
1. !Dava açmak veya 
sav,mmada bulunmak 

Celpr,ame Hazırlanması: 

(1)Taleptakriri 
dosyalanmadıQ ı veya 
celpname üıerinde özel 
surette açıklama 
yapılmadığı hallerde 

(2)Celpnameitebirlikle 
!aleptak riridosyalandıQı 

halle.!:!!! 
3. ffspatı vücut kaydı; ispatı 

vlicutkaydı ile birlikte 
(eğervarsa)savunma 

layihas,vı,karş ı talep 

4. ! Yukarıda 2{2)'nin 
uygulanmadığı hallerde, 
talep takriri ve eğer 
varsa savunmaya ve 
karşı talebe cevap 
layihası hazırlanması ve 
tevdi i 

5. I Gereklilıallerdeyazılı 
di[ekçehazırlanması vı, 

bir suret 
6. [Dilekçeveyadavamn 

dlnl enmeslndelıazır 

bulunulması için 
ihbarname ve suretinin 
tıa:ı:ırlanması 

7. lTtıbarnamı,vı,rilmeslne 
gerek olmayan hallerde 
ıek taraflıdllekçe 

yapmakUzereMahkeme 
veyayaıgıçhu;ı:uruna 

çıkma: 

KazaMahkemes;nde 

8, ! ihbarl ı dilekçe: 
ltirazyolcso: 

KazaMııhkemeslnde 

Y(iksek Mahkemede 

itiraz varsa 

Kaza Mahkemesinde her 
gün veya günün bir 
bölümüicin 

Yüksek Mahkemede her 
güııveyagünürıblr 

bölümü için 

9. I Duruşmada lspahvücut 
ettiği her gün veya 
günün her bölümü için 

10. !Hüküm tevhiminde 
hazır bulunma: 

Kaza M~hkemesinde 

Yüksek Mahkemede 
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EKB KISIM J 

HUKUK DAVAL.ARINDA AVUKAT ÜCRETLERi 

OAVA KONUSUNUN OE~ERI VEYA HÜKMOLUNAN PARAMIKTARI 
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26. llıkmahkemedehuır 
bulurımamıı;olan 

avukatın istinaf maksadı 
Jç/ndavadosyasım 

inceıemesi 
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EKB KISIM 1 

HUKUK DAVALAR1NOA AVUKAT ÜCRETLER] 

DAVA KONUSUNUN DE~ERfVEYA HÜKMOLUNAN PARA MIKTARI 
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27• I~~ ~~::::a:aaş:~:r~;~i~:ı~~k~~=~~~~to~~~~ede l&patı vücut edilir ancak vakit darlığı nedenlyle duruşma ertelenirse bu maddenin 3'üncü paragrafında yer alan Mmasraflarıı hak kazanmak için emlr v"rilmesi gerektiğiM ile ilgili kurala bakılmaksızın, ispatı vücut için öngörülen ücretin en düşUk miktarının 1{4'ü verilir. Meğer ki Mahkeme , 

(2) Duruşmanın ertelenmesi tarafların müşterek 1alebiyle gerçekl eşmişse, lşlemin sonunda masraflara hak kaunan taraf llgili gün için masraf talep etme hakkına sahip olma;,;. 

(3) Durıışmanın ertelenmesi tarflardan birinin talebi üzerine gerçekleşll!jlnde, Mahkeme veya Yargıç tarafından Hgll! gün için masraflara ilişkin bTr emir verilmemiş ise, işlemin sonunda masraflara hak km nan taraf Ugili gl.ln için masraf talep etme hakkına sahip olmaz. Ancak ertelemede. 'masraflar dava/lr;llda sonuna kalacaktır/bırakılır·• 
ö;:lü bir kayıt konıılmuşsa. o gün için, masraflara yönel ik emir verilmiş kabul edilir. 

28. !Dava {veya ir;tinaf) duruşma safhasına gı:,ldiğinde tı:ıraflar arasında uzlaşmaya varılırsa, Mahkeme dııruşma için öngörülen ücreUern müsaade edebillr. 

29. !Talimat işleminde, tallmatın yapıldığı gün için talep edllebllecek ücret, itirazın otınadıQı ihbarlı dilekçeler için uygulanan ücret kadardır. 

Herhangi bir talimat emrinin verilmediği. yaımzça tehir ışıemlrıi n yapıldığı günler için verllebllecek ücret lse yukarıda belfr1llen ücretin dör1te btrJ kadardır. 

30. !Zaptı dava ve dun.ı şına örıceı:;1 incelemelerde verileb ilecek iicret, Yargıç aksine bir emlrvemıedik çe duruşmalar için belirlenmiş iicretlerin en alt rakamının dörtte biri kadardır. 

Ouwşma dışındaki işlemlerin tehlrlerinde, {talimat, zaptı dava, duruşma öncesi inceleme dahli), Mahkeme veya Yargıç tarafından llglli gön için masraflara !Uşktn blr emir verilınemlş lse, işlemin sonunda masrarıara hak kazanan taraf l!gili gün için masraf talep etme hakkına sahip olmaz. Ancak ertelemede, "masraflar dava/istida sonuna 
kalacaktır(bırakılırM özlü bir kayıt konulmuşsa, o gün için, masraflara yönellk emir verilmiş kabul edilfr. 

Marıdamus veya asil celpnameıere ilişkin işlemlerde veya yukarıda öngörülmeyen diğer işlemlerde, Mahkeme uygul.ınacak Ucret t.ır lfesinl belirtir. 

33. !Uygulanacak ücret tarifesinin saptanmasında gözet(tecek kriterler ş unlardır: 

(1) Davanın başlatılmasından itibaren ispatı viicut edilinceye kadar veya ispatı vücut edi)medi!Ji hallerde gıyabi hiiküm elde edilinceye kadar ı:e!pname üzerindeki talep; 

(2) ispatı viicut edildikten sonra hüküm verilinceye kadar taraflar arasında teatı edilen layihalarda aç ı klandığı üzere ihtilaf konusu olan miktaı-veya değer: 

(3) Hükümden sonra icra takibi işleminde. hakkında icra takibi yapılmas ı istenen mfktar; 

{4) (slinaflar hakkında, istinaf edilen dava konusunun miktarı veya değeri. 

34. !Talep veya dava konusunun e ı.ası, doğrudan veya dolayısıyla, para ııeya mal olmayan Aile Mahkemeterlndeki muame!elerde cetvelin dördüncü sütununda gösterilen iicretler alınacaktır. 

35, 1(1) Anayasa Mahkemesi huzurundaki iptal davaları ile havalelere lli!Jkin işlemlerde ııygulanacak ücret tarifesi meseleye bakan Mahkeme veya Yergrç tarafından takdlr edilmediği hallerde cetııe!ln 17'nı: i sütunundaki tarife ı:>lacaktır. 

Ancak havalenin yapıldığı Mahkeme işlemindeki ihtilafın konusu doğrudan veya dolayısıyla para veya mal ise, ihtilafa konu miktar cetvelin hangi sütununa giriyorsa o sütundaki tarife esas alımıcaktır 
(2) Yüksek idare Mahkemesiniıı heyet olarak gördüğü dava ve istinaflara ilişkin yargısal işlemlerde uygulanacak ücret tarifesi, mesel ey,_, hakan Mahkeme veya Yargıç tarafından takdir edilmedlği hallerde cetvelin 13'iincU sütunundaki tarife olacaktır. 

(3) Yüksek idare Mahkemesinde tek yargıçla görülen dava ve islıdalara ilişkin yargı sal işlemlerde uygı.ılanacak ücret tarifesi. meseleye bakan Mahkeme veya yargıç tarafından takdir edilmediği hallerde cetveliı 10'uncu sl.ltunundaki tarifo olacaktır. 

36. !Tüm davalarda. hüküm son,ası müsaade ediltıcek avukat ücretleri hükmolunan mlkt.ın aşamaz. Ara lstidalarda müsaade edılecek avukat ücretler! ise dava konusunun değerini ;ışamaz. 

37. JBirden fazla Daııalımn bulundugu daııalarda her Oa~ahnın ayrı Avııkat tutmuş olması halinde her Davalı Avukatının ücreti ve toplam Avukat Ucrellerl davanın tüm özel!iklerl değerlendirilerek Mahkeme tarafından belirlenir. 

38. !Oava masraftarı, tespit olıınduğu tı:ırihten başlayarak son ödeme gününe kadar. yıllık yasal faiz oranında bir faiz ödenmesini gerektirir. Ancak ödenecek faiz, tespit olunan masrafların dört katını aşamaz. 
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