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16 Zilhicce 1292 (8 Ocak 1876) 
  

(Bidayet mahkemelerinde rüyet olunan deaviye müteallik ücretlerin 
derecatı)  

Birinci kısım : Bir dava sahibinin müddeası hakkında vukubulacak müracaatı 
üzerine ruhsatnameli vekil tarafından verilecek reyname için 50 kuruş.  

İkinci kısım : Asıl davayı hâvi bidayet mahkemesine re'sen ve cevaben 
verilecek istidaname ile huzuru mahkemede dermeyan olunacak ifadat ve itirazatı 
şâmil tanzim edilecek lâyihalar için yüzelli kelimeyi tecavüz etmediği halde otuz 
kuruş ve yüzelli kelimeyi tecavüz eylediği takdirde fazlası için her yüz kelimede beş 
kuruş. 

Üçüncü kısım : Mezkûr neviden olarak mahkemeye veyahut jüj komser gibi 
mahkeme canibinden tayin olunan memurlara verilecek istidaname ve protesto ve 
hacizname ve vekâletname gibi evrak ve senedatın tanzimi için yirmi kuruş. 

Dördüncü kısım : İlâmat hakkında itiraz alelhükm istidanamesi tahriri için 
yirmibeş kuruş. 

Beşinci kısım : Sureti kat'iyede bidayeten rüyet olunacak devaiden dolayı her 
muhakeme için otuz ve kabili istinaf olmak üzere faslolunacak deavinin kezalik her 
muhakemesi için elli kuruş ücret ita kılınacaktır. 

Altıncı kısım : Haciz gibi deavii müstacele ile müzekkere üzerine vukubulan 
her muhakemede ve gıyaben hükmolunan davalarda beşinci kısımda tahdit edilen 
ücretin nısfı verilecektir. 

Yedinci kısım: Celp veya ihzar pusulası irsal ettirmek ve nizamen lâzım gelen 
kefaletnameyi veya kablel muhakeme verilmesi iktiza eden cezai nakdiyi 
teslimetmek misillû mahkemeye gelen dava vekiline onbeş kuruş ita edilecektir. 

Sekizinci kısım : Keşfiyat ve tahkikat icrası ve istintak ve şuhut istimaı ve 
emval ve eşyanın septi defter olunması ve bir ilâmın icrayı hükmü gibi muamelâtta 
bizzat hazır olacak dava vekillerine her iki saat için yirmi kuruş ücret verilecektir. 
Fakat mahkeme huzurunda vukubulacak muhakeme ücreti beşinci kısım mucibince 
başkaca tesviye olunmak lâzım gelir. 

Dokuzuncu kısım : Dava vekillerinin indelicap verecekleri evrak ve senadat 
suretleri için ikinci kısımda gösterilen rüsumun sülüsü verilecektir. 

(Muhakimi istinafiye ile mahkemei temyizde rüyet olunan deaviye 
müteferrik ücretlerin miktarı) 

Onuncu kısım : İstinaf ve temyiz ve iadei muhakeme istidalariyle istinaf ve 
temyize dair re'sen ve cevaben tanzim olunacak lâyihalar için yüzelli kelimeyi 
tecavüz etmediği halde elli kuruş verilerek yüzelli kelimeyi tecavüz eylediği takdirde 
fazlası için her yüz kelimede on kuruş ilâve olunacaktır. 

Onbirincî kısım : İstinaf ve temyiz mahkemesinde vukubulacak her 
muhakeme için altmış kuruş ita kılınıp fakat verilen hüküm ise ücreti mezkûrenin 
yalnız sülüsanı verilecektir. 

Onikinci kısım : İstinaf mahkemeleriyle mahkemei temyize müteallik 
davalardan dolayı itiraz alelhükm istidanamesi tanzim eden ve celp ve ihzar 
muamelâtım icra ettiren vekillere bidayet mahkemelerinde bu muamelâtı icra için 
beşinci ve yedinci kısımlarda tahdit olunan miktara göre ücret ita kılınacaktır. 

(Fıkrai mahsusa) 
İşbu tarifenin hükmü muvakkat olup icabı halde tadil ve tebdili caiz olacaktır. 



Fi 16 Zilhicce sene 1292 
8 Ocak 1876 

  

Kaynak    : Türkiyede Savunma Mesleğinin Gelişimi Cilt:1, sahife:238 
- TBB yayını 1972. 



 


