
  

Av. Yüce DURMUŞ – Av. Züheyla DÜLGER DURMUŞ  
 

Bilgilendirme Belgesi 
 
 
 

Bu belge, Durmuş & Dülger Avukatlık ofisinin çalışma kuralları ve genel olarak dava hakkında tarafınızı bilgilendirmek 

amacıyla hazırlanmıştır.  

• İLETİŞİM GÜN VE SAATLERİ    

Avukatlık ofisimiz, hafta içi günler olan PAZARTESİ - SALI - ÇARŞAMBA - PERŞEMBE - CUMA günleri, ( 09.00 – 12.30 ) 

ile ( 13.30 – 18.00 ) saatleri arasında danışma / görüşme / bilgi taleplerinize cevap vermektedir.  

Cumartesi, Pazar, Yılbaşı, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 28 Ekim, 29 Ekim, Kurban Bayramı, 

Ramazan Bayramı arefe ve tatil günlerinde danışma / görüşme / bilgi almak için telefonla aramayınız, ofisimize gelmeyiniz.  

( 09.00 – 12.30 ) ile ( 13.30 – 18.00 ) saatleri DIŞINDA danışma / görüşme / bilgi almak için telefonla aramayınız, 

ofisimize gelmeyiniz. 

• İLETİŞİM YOLLARI VE ŞEKLİ 

Danışma ve görüşme için belirttiğimiz gün ve saatlerde ofis telefonumuzu ( OFİS TEL : 0530 964 04 29 ) arayarak veya 

randevu alıp ofisimize gelerek iletişim kurabilirsiniz.  

Ofis telefonlarımız veya yüz yüze görüşme dışında başka telefon, SMS, faks, e-mail, facebook, whatsapp, instagram 

vs. gibi iletişim yollarından göndereceğiniz ileti ve taleplerinize herhangi bir cevap verilmemektedir.  

Müvekkilimiz dışında kimseye ( akrabalık veya yakınlık derecesi ne olursa olsun ) müvekkilin davası veya kişisel bilgileri 

hakkında herhangi bir cevap verilmemekte, görüşme yapılmamaktadır.     

• DURUŞMALARA GELECEK MİYİM ? DURUŞMALAR HAKKINDA NASIL BİLGİ ALACAĞIM ? 

Duruşmalara ve Mahkemeye gelmeyeceksiniz. Gelmeniz gereken bir durum olursa önceden haberdar edileceksiniz.  

Duruşma günü öncesinde veya duruşma günü arayarak duruşmanız hakkında bilgi almak isterseniz tarafınıza herhangi 

bir cevap verilmeyecektir.  

Duruşmada olanlar ve bir sonraki duruşma tarihi hakkında bilgi almak için; yapılan duruşmadan 1 gün sonra ve devamı 

çalışma gün ve saatlerimiz içerisinde ofisimize gelebilir veya ofis telefonlarımızı arayabilirsiniz. 

• AVUKAT HANGİ HALLERDE ARAR 

Avukatlık ofisimiz; karşı taraf herhangi bir anlaşma veya uzlaşma teklif ettiğinde, duruşmaya gelmeniz gereken bir 

durum olduğunda, davanızda karar verildiğinde, dava dosyası İstinaf Mahkemesinden döndüğünde, istinaf mahkemesi tarafından 

verilen karar temyiz edilirse dava dosyası Yargıtay’dan döndüğünde, davanız ile ilgili herhangi bir tahsilat yapıldığında sizi 

arayarak veya SMS göndererek sizi bilgilendirecektir.  

Bu hususlar dışında Avukatlık ofisimiz tarafından aranmayacak ve SMS gönderilmeyecektir.   

• DAVAYI YÜZDE KAÇ KAZANIRIZ ? DAVAM GARANTİ Mİ ? NE KADAR TAZMİNAT VEYA PARA ALIRIM ? 

Hiçbir dava kaybedilmek için açılmaz. Hiçbir dava kaybedilmek için takip edilmez. Ancak bu tür sorularınızın cevabı 

Mahkemenin yapacağı yargılama, vereceği karar ile verilen karara karşı istinaf ve/veya temyiz mahkemesinin vereceği karar ile 

belirlenebilecektir. Bu nedenlerle, bu tür sorulara kesin veya tahmini bir cevap verme imkanı olmadığı gibi avukatlık mesleki 

açıdan da doğru bulmadığımız bu tür sorulara cevap vermiyoruz. Bu nedenle bu tür sorularda ısrarcı olmayınız.  

• DAVAMDA KARAR VERİLDİKTEN SONRA NE OLUR ? 

- Mahkemenin duruşmada verdiği karara “ kısa karar “ diyoruz. Mahkeme Hakimi, kısa kararı verdikten sonra iş 

yoğunluğuna göre 1 – 3 ay içinde gerekçeli, imzalı ve mühürlü kararı yazar. Bu karara “ gerekçeli karar “ diyoruz. Mahkemenin 

verdiği kararı beğenmeyen davanın taraflarından herhangi biri “ yasal koşulları varsa “ nihai karara karşı istinaf yoluna 

başvurabilir. İstinaf yoluna başvurulursa dosya ilgili bölge adliye ( istinaf ) mahkemesine gider ve bölge adliye mahkemesinin 

vereceği karar beklenir. Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı eğer “ yasal koşulları varsa “ Yargıtay nezdinde temyiz kanun 

yoluna başvuru yapılabilir.   

• DAVAMI KAYBEDERSEM NE OLUR ? 

Yerel mahkeme kararında ret edilen bir miktar var ve eğer karşı taraf davada bir Avukat ile temsil edilmiş ise; RET 

EDİLEN MİKTAR ÜZERİNDEN Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca ret ilam vekalet ücretine ve eğer karşı taraf yargılama gideri 

yapmışsa haklılık oranında yargılama giderine hükmedilir. Bu miktarların, karşı taraf vekili tarafından icraya konulması halinde 

icra vekalet ücreti ve icra masraflarını ödemek zorunda kalabilirsiniz.  


