
 
 
 
 
 
 

DURMUŞ & DÜLGER HUKUK BÜROSU 
Bilgilendirme Belgesi 

 
Bu belge DURMUŞ & DÜLGER HUKUK BÜROSU ‘nun çalışma kuralları ve genel olarak dava hakkında 
tarafınızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Büromuza gelmeden önce lütfen okuyunuz. 
  
 

 
İletişim  

Gün ve Saatleri 
 

> Hukuk büromuz; PAZARTESİ - SALI - ÇARŞAMBA - PERŞEMBE - CUMA günleri, ( 09.00 – 12.00 
) ile ( 14.00 – 16.00 ) saatleri arasında çalışmaktadır.  
> 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 çalışmıyoruz.  
> Yukarıda belirtilen gün ve saatler dışında telefonla aramayınız, büromuza gelmeyiniz.  

 

 
İletişim  
Yolları 

Ve Şekli 
 

> İletişim gün ve saatlerimiz içinde ( 0530 964 04 29 ) veya ( 0282 653 04 29 ) nolu büro 
telefonlarımızı arayarak veya randevu alıp büromuza gelerek iletişim kurabilirsiniz.  
> Büro telefonlarımız veya yüz yüze görüşme dışında başka telefon, SMS, faks, e-mail, facebook, 
whatsapp, instagram vs. gibi iletişim yollarından göndereceğiniz ileti ve talepleriniz dikkate 
alınmamakta, herhangi bir cevap da verilmemektedir.  
> Müvekkilimiz dışında kimseye ( akrabalık veya yakınlık derecesi ne olursa olsun ) müvekkilin 
davası veya kişisel bilgileri hakkında herhangi bir cevap verilmemekte, telefonla veya yüz yüze 
herhangi bir görüşme yapılmamaktadır.     

 

 
Duruşmalara 

Ve 
Mahkemeye 

Gelecek miyim? 

> Davanızı ve duruşmaları vekiliniz olarak takip ettiğimiz için duruşmalara ve Mahkemeye 

gelmeyeceksiniz. Duruşmaya veya Mahkemeye gelmeniz gereken bir durum olursa önceden 

haberdar edileceksiniz.  

> Bu soruda ısrarcı olmayınız. 
 

 
Duruşmalar 

Hakkında 
Nasıl Bilgi 

Alacağım ? 
  

> Duruşma günü öncesinde veya duruşma günü arayarak duruşmanız hakkında bilgi almak 
isterseniz tarafınıza herhangi bir cevap verilmemektedir.  
> Duruşmada olanlar ve bir sonraki duruşma tarihi hakkında bilgi almak için; yapılan 
duruşmadan 1 gün sonra ve devamı çalışma gün ve saatlerimiz içerisinde ofisimize gelerek veya 
büro telefonlarımızı arayarak bilgi alabilirsiniz.  

 

 
Hukuk 

Büromuz 
Hangi Hallerde 

Sizi Arar ? 
 
  

HUKUK BÜROMUZ;  
> Karşı taraf herhangi bir anlaşma veya uzlaşma teklif ettiğinde, 
> Duruşmaya veya Mahkemeye gelmeniz gereken bir durum olduğunda,  
> Davanızda nihai karar verildiğinde,  
> Davanızda verilen karar için istinaf veya temyiz yoluna başvurulur ise dava dosyası İstinaf 
Mahkemesi veya Yargıtay ‘dan dönüp tarafımıza tebligat yapıldığında,  
> Davanız ile ilgili herhangi bir tahsilat yapıldığında, sizi arayarak veya SMS göndererek 
bilgilendirecektir.  
> Bu hususlar dışında Hukuk Büromuz tarafından arama ve SMS gönderimi yapılmayacaktır. 

 

Davayı Yüzde Kaç 
kazanırız ?  

Davam garanti mi ?  
Ne kadar para alırım ? 
Dava ne kadar sürer? 

> Bu tür sorularınızın cevabı; mahkemenin yapacağı yargılama, vereceği karar ile verilen karara 
karşı istinaf mahkemesi ve / veya Yargıtay’a başvurulursa bu mahkemelerin vereceği karar ile 
belirlenebilecektir.  
> Bu hukuki süreç nedeniyle; bu tür sorularınıza kesin veya tahmini bir cevap verme imkanı 
olmadığı gibi bu tür sorulara cevap vermeyi mesleki açıdan da doğru bulmuyoruz.   
> Bu tür sorularda ısrarcı olmayınız.  

 

 
 
 

Davada Karar Verildikten 
Sonra Ne Olur ? 

  

> Mahkemenin duruşmada verdiği nihai karara “ kısa karar “ diyoruz. 
> Kısa karar verildikten sonra mahkeme hakimi tarafından kanunen 1 ay içinde gerekçeli, imzalı 
ve mühürlü kararın yazılması gerekir. Bu karara “ gerekçeli karar “ diyoruz.  
> Mahkemenin verdiği bu karara karşı “ yasal koşulları varsa “ istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf 
yoluna başvurulursa dosya ilgili bölge adliye ( istinaf ) mahkemesine gider ve bölge adliye 
mahkemesinin dosya üzerinden vereceği karar beklenir.  
> Bölge Adliye Mahkemesinin vereceği karara karşı eğer “ yasal koşulları varsa “ Yargıtay 
nezdinde temyiz kanun yoluna başvuru yapılabilir ve Yargıtay kararı beklenir.   

 

 
 
 

Davayı 
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 da ödemek zorunda kalabilirsiniz.  
 

 


