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................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Sidney Başkonsolosluğumuzdan alınan 09/07/2013 tarihli ve 73696511-382.00-2013/627032
sayılı yazılarında, yurtdışı tebligat ve istinabe işlemlerine ait ücretler konusunda, 1 Temmuz
2013 tarihi itibariyle, Başkonsolosluklarının görev bölgesindeki eyaletler tarafından
güncellenen yeni ücretlere ilişkin bilgiler sunulmakta ve konunun adli makamlarımıza
duyurulması istenilmektedir.
Buna göre, Sidney Başkonsolosluğumuzdan alınan yazıda;
-New South Wales(NSW) Eyaleti yönünden(Posta Kodu:2); Sidney şehrinin yer aldığı NSW
Eyaletinde tebligat işlemlerinin Eyalet Başsavcılığı tarafından yerine getirildiği ve tebligat
talepleri için 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle 60.50 Avusturalya Doları ücret talep edildiği,
-Queensland Eyaleti yönünden (Posta Kodu:4); bir kişi için yapılacak bir saatlik tebligat
hizmetinin karşılığının 89 Avusturalya Doları olduğu, tebligat yapılacak adresin 8 km'lik
alanın ötesinde olması halinde gidilen her ilave kilometre için 3.20 Avusturalya Doları ücret
talep edildiği, tebligat hizmetinin yerine getirilme süresi 1 saati aşıyorsa, her ilave saat başına
27.90 Avusturalya Doları, eğer tebligat hizmeti iki veya daha fazla kişi için yerine
getirilecekse de 16.00 Avusturalya Doları ücret ödenmesi gerektiği,
-Northern Territory yönünden (Posta Kodu 8 ya da 9); başkent Darwin'in 25 km uzağına kadar
olan yerler ve yapılan tek ziyaret için 133.00 Avusturalya Doları ücret talep edildiği, daha
uzak mesafeler sözkonusu olduğunda ise her ilave km için 90 cent ödenmesi gerektiği,
-Tebligat taleplerinin yerine getirilmesi sırasında sözkonusu adresin tekrar ziyaret edilmesi
gerektiğinde, fazladan yapılan her ziyaret için bir ilave tebligat ücreti alındığı,
-Belirtilen tebligat tutarlarının ilgili Avsturalya makamlarınca her yıl Temmuz ayında gözden
geçirilerek arttırıldığı,
-Bu çerçevede Sidney şehrinin bulunduğu New South Wales(NSW) eyaleti içerisinde
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yapılacak tebligatlara ait çeklerin 1 Temmuz 2014 tarihinde kadar 60.50 Avusturalya Doları
olarak Sidney Başkonsolosluğu (Turkish Consulate General Sydney) adına düzenlenip
gönderilmesi gerektiği,
Hususları yer almaktadır.
Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin yargı çevrenizdeki hukuk ve idare mahkemeleri ile icra
dairelerine duyurulmasını rica ederim.
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