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AVUKATLII(
ASGARI UCRET TARFESI

Tarife, 13 Aralik 2007 gunlu 26729 sayili Resmi Gazete'de
yayimlanarak yururIue girmitir.

Avukatlik Asgari Ucret Tarifesi
Gene! HükUm!er
Konu ye kapsam
MADDE 1 - (1) Bütün hukuki yardimiarda
avukat He i sahipieri arasinda gecerii ücret soz1emesi yapiimami oian veya avukathk ucretinin
kanun geregi kari tarafa yukietiimesi gereken
durumlarda, Avukatiik Kanunu ye bu Tarife hükümieri uygulariir. Bu Tarifede beiirienen ücretienfl aitinda avukathk ücreti karar1atiriiamaz. Aksine yapiian söz1emeierin ücrete i1ikin hUkumieri gecersiz olup, ücrete iiikin oiarak bu tarife hukumleri uyguianir.
Avukatlik Ucretinin kapsadii i1er
MADDE 2 - (1) Bu Tarifede yazili avukatiik
Ucreti kesin hukum eide ediiinceye kadar oian
dava, j ye iiemier ücreti kari1igidir. Avukat tarafindan takip edilen dava veya i1e iigili oiarak
duzenlenen diiekce ye yapilan diger i1em1er ayri
ücreti gerektirmez. Hukumierin tavzihine iiikin
istemlerin ret veya kabuiu halinde de avukatlik
Ucretine hükmediiemez.
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(2) Buna kari1ik, icra takipleriyle, Yargitay,
Danitay, Askeri Yargitay ye Sayitay'da temyizen
ye bolge idare mahkemelerinde itirazen gorulen
i1erin duruma1ari ayri ücreti gerektirir.
Avukatlik Ucretinin aidiyeti, sinirlan ye
ortak veya deiik sebeple davanin reddinde
davalilarin avukatlik Ucreti
MADDE 3 - (1) Yargi yerlerince avukata ait
olmak üzere kari tarafa yukletilecek avukatlik
ücreti, ekli Tarifede yazih miktardan az ye tic katindan cok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde,
avukatin emegi, cabasi, iin önemi nite1ii ye davanin sUresi goz onunde tutulur.
(2) MUteselsilen sorumlu olanlar aleyhine
acilan davamn reddinde, ret sebebi ortak olan davahiar vekili lehine tek, ret sebebi ayri olan davahiar vekili lehine ise her ret sebebi için ayri ayri
avukathk ücretine hükmolunur.
Birden cok avukat He temsil
MADDE 4 - (1) Aym hukuki yardimrn birden çok avukat tarafindan yapilmasi durumunda,
kari tarafa bir avukathk Ucretinden faziasi yukletilemez.
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Ucretin tümünü hak etme
MADDE 5 - (1) Hangi aamada olursa olsun, dava ye icra takibini kabul eden avukat, Tanfe hUkümleri He belirlenen ücretin tamamina hak
kazanir.
Davanin konusuz kalmasi, feragat, kabul
ye sulhte Ucret
MADDE 6 - (1) An1arnazhk, davanin konusuz kalmasi, feragat, kabul ye sulh nedenleriyle;
delillerin toplanmasma ilikin ara karari gereginin
yerine getirilmesinden once giderilirse, Tarife hUkUmleriyle belirlenen Ucretlerin yarisina, karar
gereginin yerine getirilmesinden sonra giderilirse
tamamina hukmolunur.
GOrevsizlik, yetkisizlik, dava on artlarinin
yokiugu veya husumet nedeniyle davanin reddinde, davanin nakli ye açilmami sayilmasinda
ücret
MADDE 7 - (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekcesinin reddine, davanin nakline veya davanin açilmami sayilmasina; delillerin
toplanmasina i1ikin ara karari gereginin yerine
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getirilmesinden once karar verilmesi durumunda,
Tarifede yazih Ucretin yarisina, karar gereginin
yerine getirilmesinden sonraki aamada ise tamamma hukmolunur. Su kadar ki, davanin goruldugu mahkemeye gore hukmolunacak avukatuk ucreti ikinci kismin ikinci bolumUnde yazili
miktarlari gecemez.
(2) Davamn dinlenebilmesi için kanunlarda
OngOrUlen On artmn yerine getiri1memi olmasi ye
husumet nedeniyle davanmn reddine karar verilmesinde, davanin goruldugu mahkemeye gore
Tarifenin ikinci kismrnm ikinci bOlumUnde yazih
miktarlari gecmemek üzere üçUncU kisimda yazili
avukatlik ücretine hukmolunur.
(3) Kanunlar geregi gonderme, yeni mahkemeler kurulmasi nedeniyle gorevsizlik veya yetkisizlik karari verilmesi durumunda avukatlik ücretine hukmedilmez.
Kari1ik davada, davalarin bir1etiri1mesinde ye ayrilmasinda ücret
MADDE 8 - (1) Bir davamn takibi sirasinda
kari1ik dava acilmasi, baka bir davanin bu davayla bir1etiri1mesi veya davalarin ayrilmasi durumunda, her dava için ayri Ucrete hukmolunur.

Nafaka, kira tespiti ye tahliye davalarinda
Ucret
MADDE 9 - (1) Tahliye davalarrnda bir yilhk kira bedeli tutari, kira tespiti ye nafaka davalarinda tespit olunan kira bedeli farkirun veya
hukmolunan nafakanin bir yillik tutari uzerinden
Tarifenin üçüncü kismi geregince hesaplanacak
miktarin tamami, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kisminin ikinci
bOlümünde davanin goruldugu mahkemeye gore
be1ir1enmi bulunan ücretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarinda reddedilen kisim için
avukathk ucretine hUkmedilemez.
Manevi tazminat davalarinda ücret
MADDE 10 - (1) Manevi tazminat davalarinda avukatlik ücreti, hükum altina ahnan miktar uzerinden Tarifenin üçuncü kismina gore belirlenir.
(2) Davanin kismen reddi durumunda, kari
taraf vekili yararina Tarifenin uçuncu kismrna gore hUkmedilecek ucret, davaci vekili lehine belirlenen Ucreti gecemez.
(3) Bu davalarin tamamrnrn reddi durumunda avukatlik ücreti, Tarifenin ikinci kisminrn ikinci bolUmune gore hukmolunur.
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Icra y e iflas müdürlükleri He icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 - (1) Icra y e tflas Mudurluklerindeki hukuki yardimlara i1ikin avukatlik ücreti,
takip sonuclanincaya kadar yapilan bütün i1emlerin kari1iidir. Konusu para veya para ile degerlendirilebiliyor ise avukatlik ücreti, bu Tarifenin
uçuncU kismina gore belirlenir. Su kadar ki ash
alacak miktari 1.250,00 YTL'ye kadar olan icra takiplerinde avukatlik Ucreti Tarifenin ikinci kismimn ikinci bOlümUnde icra dairelerindeki takipler
için ongorulen maktu ücrettir. Ancak bu ucret ash
a1acai gecemez.
(2) Aciz belgesi aimmasi, takibi sonuclandiran i1em1erden sayihr. Bu durumda avukata tam
ücret Odenir.
(3) Icra mahkemelerinde duruma yapilirsa
Tarife geregince ayrica avukatlik ücreti hukmedihr. $u kadar ki bu Ucret, Tarifenin ikinci kismimn
ikinci bOlumünün iki ye üç sira numaralarinda
gosterilen i ye davalarla ilgili hukuki yardimlara
i1ikin olup, Tarifenin uçüncU kismina gore belirlenecek avukatlik ucreti bu sira numaralannda
yazili miktarlan gecemez.
(4) Nafaka ye tahliyeye i1ikin icra takiplerinde, Tarifenin ikinci kismrnrn ikinci bOlümunde8

ki, icra mahkemelerinde acilan istihkak davalarinda ise UçUncu kisimdaki Ucretlere hukmedilir.
(5) Borciu itiraz süresi icerisinde borcunu
Oderse tarifeye gore belirienecek ücretin dOrtte
üçü takdir edilir.
Tarifelerin üçüncü kismina gore ücret
MADDE 12 - (1) Tarifenin ikinci kismrnin
ikinci bOlumunde gosterilen hukuki yardimiarin
konusu para veya para lie degeriendiriiebiiiyor
ise avukatlik ücreti, (yedinci maddenin ikinci fikrasi, dokuzuncu maddenin birinci fikrasimn son
cUmlesi,onuncu maddenin son fikrasi iie onbirinci
maddenin ilk fikrasi hukumleri sakii kalmak kaydiyia,) tarifenin uçuncu kismina gore belirienir.
Beiirienen bu ücret Tarifenin ikinci kisminin ikinci bOiumune gore tespit ediien ücretten az olamaz.
Ceza davalarinda ücret
MADDE 13 - (1) Kamu davasina katiima
üzerine, mahkumiyete karar veriimi ise vekili
buiunan katilan iehine Tarifenin ikinci kisim ikinci
bOiümünde beiirlenen avukatlik ücreti sania
yukietiiir.
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(2) Ceza hukmU ta1yan Ozel yasa, tüzük ye
kararnamelere gore yalniz para cezasina hukmolunan davalarda tarifeye gore belirlenecek avukathk ücreti hukmolunan para cezasi tutarini gecemez.
(3) CMK 141 ye devami maddelerine gore
tazminat için Agir Ceza Mahkemelerine yapilan
bavuru1arda, Tarifenin uçuncu kismi geregince
avukatlik Ucretine hukmedilir. $u kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kismin ikinci bOlümünun onuncu sira numarasindaki ücretten az olamaz.
(4) cocuk mahkemelerinde gorulen davalarda, asliye ceza; cocuk agir ceza mahkemelerinde
gorulen davalarda da agir ceza mahkemeleri için
Tarifenin ikinci kismrnin ikinci bolumunde Ongorulen maktu Ucretlere i1ikin hukumler uygulanir.
(5) Beraat eden ye kendisini vekil ile temsil
ettiren sanik yararina hazine aleyhine maktu avukatlik ücretine hukmedilir.
Darntayda, Askeri Yüksek Idare Mahkemesinde, bolge idare, idare ye vergi mahkemelerinde gorulen dava ye i1erde ücret
MADDE 14 - (1) Danitay'da ilk derecede
veya durumah olarak temyiz yoluyla gorulen
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dava ye i1erde, idari ye vergi dava daireleri genel
kurullari ile dava dairelerinde, bolge idare, idare
ye vergi mahkemelerinde davaya cevap verme
surelerinin bitimine kadar an1amazhin feragat
ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkmasi veya
bu nedenlerle davamn reddine karar verilmesi
durumunda tarifede yazili ücretin yarisina, diger
durumlarda tamamina hukmedilir.
(2) $u kadar ki, dilekcelerin gorevli mercie
gonderilmesine veya dilekcenin reddine karar yerilmesi durumunda avukatlik ücretine hukmolunmaz.
(3) Askeri Yüksek Ware Mahkemesinde gorulen dava ye ilerde de yukaridaki fikralarda belirtilen hUkümler uygulanir.
Uz1ama tutanaginin hazirlanmasinda ücret
• MADDE 15 - (1) Avukatlik Kanununun
35/A maddesinde sözu edilen uzlama tutanaginin hazirlanmasinda, konusu itibariyla gorevli
mahkemeler tm cm , bu Tarifenin ilgili kisimlarinda
belirlenen ücretin ½ si uygulanir.
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Tahkimde ücret
MADDE 16- (1) Hakem Onunde yapilan her
türlU hukuki yardimlarda da bu Tarife hukumleri
uygulanir.
I takibinde ücret
MADDE 17 - (1) Bu tarifeye gore i takibi;
yargi yetkisinin kullanilmasi ile ilgisi bulunmayan
i ye i1em1erin yapilabilmesi için, i sahibi veya
temsilci tarafindan yerine getirilmesi kanunlara
gore zorunlu olan i ye ilemlerdir.
(2) Tarifede yazih i takibi ucreti bir veya
birden çok resmi daire, kurum veya kuru1uca
yapilan çeit1i i1emleri içine alsa bile, o iin sonuclanmasina kadar yapilan bütün hukuki yardimlarin kari1igidir.
Dava vekili ye dava takipcileri eliyle takip
olunan i1erde Ucret
MADDE 18 - (1) Dava vekilleri tarafindan
takip olunan dava ye ilerde de bu Tarife uygulafir.
(2) Dava takipcileri tarafindan takip olunan
dava ye i1erde bu Tarifede belirtilen ücretin ¼ u
uygulanir.
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Tarifede yazili olmayan i1erde Ucret
MADDE 19 - (1) Tarifede yazih olmayan
hukuki yardimlar için, iin niteligi goz Onunde
tutularak, Tarifedeki benzeri i1ere gore ücret belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 20 - (1) Avukatlik ücretinin takdirinde, hukuki yardimin tamamlandigi veya dava
sonunda hUkUm verildigi tarihte yururlukte olan
tarife esas ahnir.
YürUrliik
MADDE 21 - (1) Bu Tarife yayimi tarihinde
yururluge girer.
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AVUKATLIK UCRET TARiFES!
BIRINC! KISIM
BIRINCI BOLUM
Dava ye Takiplerin Diindaki Hukuki Yardimlarda Odenecek Ucret

1. BUroda sözlU danima (ilk bir
110,00 YTL
saate kadar)
takip eden her saat için

55,00 YTL

2. cagri üzerine gidilen yerde sözlU damma (ilk bir saate kadar) 220,00 YTL
takip eden her saat için
3. Yazih danima için

110,00 YTL
230,00 YTL

4. Her tUrlU dilekce yazilmasi, 130.00 YTL
ihbarname, ihtarname, protesto
duzenlenmesinde
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5. Söz1eme1er ye benzeri belgelenfl hazirlanmasi
a) Kira soz1emesi ye benzen

220,00 YTL

b) Tuzük, yonetmelik, mlras söz1emesi, vasiyetname, vakif senedi ye
benzeri belgelerin hazir650,00 YTL
lanmasi

c) Sirket ana söz1emesi,
irket1erin devir ye bir1emesi vb. ticari i1er1e
ilgili söz1eme1er
650,00 YTL
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IKINCI BOLUM

I Takibi Konusundaki Hukuki Yardimlarda
Odenecek Ucret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aamasindaki pararun tahsili veya bir belgenin
orneginin cikarilmasi gibi i1enfl takibi için

160,00 YTL

2. Bir hakkin doumu, tespiti, 270,00 YTL
tescili, nakli, degitiri1mesi,
sona erdirilmesi veya korunmasi gibi amaclarla yapilan
iler için
3. Tuzel kii tacirlerin ana soz- 1.100,00 YTL
1eme1erinin onanmasi, bu
tacirlerin cahma konulari ile
ilgili ruhsat ye imtiyazlarin
alinmasi, devri ye TUrk Vatanda1igina kabul edilme gibi
i1erin takibi için
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4. Vergi uz1ama komisyonlarinda takiD edilen isler icin

500,00 YTL
1

5. Uluslararasi yargi yerlerinde
takip edilen i1erde
a) Durumasiz ise

2.2001 00 YTL

b) Duruma1i ise

3.850,00 YTL

c) Konusu para olan ilerde ise ücret Tarifenin
üçüncü kismina gore
belirlenir
UCUNCU BOLUM
Avukatlik Kanununun 35 mci Maddesi Geregmnce Bulundurulmasi Zorunlu Söz1eme1i Avukatlara Aylik Odenecek Ucret
1.

1

Yapi kooperatiflerinde

400,00 I YTL

2.

1

Anonim irket1erde

660,00 I YTL

Takip edilen dava, takip ye i1erde tarifeye gore
hesaplanacak vekalet ücreti yillik avukatlik ücretinin uzerinde oldugu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrica Odenir.
17

DORDUNCU BOLUM
1. Kamu Kurum ye Kuru1u1ariy1a 660,00 YTL
Ozel IKii ye TUzel Kii1erin Soz1eme1i Avukatlarina Odeyecekleri Ayhk Avukatlik Ucreti
Takip edilen dava, takip ye i1erde tarifeye gore
hesaplanacak vekalet ücreti yilhk avukatlik ücretinin uzerinde oldugu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrica Odenir.
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IKINCI KISIM
BIRINCI BOLUM
Yargi Yerierinde, Icra ye iflas Dairelerinde Yapiian ye Konusu Para Olsa veya Para He Deeriendirilebiise Bile Maktu Ucrete Bagli Hukuki Yardimlara Odenecek Ucret
1. Görulmekte olan bir dava içinde olmamak kou1u ile ihtiyati
haciz, ihtiyati tedbir, delillerin
tespiti, icramn geri birakilmasi,
odeme ye tevdi yeri belirlenmeSi i1eri 1cm:
140,00 YTL
a) Durumasiz ise
19000 YTL
b) Duruma1i ise
2. Ortakligin giderilmesi icin sati 250,00 YTL
memurlugunda yapilacak i1enfl takibi için
3. Ortak1iin giderilmesi ye tak- 440,00 YTL
sim davalari için
4. Vergi mahkemelerinde takip
edilen dava ye i1er için
390,00 YTL
a)Durumasiz ise
550,00 YTL
b) Durumali ise
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(Su kadarki, davamn i1ikin bulundugu vergi miktan durumasiz1arda 3.250,00 YTL, duruma1i1arda 4.580,00 YTL' sine kadar olan ilerde yukarzdaki maktu ücretlerin ½'sinden az olmayacak ekilde tanfenin üçüncü kismina gore avukatlik ücreti belirlenir.)

KNCI BOLUM
Yargi Yerleri He Icra ye Iflas Dairelerinde Yapilan ye Konusu Para Olmayan veya Para He Deer1endiri1emeyen Hukuki Yardimlara Odenecek Ucret
1.

Icra dairelerinde yapilan ta140,00 YTL
kipler için

2.

tcra Mahkemelerinde takip
140,00
edilen i1er için

3.

20

YTL

Icra Mahkemelerinde takip
edilen dava ye duruma1i 250,00 YTL
i1er için

4.

5.

tcra mahkemelerinde takip
140,00
edilen ceza i1eri için

'YTL

Ceza soruturma evresinde
takip edilen i1er için

YTL

20,00

6.

Sulh mahkemelerinde takip
275,00 YTL
edilen davalar iqin

7.

Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar iqin

8.

500,00 YTL

Tuketici
mahkemelerinde
220,00 YTL
takip edilen davalar iqin

(Su kadarki müddeabihi 1.850,00 YTL gecen ilerde,
bu tarifenin üçüncü kismina gore Avukatlik ücreti belirlenir.)
9.

Fikri ye sinai hakiar mahkemelerinde takip edilen dava- 1.200,00 YTL
lar için
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(Su kadarki, konusu para Re olcülebilen ilerde,
müddeabihin 10.000,00 YTL gecmesi halinde, bu tanfenin üçüncü kismina gore Avukatlik ücreti belirlenir)

10. Agr Ceza Mahkemelerinde
1.100,00 YTL
takip edilen davalar icin
11. (;ocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar icin

500,00 YTL

12. cocuk Agir Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar 1.100,00 YTL
için
13. Askeri mahkemelerde takip
edilen davalar için

550,00 YTL

14. tdare ye vergi mahkemelerinde takip edilen davalar
için
a) Durumasiz ise
b) Durumah ise

350,00 YTL
450,00 YTL
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15. Yargitay'da ilk derecede go1.100,00 YTL
rUlen davalar için
16. Damtay ye Askeri Yuksek
Idare Mahkemesinde ilk derecede gorulen davalar 1cm
500,00 YTL
a) Durumasiz ise
1.100,00 YTL
b) Dururna1i ise
17. Yargitay, Danitay, Askeri
Yargitay ye Sayitay'da tern- 550,00 YTL
yiz yolu ile gorulen ilerin
dururnasi 1cm
18. Uyurnazlik Mahkemesindeki davalar için

550,00 YTL

19. Anayasa Mahkernesinde gorulen dava ye iler 1cm
a)Yuce Divan sifati ile 1.650,00 YTL
bakilan davalar
900,00 YTL
b) Diger dava ye iler
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CU KISIM
Yargi Yerleri He icra ye Iflas Dairelerinde
Yapilan ye Konusu Para Olan veya Para He
Deer1endiri1ebi1en Hukuki Yardimlara
Odenecek Ucret
1.

1

ilk 15.000,00 YTL

2.

1

Sonra gelen 25.000,00 YTL için

I

1

%10

3.

1

Sonra gelen 50.000,00 YTL için

1

1

%8

4.

1

Sonra gelen 140.000,00 YTL

5.

1

Sonra gelen 370.000,00 YTL için

1

1

%4

6.

1

Sonra gelen 550.000,00 YTL için

1

1

%2

7.

1

Sonra gelen 950.000,00 YTL için

I

1

%1

8. 2.100.000,00 YTL'dan yukansi için

I
I

%O,1
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%12

1cm

j %6

1cm

