
Bu videoda, kendini temsil eden bir davacının, avukatlık faturasının 
Masraflar Mahkemesinde incelenmesi için neler yapması gerektiği anlatılmaktadır. 
 
Avukatlık faturanızdan memnun değilseniz konuyu öncelikle avukatınızla görüşün. 
 
Anlaşmazlığı çözemezseniz: 

● Yasal Hizmetler Komisyonundan faturayı incelemesini isteyin  
● ya da Victoria Yüksek Mahkemesinin bölümü olan Masraflar Mahkemesine 

başvurun. 
  
Bu başvuruyu yapacağınız yer: 

● faturanın tutarına, 
● anlaşmazlığa konu tutara 
● ve sizi temsil etmesi için avukatınızı ne zaman görevlendirdiğinize bağlıdır. 

 
Web sitemizde bulunan rehberde seçeneklerinizi okuyun: Avukatlık faturanızın 
incelenmesi başvurusu. 
 
Genellikle, son avukatlık faturanızı aldığınız tarihten itibaren 12 ay içinde Masraflar 
Mahkemesine başvurabilirsiniz. 
 
Unutmayın, faturanızı zamanında ödemezseniz, avukatınız, size karşı Masraflar 
Mahkemesine başvurabilir veya başka bir mahkemede dava açabilir. 
 
Yüksek Mahkemede görülen duruşmalar çok masraflı olabilir. 
 
Farklı aşamalarda, mahkeme masraflarını ödemeniz gerekir. Ücret muafiyetiniz varsa, 
bu durumu değiştirebilirsiniz. 
 
Masraflar Mahkemesi inceleme yaptıktan sonra, avukatlık faturanızı yüzde 15 veya 
daha fazla oranda azaltırsa, avukatınızdan, sizin masraflarınızı ödemenizi isteyebilir. 
 
Avukatlık faturanız, bu oranda azaltılmazsa, Mahkeme sizden, avukat masraflarını 
ödemenizi isteyebilir. 
 
Unutmayın, bu masraflar epey yüklü olabilir. 
 
Masraflar Mahkemesinde avukatlık faturasının incelenmesi genelde şu aşamalardan 
geçer: 
 
1. Aşama - “Avukatlık Mevzuatı Değerlendirme Bilgilendirme Formunu" 
doldurun. Bu form web sitemizde bulunur. 
 

 
Doldurduğunuz formu şu adrese gönderin: Costs.Court@SupremeCourt.vic.gov.au 

mailto:Costs.Court@SupremeCourt.vic.gov.au


Gerekli bilgilerin hepsini vermelisiniz. 
 
Kayıt Memuru size Yüksek Mahkemedeki ilk duruşmanızın yer ve saatini bir e-posta 
yoluyla bildirir. Bu duruşmaya “yoklama duruşması” denir. 
 
Mahkemenin size verdiği, yoklama duruşmasının tarih ve saatinin yazdığı 
Değerlendirme Tebligatını doldurun. Değerlendirme tebligatı formu web sitemizden 
alınabilir. 
 
Redcrest üzerinden, doldurduğunuz değerlendirme tebligatını ve avukatlık hesap 
pusulasının bir kopyasını ya da hesap pusulası yoksa faturaların bir kopyasını 
kaydettirin. Mahkemeden aldığınız e-postayı ekleyin. 
 
Tebligat, Redcrest tarafından kabul edildiğinde, Redcrest’e kayıt olurken verdiğiniz 
e-posta adresine gönderilir. Tebligatta, Mahkemenin mührü ve yoklama duruşmasına 
katılacağınız tarih ve saat bulunur. 
 
2. Aşama – Belgelerinizi avukatınıza tebliğ edin. 
 
Avukatlık faturası ve Değerlendirme tebligatı formunu, avukata bizzat elden veya 
bürosunda tebliğ edin. 
 
3. Aşama – yoklama duruşmasına katılın. 
 
İlk duruşmaya yoklama duruşması denir, burada duruşma sürecinin ilerlemesi için 
kararlar verilir. 
 
Yoklama duruşmasında, mahkemeye gitmeniz gereken bir sonraki tarih belirlenir; bu 
tarihte arabuluculuk görüşmesi veya değerlendirme denen bir dava görülür. 
 
Arabuluculukta ortak konular görüşülürken her iki tarafın temsilcileri olur. 
 
Kendini temsil eden bir davacıysanız, davanız büyük olasılıkla değerlendirme davası 
olarak görülür. 
 
4. Aşama – sizden istenirse arabuluculuk görüşmesine katılın. 
 
Arabuluculuk, gizli bir görüşmedir. Profesyonel ve bağımsız bir arabulucu yönetiminde 
taraflar arasında yapılır. 
 
Mahkeme, arabuluculuk görüşmesine katılmanız gerekiyorsa bunu size bildirir. 



Arabuluculuk görüşmesine veya değerlendirme davasına katıldığınızda, kalemler 
halinde listelenmiş bir faturadaki bazı kalemlere itiraz ediyorsanız, Mahkemeye 
başvurmalı ve avukata, İtiraz Bildirimini tebliğ etmelisiniz. Bu belgede, faturadaki belirli 
kalemlere yaptığınız itirazlar yazar. Ayrıca bu kalemlere itiraz nedeninizin kısa 
açıklaması bulunur. 
 
Bu belgeyi, Mahkemenin belirlediği arabuluculuk veya değerlendirme davasından en 
az yedi gün önce doldurup tebliğ etmelisiniz. 
 

 
5. Aşama – Değerlendirme duruşmasına katılın 
 
4. Aşamada arabuluculuk görüşmesine katıldıysanız ve itirazınız çözüme 
bağlanmadıysa, Mahkeme, genellikle değerlendirme duruşmasına katılmanızı ister. 
 
Ya da kovuşturmanız, yoklama duruşmasından sonra doğrudan değerlendirme 
duruşmasına gidebilir. 
 

Değerlendirme duruşmasında, Mahkemeye iddianızı sunarsınız. Bu iddialarınızı, İtiraz 
Bildiriminize dayandırırsınız. 
 
Değerlendirme duruşmanıza hazırlanmak için yapabilecekleriniz: 
 

● Web sitemizdeki videoları izleyin; bu videolar duruşmalar ve davalara katılımla 
ilgilidir 

● Avukatınızın hizmetlerinden yararlandığınız dönemde size verdiği her türlü 
belgeyi anlamaya çalışın  

● Belirli kalemlere itiraz ediyorsanız, e-posta, mektup gibi bu kalemlerle ilgili her 
türlü belgenin kopyalarını duruşmaya getirin 

● Mahkemede iddianızı sunmaya hazırlanın 
● İlgili kural ve mevzuatları okuyun 

 
Değerlendirme duruşması sırasında, mahkeme görevlisi, tarafların iddialarını 
dinledikten sonra itiraz edilen masraf kalemlerinin her biri için kararlarını verecektir. 
 
Değerlendirme duruşmasının sonunda, mahkeme görevlisi, değerlendirme 
duruşmasının masrafını kimin ödeyeceğine de karar verir. 
 
Sonuçtan memnun kalmazsanız, 14 gün içinde kararın incelenmesini isteyebilirsiniz. 



Avukatlık faturasının incelenmesini nasıl isteyeceğinizi öğrenmek için web sitemizdeki 
rehberi okuyun: Avukatlık faturanızın incelenmesi başvurusu. 
 
Dilerseniz, Kendini Temsil Eden Davacılar Koordinatörüne de ulaşabilir, durumunuzu 
onunla görüşebilirsiniz. İletişim bilgileri web sitemizdedir. 


