g der
dışında avans alınmaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Ülkem zde dolaşımda bulunmayan paralar
MADDE 13 – (1) Yabancı ülke makamlarınca yurt dışı tebl gat ve/veya st nabe taleb n n yer ne get r lmes
ç n Ülkem zde dolaşımda bulunmayan para c ns nden masraf sten lmes hal nde, Ülkem zde bulunan bankalardan
b r ne başvuru yapılarak, yurt dışı muhab r bankaların verd ğ h zmetlerden faydalanmak suret yle sten len para
c ns nden ödemen n yapılması sağlanır.
Masrafın haz neden karşılandığı talepler
MADDE 14 – (1) Adlî yardım talepl veya kamu davası n tel ğ nde bulunması neden yle masrafların resen
Haz neden karşılandığı dosyalarda;
a) İsten len posta g der n n Haz neden karşılanmak suret yle Haz ne ve Mal ye Bakanlığının “Muhtel f
Gel rler” hesabına yatırılması sağlanır. Makbuz örneğ Bakanlığa gönder lecek sevk yazısına eklen r veya tar h ve
sayısı yazıda bel rt l r.
b) Yabancı ülke makamlarınca peş n sten len masrafların Haz neden karşılanmak suret yle yatırılması
sağlanır. Makbuz örneğ adlî yardımlaşma evrakına eklen r.
c) Avans olarak vezneye yatırılması sten len masraflar yatırılmaz. Bununla b rl kte, şlem n
tamamlanmasından sonra sten len masrafın Haz neden karşılanmak suret yle yatırılması sağlanır. Makbuz örneğ
Bakanlığa gönder l r.
ç) “Taahhütname” alınmaz.
Avansların yatırılması
MADDE 15 – (1) Yukarıdak maddeler uyarınca masrafın mahkeme veznes ne avans olarak yatırılmasının
sten ld ğ durumlarda;
a) Avansın yurt dışı tebl gat ve/veya st nabe talep eden kurumun kend hesabına ya da veznes ne yatırılması,
/

b) Makbuz örneğ n n Bakanlığa gönder lecek sevk yazısına eklenmes veya tar h ve sayısının yazıda
bel rt lmes ,
c) Makbuz örneğ n n tercüme ett r lmemes ve yabancı makama gönder lecek tebl gat ve/veya st nabe
talepnames nde ek olarak bel rt lmemes , takım evraka eklenmemes ,
gerek r.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebl ğ 1/1/2021 tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebl ğ hükümler n Adalet Bakanı yürütür.

/

