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AVUKATLIK ASGARi ÜCRET T ARiFELERi
GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam:
MADDE 1 - Bütün hukuk1 yardımlarda, avukat
ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılma
mış olan veya avukatlık ücretinin kanunen karşı tarafa yükletUmesi gereken hallerde Avukatlık Kanunu ve
bu Tarifeler hükümleri uygulanır.

Baro

grupları:

MADDıE
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Avukatlık

lanması bakımından

barolar

Ücret Tarifelerinin uyg:.ı.
aşağıdaki gruplara ayrıl

. mıştır:
Birinci Grup : Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Er_zurum, Eskıişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, ·İzmir,
Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli,
Konya, Malatya,
Manisa,· Mersin; Rize, Sakarya, Samsun, Trabzon,
Zonguldak.
İkinci Grup: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Eırzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırk
lareli, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muğla, Muş, NevŞehir, Nd:ğde, Ordu, Siirt, Sinop, Sivas. Tekirdağ, Tokat, Uııfa, Uşak; Van, Yozgat.
Tarife1erfu yürürlüğe gjrmesinden sonra kurulacak baroların hangi gruba girecekleri Avkatlık Kanununun 168. maddesindeki usule göre tespit ve ilan

olunur.

Avukatlık

yaplıdığı

ücretinin tesbitinde hukuki yardımın
yerin bağlı bulunduğu baronun tarifesi uy-

gulanır.

Avukatlık

ücretinin

kapsadığı işler:

MADDE 3 - Tarifelerde yazılı avukatlık ücreti,
kesin hüküm elde edilineeye kadar olan işlemlerin
karşılığıdır. O dava veya işle ilgili olarak düzenlenen
layiha ve yapılan diğer işlemlerle, Danıştay ve Askeri
Yüksek İdare Mahkemesindeki karar düzeltme yolu
ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin
istemierin red veya kabulü halinde de avkatlık ücre~
tıine hükmedilemez.
Ancak, icra takipleri ile Yargıtay, Askeri Yargı
tay, Danıştay ve Sayıştay'da temyizen görülen işlerin
duruşmaları (mürafaaları) ayrı ücretli gerektirir.
olunur. Avkatlık ücretinin tesbitinde hukuki yardımın
Avukatık

ücretinin

sınırları

:

MADDE 4 - Yargı merciierince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, tariıfelerde yazılı miktardan
az ve üç katından fazla olamaz. Bu ücretin takdirinde, avukatın emeği, gayreti, işin önemi ve niteliiği gözönünde tutulur.
Ancak, aynı avukat tarafından takip edilen ve ayrı ayrı emek ve gayret harcanmasını gerektirmeyen
aynı konudaki birden çok işin sayısı dikkate alınarak,
her biri için Tarifede yazılı miktarlar onda bire kadar indirilebilir.

Birden çok Avukat ile temsil :
MADDE 5 - Aynı hukuki yardımın birden çok
avukat tarafından yapılması halinde, karşı tarafa bir
avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
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Veretin

tamamını

haketme :

MADDE 6 - Hangi safhada olursa olsun, dava ve
icra takibini kabul eden avukat Tarifeler hükümleriyle belirli ücretin tamamına hak kazanır.

Feragat, kabul ve sulh hallerinde ücret
MADDE 7 - Anlaşmazlık, feragat, kabul veya sulh
sebepleriyle delillerin toplanmasına ilişkin ara karan gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse Tarirfeler hükümleriyle belirli ücretierin yarısına; karar
· gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
Görevsizlik, yetkisizlik, davanın nakU ve davanın
açılmamış sayı,zması

hallerinde ücret:

MADDE 8 - Görevsizlik, yetkisizlik sebepleriyle da·
va dilekçesinin reddedilmesine yahut davanın nakli·
ne veya davanın açılmamış sayılmasına, delillerin
toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine geti·
rilmesinden önce karar verilmesi hallerinde Tarifelerde yazılı Heretin yarısına, karar gereğinin yerine
getirilmesinden sop.raki safhada tamamına hükmolunur.
· Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre, hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
Davanın dinlenebilmesi için kanunen konulan ön
şartın yerine getirilmemiş olması sebebiyle davanın
reddine karar verilmesi halinde, davanın görüldüğü
mahkemeye göre J;'arifelerin ikinci kısmının ikinci
bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü
kısımlarda yazılı· avukatlık ücretine hükmolunur.
Türk Ticaret Kanununun 5. maddesi uyarınca
gönderme kararı ve yeni mahkemeler kurulması se-
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bebiyle görevsizlik veya yetkisizlik kararı
takdirde avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık

ya

davada, davaların
ücret :

verildiğı

birleştirilmesinde

ve-

ayrılınasında

MADDE 9 - Bir davanın takibi sırasında, karşı
lık dava açılması veya diğer bir davanın bu dava ile
birleştirilmesi yahut davaların ayrılması hallerinde,
her dava ayrı ücreti gerektirir.

Nafaka, kira tesbiti ve tahliye

davalarındaki ÜC·

ret
MADDB 10 -- Nafaka davalarında takdir olunan
bir yıllık tutarı; tahliye davalarında bir
yıllık ki_ra bedeH tutarı; kira tespiti davalarında tespit olunan kira farkının bir yıllık tutarı üzerinden
Tarifelerin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın yarısı avukatlık ücreti olarak takdir edilir. Bu
miktar Tarıifelerin ikinci kısmının ikinci bölümünde
davanın görüldüğü mahkemeye göre tesbit edilmiş
bulunan ücretten az olamaz.
Nafaka davalarının reddedilen kısmı için avukatlık ücreti hükmedilmez.
nafakanın.

Manevi tazminat

davalarında

ücret :

l\tiAUDE ll - Manevi tazminat davalarında avuücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden
tarifelerin üçüncü kısmına göre tayin edilir.
Davanın bir kısmının reddi halinde, karşı taraf
lehine, tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek
ücret, davacı için takd:ir olunan ücreti geçmeyeceği
gibi, Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre tesbit edilmiş bulunan ücretten de fazla olamaz.
katlık
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Bu davaların tümünün reddi halıinde avukatlık ücreti, Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümü uyarınca takdir edilir.

!cra ve iflas daireleri ile tetkik merciinde ücret :
MADDE 12 -

İcra

ve iflas dairelerindeki hukuki
yardırnlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanın- ·
caya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır.
Duruşma halinde Tarife gereğince ayrıca avukatIık ücreti takdir edilir.
Şu kadar kii, Taritelerin ikinci kıısmının ikinci bölümünün 2 ve 3 sıra numaralarmda gösterilen iş davalarla ilgili hukuki yardırnlara ilişkin olup, Tarifelerin üçüncü kısmına göre hesaplanan avukatık ücreJi, bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Nafaka ve tahliyeye ilişkin İcra takipleri Tarifelerin ikinci kısım ikinci bölümündeki; tetkik merciinden açılan istihkak davaları üçüncü kısımdaki ücretIere tabidir.

i cra ve iflas dairelerinde nisp'i ücret
MADDE 13 -

Konusu para olan veya para ile
icra ve iflas takiplerinde, TarifeIerin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarm
dörtte üçü avukatlık ücreti olarak takdir edilir.
Borçlu itiraz müddeti içinde borcunu öderse yukarıdaki fıkra gereğince hesap edilecek ücretin yarı
sı takdir edilir.
Devlet ve diğer kamu tüzel kişıileri hakkında yapı
lan icra takipleride., İcra ve İflas Kanununun 82 nci
maddesinin birinci fıkrasının bir sayılı bendi gereğin
ce haczin mümkün olmaması halinde yukarıdaki fık
ralara' göre tesbit edilecek avukatlık ücreti, Tarifeledeğerlendirilebilen
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rin ikinci kısımlarının ikinci bölümlerinin birinci
ra numaralarında yazılı miktarı geçmez.

Taritelerin üçüncü

kısmına

sı

göre ücret

MADDE 14 - Tarifelerin ikinci kısmının ikinci
bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para ise veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunuyorsa, avukatlık ücreti, Taritelerin üçüncü kısm!
na göre takdir edilir.
Sekizinci maddenin !Ikinci fıkrası, onuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onbirinci maddenin son fıkrası hükümleri saklıdır.

Ceza

davalarında

ücret :

MADıDE

15- Şahsi davada (C. U. M. K. 344) beverilmesi halinde, Tarifelerin ilcinci kısmı··
nın ikinci bölümüne göre sanık lehine avukatlık ücreti takdir edilir.
Katılma vaki olan kamu davasında veya şahsi davada malıkurniyete karar verilmiş ve şahsi hak talebinin bir kısmı kabul eclilmiş ise reddedilen miktar
üzerinden sanık lehine hükmedilecek avukatlık ücreti, Tarifelerin üçüncü kısımlarına göre tayin edilir.
raat

kararı

Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnarnelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarifelere göre tayin olunacak avukatlık ücreti,
hükmolunan para cezası tutannı geçemez.
Orman Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı açılan ceza davalarında sanık aleyhine hükmedilecek avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkemeye
göre Taritelerde yazılı asgari ücret miktannın onda
biridir.
466 sayılı Kanuna göre tazminat için ağır ceza
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mahkemelerine vaki başvurmalarda, Tarifelerin birinci kısımlarının birinci bölümlerinin (7) sıra numaralarında yazılı avukatlık ücretine hükmedilir.
Şahsi davacı veya davaya katılanın manevi tazminat talebi ile ilgili avukatlık ücretinin tespitinde
11. madde hükmü uygulanır.
Dariıştayda

ve Askeri Yüksek Idare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde ücret :
MADDE 16 - Danıştayda ilk derecede veya duolarak temyizen görülen dava ve işlerde Da·
va Daireleri Kurulunda ve Dava Dairelerinde dosyanın tekemmülünden önce anlaşmazlığın feragat veya
kabul nedenleri ile ortadan kalkması veya davanın
reddine karar verilmesi halinde Tarifede yazılı ücretin
yarısına, diğer hallerde tamamına hükmedilir.
ruşmalı

Ancak, yukanki fıkraya göre hükmolunan avuücreti davanın reddi hali hariç, birinci gruba
ait avukatlık ücret tarifesinin ikinci kısmının ikinci
bölümünde yazılı miktarları geçemez.
katlık

Şu kadar ki dilekçelerin görevli mercie tevdiine
veya dilekçenin reddine karar verilmesi hallerinde
avukatlık ücretine hükmolunmaz.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde yukanki fıkralar hükmü uygulanır.

Tahkimde ücret :
MADıDE

17 - Tarıifeleı;, hakem huzurunda
lan her türlü hukuki yardımlarda da uygulanır.
Iş

yapı

takibinde ücret :

MADDE 18 - Tarifelerdeki anlamda iş takibi,
yargı yetkisinin kullamlması ile ilgili bulunmayan iş-
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için iş sahibi veya temsilcisi ta·
yerine getirilmesi kanunen gerekli işlerdir.
Tarifelerde yazılı iş takibi ücretleri, bir veya birden çok resmi daire ve sa,ir kurum ve kuruluş tarafın
dan yapılan çeşitli işlemleri içine alsa dahi, o işin
sonuçlanmasına kadarki bütün
hukuki yardımların
lemlerin

yapılabilmesi

rafından

karşıhğıdır.

işlerde

Dava vekili eliyle takip olunan

ücret :

MADDE 19 - Tarifeler, dava vekilieririce takip
olunan dava ve işlerde de uygulanır.

Tat'ifelerde

yazılı

olmayan

işlerde

ücret:

MADDE 20 - Tarifelerde yazılı olmayan hukuki
için, işin niteliği gözönünde tutularak tarifelerdeki benzeri işle!'e göre Ücret takdir edilir.

yardımlar

Yürürlük :
MADDE 21 - Avukatlık Kanununun 168. maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğince hazırlanıp Adalet Bakanlığınca onaylanmış bulunan Tarifeler, 10 Mayıs 1976 tarihinde yürürlüğe girer ve hukuki yardımın
başlangıcına bakılmaksızın bu tarihten sonra takdir
olunacak avukatlık ücretleri hakkında uygulanır.
BİRİNCİ GRUBA AİT AVUKATLIK ÜCRET

TARiFESi
BİRİNCİ KlSlM
BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve takip

dışındaki

hukuki

yardımların

ücre-

ti
Lira
1 - Büroda sözlü danışma
2 - Dilvet olunan yerde sözlü
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danışma

175,-350,-

Lira
3 - Yazılı danışma ,
4 - İhbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi
5 - Sözlerneler ve benzeri hclgelerin ha-

450,175,-

875,6 - Şirket anasözleşmesi, tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri
belgelerin hazırlanması
2.000,~7 - Dava dilekçesi, layiha ve sair dilekçelerin yazıhnası
425,- -

zırlanması

İKİNCİ BöLüM
Iş

takibi konusundaki hukuki

yardımların

ücretleri :
. Lira

1 - Bir durumun belgelendirilmesi, ödenme safhasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin alınması gibi işlerin takibi için 200,2 - Bir hakkın tespiti, tescili, ihdası,
nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan iş takıipleri için 450,r-3 - Tüzel kişi taeirierin esas sözleşmele
rinin onanması, bu taeirierin iştigal konulan
ile i·lgili rUhsat ve imtiyazıann alınması ve
Türk Vatandaşhğına kabul edilme gibi işlerin
takibi için
2.000,.İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ

BÖLÜM

Yargı

mercilerinde, icra ve iflas dairelerinde, vergi itiraz ve temyiz komisyonlarında yapilan ve konu·
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su para olsa veya para ile değerlendirilebiise dahi
maktu ücrete tabi bulunan hukuki yardımların ücretleri.
ı - Görülmekte olan bir dava içinde olmamak kaydiyle ihtiyat! haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti ve tehiri icra için:
a) Duruşmasız ise
400,b) Duruşmalı ise
500,-Şu kadar ki, duruşmasıziarda 4000,- duruşmalılarda 5000,- liraya kadar istenen ıih
tiyati haciz ve tedbirler için üçüncü kısma
göre avukatlık ücreti uygulanır.
2 - İzalei şuyuu satış memurluğunda yapılacak işlemlenin takibi için
550,3 - İzalei şuyuu ve taksim davalan için
1.000,4 - Vergıi itiraz ve t.emyiz komisyonlarında takip olunan işler için
700,Şu kadar ki :itiraz veya tem~in ilişkin
bulunduğu vergi miktarı 7000,- liraya kadar
olan işlerde üçüncü kısma göre avukatlık ücreti uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı merciieri ile icra ve iflas dairelerinde yapı
Ian ve konusu para olmayan veya para ile değerlen
dirilerneyen hukuki yardımların ücretleri :
ı - İcra dairelerinde yapılan takipler için SOO,-2 - İcra tetkik merciierinde takip olunan
işler için
450,
3 - İcra tetkik merciierinde takip olunan
dava ve duruşmalı işler için
550,4 - İcra tetkik merciierinde takip olunan
ceza işlerinin duruşmaları riçin
300,-
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5 - Sulh mahkemelerinde takip olunan
davalar için
500,6 - Asliye mahkemelerinde takip olunan
davalar için
1.000,--7 - Ağır ceza mahkemelerinde takip olunan davalar için
1.750,8 - Askeri mahkemelerde takip olunan
davalar için
1.000,9 - Yargıtay'da ilk derecede görülen davalar için
1.750,10 - Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar
için
a) Duruşmas ız ise
900,1.400,b) Duruşmalı ise
(Avukat yalnız duruşma için tutulmuş olsa
dahi)
ll - Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay
-ve Sayıştay' da temyıizen görülen işlerin duruşması (murafaası) için
1.400,12 Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için
1.400,13 - Anayasa Mahkemesindeki davalar için
3.000,14 - Anayasa Mahkemesindeki sözlü
açıklamalar için
1.000,ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı

merciieriyle icra ve iflas dairelerinde yave konusu para olan veya para lile değerlendirile
bilen hukuki yardımların ücretleri.
1 - İlk 75.000 .lira için
% 10
2 - Sonra gelen 75.000,~ lira içln
% !S

pılan
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3 ~ Sonra gelen ıoO.OOO,~ lira için
4 -- Sonra gelen 500.000,~ lira için
5 ~ 750.000,~ liradan yukarısı için

%

6
4
% 2

%

İKİNCİ GRUBA AİT AVUKATLIK ÜCRET

TARiFESi
BİRİNCİ.

KlSlM
BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve takip
ücreti:

dışındaki

hukukl

yardımların

ı ~ Büroda sözlü danışma
2 ~ Davet olunan yerde sözlü danışma
3 ~ Yazılı danışma
4 ~ İhbarname,
ihtarname, protesto
düzenlenmesi
5 ~ Sözleşmeler ve benzeri belgelerin

150,250,-350,150,-

700,6 ~ Şirket Anasözleşmesi, tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri
belgelerin hazırlanması
1.500,7 - Dava dilekçesi, layiha ve sair dilekçelerin yazılması
250,hazırlanması

İKİNCİ

BÖLÜM

iş takibi konusundaki hukuki
ücretleri:

yardımların

ı Bir durumun belgelendirilmesi, ödenme safhasındaki paranın tahsili veya bir
belgenin örneğinin alınması gibi işlerin takibi için
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150,-

2 - Bir hakkın tesbiti, tescili, ihdası,
nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya
korunması gibi amaçlarla yapılan iş takipleri için
350,~
3 - Tüzel kişi taeirierin esas sözleşme
lerinin onanması, bu taeirierin iştigal konularıyla ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması
ve Türk Vatandaşlığına kabul edilme gibi
1.400,işlerin takibi için
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı
mercilerinde, icra ve iflas daire;lerinde,
vergi itiraz ve temyiz komisyonlarında yapılan ve
konusu para olsa veya para ile değerlendirilebitse
dahi maktu ücrete tabi bulunan lıukuk'i yardımların
ücretleri:

1 - Görülmekte olan bir dava içinde olmamak · kaydiyle ihtiyatl haciz, ihtiyat! te dbir, delillerin tesbiti ve tehiri icra için:
a) Duruşmas ız ise
350,b ) Duruşmalı ise
450,---'
Şu kadar ki, duruşmasızıarda 3.500,- liraya, duruşmalılarda 4.500,liraya kadar istenen ihtiyat!
haciz ve tedbirler için üçüncü kısma göre avukatlık
ücreti uygulanır.
2 İzaleyi şuyuu satış memurluğunda
yapılacak işlemlerin takibi için
425,-3 - İzaleyi şuyuu ve taksim davaları için 700,4 - Vergi itiraz ve temyiz komisyonlarında takip olunan işler için
550,Şu kadar ki, itiraz veya temyizin ilişkin bulun-
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duğu

vergi miktan 5.500,- liraya kadar olan
üçüncü kısma göre avukatlık ücreti uygulanır.
İKİNCİ

işlerde

BÖLÜM

merciieri ile icra ve iiflas dairelerinde yapılan ve konusu para olmayan veya para ile değer
lendirilemeyen hukukl yardımların ücretleri:
Yargı

dairelerinde yapılan takipler için 400,2 - İcra tetkik merciierinde takip olunan
işler için
350,3 - İcra tetkik merciierinde takip olunan dava ve duruşmalı işler için
450,-4 - İcra tetkik merciierinde takip olunan
ceza işlerinin duruşmaları için
200,5 - Sulh Mahkemelednde takip olunan
davalar için
400,~6 - Asliye Mahkemelerinde takip olunan
davlar için
900,7 - Ağır Ceza Mahkemelerinde takip olunan davalar için
1.400,8 - Askeri Mahkemelerde . takip olunan
davalar için
900,-

1-

İcra

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı m ereileri ile icra ve iflas dairelerinde yapı
lan ve konusu para olan veya para ile değerlendirile
bilen hukuki. yardımların ücreNeri:

1
2
3
4
5

-

İlk. 60.000,- lira için
Sonra gelen 60.000,- lira için
Sonra gelen 80,000,- lira için
Sonra gelen 400.000,- lira için
600.000,- liradan yukansı iÇ>in
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