Yasal Danışmanlar için Medeni Kanunu 1835 ve 1835a Maddeleri Uyarınca Temsil
Masraflarının Tazmini Hakkında Bilgilendirme1
Yasal danışmanlık ilke itibarıyla ücretsiz (fahri) yerine getirilir. Ancak görevinizin ifası esnasında
oluşabilecek masraflar yasal danışman olarak tazmin edilebilir.
1.

Götürü Temsil Masrafı Tazmini, MK 1835a maddesi
MK 1835a maddesi uyarınca götürü temsil masrafı şu anda senede 399,00 € ile tazmin edilir.
Meblağı talep etmeniz halinde sulh mahkemesinin ilgili bölümüne (aile veya yasal danışmanlık
mahkemesi) makbuz ibraz etmeniz gerekmez.
Yasal danışmanlığa atanmadan bir sene sonra olmak üzere senede bir kere tazmin edilir. İlgili
dilekçenizi müteakip her senenin 31.03. tarihine kadar vermemeniz halinde, temsil
masraflarınızın tazmin edilmesi hakkınızı kaybedeceğiniz konusuna dikkatiniz çekilir. Bu süre
hak düşürücü süredir ve geçmesinden sonra tazmin edilmeyi edemezsiniz.
Örnek:
Yasal danışmanlık senesinin 15.08.2009 tarihinde bitmesi halinde, 31.03.2010 tarihine kadar
talebinizi beyan etmeniz gerekir.
Dilekçe formu talebiniz üzerine verilir. Talebinizi usule bağlı olmadan da verebilirsiniz.

2.

Temsil Masraflarının Tazmini, MK 1835. maddesi
Temsil masraflarınızın 399,00 € tutarındaki meblağı geçmesi halinde, masraflarınızı ayrıntılı bir
şekilde kanıtlamanız gerekir (ziyaret tarihi, yol masrafları, telefon görüşmeleriniz, adres
bilgileriyle birlikte posta masrafları vs.). Kendi aracınızı kullandığınız seyahatlerde gittiğiniz
kilometre başına 0,30 € tazmin edilir.
Oluşmasını müteakip 15 ay içerisinde masrafın ilgili kişi veya sulh mahkemesinin ilgili
bölümünden (aile veya yasal danışmanlık mahkemesi) talep edilmemesi halinde masrafları
talep etme hakkınız sona erer.

3.

Seçim hakkı
Sadece masrafların kanıtlanmasının gerekmediği götürü veya oluşan masraflarınızın tazmin
edilmesini talep edebilirsiniz. Kendiniz için uygun olan alternatifi seçiniz. Seçiminiz sizin için
bağlayıcıdır.
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4.

Tazmin usulü
İlgili kişinin servetinin bulunmaması durumunda, yani sürekli gelirinin sosyal yardım sınırlarının
altında olması ve diğer servetinin dokunulmamazlık sınırının altında olması halinde
masraflarınız talep üzerine devlet kasası tarafından tazmin edilir.
Dokunulmamazlık sınırı altındaki servet miktarı genelde 5.000 Euro dur.
İlgili kişinin yeterince gelirinin veya servetinin olması halinde, oluşan masraflarınızı hemen
oluştuktan sonra kanıtlayarak (bk. yukarıda 2) talepte bulunmadan hemen ilgilinin servetinden
alabilirsiniz. Götürü tazmini seçtiğiniz halde (bk. yukarıda 1) onu sene sonunda ilgilinin
servetinden alabilirsiniz. Tetkiki hesabın denetlenmesi veya raporlama kapsamında yapılır.

5.

Vergi mükellefiyeti
Şahsınıza ödenen götürü genelde vergiye tabi değildir. Ancak 6 yasal danışmanlıktan fazlasını
yapmanız ve ek olarak ücretli iş çerçevesinde maaş almanız halinde gelir vergisi mükellefiyeti
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İşbu bilgilendirme anlam itibarıyla vasi (Vormund) ve kayyım (Pfleger) için de geçerlidir.
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söz konusu olabilir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen şahsınız için yetkili olan maliyeye
başvurunuz.

