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AVUKATLIK ASGARI ÜCRET
TABIFELERI

8.5.1983 Günlü 18041 Sayılı
Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

Yürürlük 14.5.1983

Avukatlık Asgari Ücret Tarifeteri

GENEL HÜKÜMLER
Konu ve Kapsam :
Madde 1 - Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile Iş
sah:bi arasmda yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan
veya avukatlık ücretin:n yasa gereği karşı tarafa yükle-·
'mesi gereken durumlarda Avukatlık Kanunu ve bu Tarife:er hükümlerı uygulanır.
Baro

Grupları

Madde 2 sı bakımından

: ·

Avukatlık ücret Tarifelerinin uygulanmaBarolar aşağıdaki gruplara ayrılmıştır.

Birinci Grup : Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balı
kes:r, Bursa, Denizli, Diya.rbokır, Edirne, Elôzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, istanbul, izmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa,
Mersin, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Zonguldak.
ikinci Grup : Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Erzincan, Giresun,
Gümüşhane, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklarelıi, Kırşe
hir, Kütahya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Or~
~u, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Urfa, Uşak; Van; Yozgat.
T.arifelerin yürürlüğe girmesinden sonra
kurulacak
hangi gruba g'recekleri Avukatlık Kanununun
168. maddes!ndeki yöntemle belirlenir ve duyurulur.
Avukatlık ücretinin saptanmasında hukUki yardımın
yapıldığı yerin bağlı bulunduğu baronun tarifesi uygulanır.
baroların
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Avukatlık Ücretinin Kapsadığı işler :
Maticle 3 - Tarifalerde yazılı avukatlık ücreti kesin
hüküm elde edilineeye kadar olan dava, .:ş ve işlemlerin
karşılığıdır. O dava veya iş!e ilgili olarak düzenlenon dilekçe ve yapılan diğer işlemlerle, Danıştay ve Askeri Yüksek idare Mahkemesindeki karar düzeltme yolu ayrı ücreti gerektirmez. Hüküm!erin tavzihine ilişkin • istemler
red veya kabulü haılinde de avukatlik ücretine hükmedilemez.

Ancak, icra takipleri ile

Yargıtay,

Danıştay,

Askeri

Yargıtay ve Sayıştay'da temyizen ve Bölge· idare Mahke-

me:erinde itirazen görülen
gerektirir.

işlerin duruşmatan ayrı

ücreti

Avukatlık Ücretinin Sınırları :

Madde 4 - Yargı yerlerince karşı tarafa yükletilecek
avukatlık ücreti, Tarife1erde y.azılı miktarlardan az ve üç
katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avuka·
tın emeği, çabası, ·işin önemi ve niteliği gözönünde tutu:uy.
Ancak, aynı avukat tarafından izlenen ve ayrı ayrı
emek ve çaba harcanmasinı gerektirmeyen aynı konu·
daki b:rden çok işin sayısı dikkate alınar.ak, her biri için
Tarifeda yazılı miktarlar onda b're kadar indirilebilir.
Birden Cok Avukat ile Temsil :
JVııaclC:e 5 Aynı hukuki yardımın birden çok avukatca yapılması halinde, karşı tarafa blr avukatlık ücretinden çoğu yükletilemez.
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Ucretin Tümünü Haketme :
•
Madde 6 - Hangi aşamada olursa olsun, dava ve
icra takibini ka bui eden avukat Tarifeler hükümleriyle be·
lirli ücretin tümline hak kazanır.
Feragat, Kabul ve Sulhte Ücre:t :
Madde 7 - Anlaşmazlık, feragat, kabuı: ve sulh nede:nleriyle delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse Tarifeler hükümleriyle belirli ücretleı;:n yansına; karar gereğinin ye·
rine getirilmesinden sonra gider:lirse tümüne hükmolunur.
. Görevsizlik, Yetkisizlik, Davanın Nakli ve Davanın
Açılmamış Sayılmasında Ücret :
Madde 8 - Görevsizlil<, yetkisizJik nedenleriyle dava
dilekçesinin reddedilmes:ne yahut davanın nakline veya
davanın açıimamış sayılmasına,
delillerin toplanmasına
ilişkin ara !<ararı gereğinin yerine getirilmesinden önce
karar ver<:lmesi halierinde Tarifalerde yazılı ücretin yarı
sına; karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşa
mada tümüne hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye
göre
hükmolunacak Avufmtiık Ucreti, ikinci kısmın ikinci bölü·
münde yazılı m:ktarlan geçemez.
Davanın dinianebilmesi için yasaca konulan ön şor
yerine getirilmemiş oiması nedeniyle davanın reddine
karar verilmesinde, davanın ~ıörüldüğü mahkemeye göre
Taritelerin <ikinci kısmının, ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere ücüncü kısımlarda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
tın
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Türk· Ticaret Kanununun 5. maddesi uyarınca gönderme kararı ve yeni mahkemeler kurulması nedeniyle görevsizlik veya yetkisizlik kararı ver,:lirse avukatlık ücretine hü~me<;!ilmez.
arşılık

Davada,

Davaların

Birleştirilmesinde

veya

Ayrılmasında Ücret :

Matide 9 - Bir dav.anın ta•kibi sırasında karşılık dava açılması veya başka bir davanın bu dava ile birleşti
rümesi yahut davaların ayrılması durumlarında, her dava
ayrı ücreti gerektirir.
Nafa·ka, Kir:a Tesbiti ve Tahl!ye Davalanndaki Ücret :
Madde 10 - Nafaka davalannda takdir olunan na~
fakanın bir yıllık tutarı; tahliye davalarında bir yıllık kira
bedeli tutarı; k:ra tesbiti davalarında tespit olunan kira
farkının l:iir yıllık tutarı üzer:nden Tarife.lerin üçüncü kıs
mı gereğince hesaplanacak miktarın yarısı avukatlık ücreti olarak takdir edil'ir. Bu miktar, Tarifalerin ikinci kıs
mının ik:nci bölümünde davanın görüldüğü
mahkemeye
göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
Nafaka davalarının reddedilen kısmı icin avukatlık
ücreti hükmedilemez.
Manevi Tazminat Davalarında Ücret :
Madde 11 - Manev·i tazminat davalarında avuka
rık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Taritelerin üçüncü kısmına göre belirlen:r.
Davanın bir kısmının reddinde, karşı taraf yararı
na Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret,
davacı için takdir olunan ücreti gecemlyeceği gibi Tari-
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felerin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüfdüğu
mahkemeye göre beı,:rıenmis bulunan ücretten de çok
olamaz.
Bu davaların tümünün reddi hal'inde avukattık ücreti,
taritelerin ikinci kısmının ikinci bölümü uyarınca takdir
edilir.
~

.

icra ve inas Da!releri ile Tetkik Merciinde Ücret :
Macloie 12 - icra ve iflas Dairelerindeki hukuki yar·
dımlam ilişf<in avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya ka·
dar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır.
Aciz belgesi alınması ta,kibi .sonuçlandıran işlemler
den sayılır.
Duruşma yapıl:ırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık
ücreti hükmedilir.
Şu kad.ar ki, Taritelerin ikinci kısmının ikinci bölümünün 2 ve 3 sıra numaralarında gösterilen dş ve davalarla ilgili hukuki yardımlar.a ilişkin olup, Tarife!erin üçüncü
kısmına göre belirlene,ce~k avukatlık ücreti, bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Nafal<a ve tahliyeye n:şkln icra takiplerinde Tarifeterin ik 1nci kısmının ikinci bölümündeki; tetkik merciinde
a 1 çılan istihkak davalarında üçüncü kısmındakıi ücretiere
hükmedil ir.
icra ve iflas Daireı;erinde Oranlı Ücret :
Madde 13 - Konusu para olan veya para ile değer
lendirilebi!en icra ve iflas takiplerinde, Taritelerin ücünci:i
kısmı gereğince belirienecek miktarın dörtte üçü avukatlık
ücreti olamk takdir edilir.
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Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse yukarı·
daki fıkra gereğince belirlenecek ücretin yarısı takdir edıi·
lir.
Devlet ve

d:ğer

kamu tüzel

kişileri hakkında yapılan

ıcra takiplerinde, icra ve iflas Kanununun 82. maddesinin

(1) sayılı bendi gereğince haczin mümkün
olmaması durumunda, icrd ve iflas dairesince ücret takdir
edilebilmesi icin ödemenin yapılması konusunda ilgili ku~
ruluşa başvurulması ve bir ay içinde sonuc alınmamış olması gerekir. Bu durumda, ödeme ya da icra emrinin tebliğinden başlıyarak iki ay içinde; aynı süre içinde merciinden icranın geri bırakılması kararı alınmış olması halinde
de hükmün enanması üzerine bu hususun karşı tarafa teb·
fiği tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde borç öden:rse
yukarıdaki fıkmlara göre belirlenecek avukatlık ücreti, ta·
rifeierin ikinci kısımiannın ik.:nci bölümlerinin birinci sıra
numaralarında yazılı miktarı geçemez.
Tarife,ıeri!n Oçüncü Kısmına Göre ü.cret :
Madde 14.- Tarifeterin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para ise veya para ile değerlendiri]ebiliyorsa, avukatlık ücreti, tarifıe·
leri n üçüncü kısmına göre· belirlenir.
Sekizinci maddenin ılkinci fıkrası, onuncu maddenin
birinci fıkrasının son cümlesi ile onbirinci maddenin son
fıkrası hükümler-i saklıdır. .
"
Ceza Davalarında Ücret :
Madde 15 __:. Şahsi davada (C.U.M.K. 344) bera·at kararı verilmesi, halinde, taritelerin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre sanık yararına avukatlık ücreti takdir edilir.
1.

fıkrasınm
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Şqhsi dava veya kamu davasına katılma üzerine mahkumiyete karar verilm'ş ve şahsi hak isteminin bir bölümü kabul edilmiş ,:se reddedilen miktar üzerinden sanık
yararına hükmedilecek avukatlık ücreti, Tarif,aler\n üçüncü
kısımlarına göre belirlen'r.

Cem hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamegör-e yalnız para cezasına hükmo!unan davalarda Tarifelere göre belirlenecek avukatlık ücreti, hükmol_unan pa~
ra cezası tutarını geçemez.
ıc:ıre

Orman Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı acı
lan ceza davalannda sanığa yükletilecek maktu avukatlık
ücreti, Taritelerde yazılı asgari ücret miktarının onda biridir.
466 sayılı Kanuna göre tazm:nat için ağır ceza mahkemelerine yapılan başvurmalarda, Taritelerin birinci kı
sımlarının bir<inci bölümlerinin (7) sıra numaralarında yazılı avukatlık ücretine hükmed;rr.
Şahsi dava'cı veya davaya katılanın manevi tazminat
istemi ile ilgili avukatlık ücretinin saptanmasında 11. madde hükmü uygulanır.
Damştaycla, Askeri Yüksek idare Mahkemesinde, Bölcıa iclare, icıare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen ·Dava
J işlerde Ücret :

Madde 16- Danıştayda ilk derecede veya duruşma·
lı olarak temyiz yolu ile görülen dava ve işlerde, idari ve
Vergi dava daireleri genel kurullarında ve dava dairelerinde ve Bölge idare, idare ve Vergi Mahkemeler!nde dosyanın tamamlanmasından önce anlaşmazlığın feragat veya
-9-

karbul nedenleriyle ortadan kalkması veya davanın reddl·
ne karar verilmesinde Tarifeda yazılı ücretin yarısına; di·
ğer durumlarda tümüne hükmedilir.
. Ancak, yukanki tıkraya göre hükmolunan avukatlık
ücreti, davanın reddi dışında, mahkemenin bulunduğu yerin dahil olduğu grubun avukatlık ücret tar:tesinin ikiw·
kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mem:e gönderilmesine veya ditekçenin reddine karar ver:lmesi durumlarında
avukatlık ücretine hükmolunm.az.

4 Ekim 1978 tarih ve 2172 sayılı, Devletçe işletllecek
Madenler Hakl<ında Kanun'un uygulanmasından doğan tüm
idari davalarda (tam yargı davaları dahil) Tarifeniı:ı üçüncü kısm:na göre belir:enecek avukatlık ücretinin onda birine hükmolunur.

Askeri Yüksek idare Mahkemesinde görülen ·dava, ve işler
de yukarıdaki fıkralar hükmü uygulqnır.
Tahkimde Ücret :
Madde 17 - Tarife!er, hakem önünde
lü hukuki yardımlarda da uygulanır.

yapılan

her tür-

iş Takibinde Ücret :
Madde 18 - Tarifelerdeki an!.amda iş takibi, yar~_
yetkisinı:n kullanılması ile ilgili bulunmıyon işlemlerin yapı
labilmesi için iş sahibi veya temsilcisi tarfaından yerine
getirilmesi yasaca gerekli işlerdir.

Tarife'!erde yazılı iş takibi ücretleri, bir veya birden
çok res'mi daire, kurum ve kuruluşça yapılan çeşitli işlem-

-lo-.

feri içine alsa b'le, o işin sonuclanrr.asına kadarki bütün
hukuki yardımların karşılığıdır.
Davavekili Eliyle Tcıkiboluncın Işlerde Ücret :
Madde 19 - Tarifeler, davavekilierince takibolunan
dava ve işlerde de uygulanır.
Tarifelerele Ya2:ılı Olmayan işlerde Ücret :
Madde 20 - Taritelerde yazılı olmayan hukuki yardımlar icin, işin niteliği gözönünd·e tutularak Tarifelerdeki
benzeri işlere göre ücret takdir edilı:r.
Yürürlük :
Madde 21 - Avukatlık Kanununun 168. maddesi uyaTürkiye Barolar Birliğince hazırlanıp Adalet Bakanlığınca onaylanmış bulunan Tarifıeler, 14/5/1983 tarihinde yürürlüğe girer.
rınca

BiRiNCi GRUBA AiT AVUKATLIK ÜCRET TARiFESI
BiRiNCi KlSlM
BiRiNCi BÖLÜM
Dava ve Takip Dışındaki Hukuki Yardımların Ücreti:

Lira Kr.

1 -

Büroda sözlü dan_ışma

2 -

Çağrı

3 -

Vazılı danışma

2.800,-

4 -

ihbarname, ihtarname, Protesto, düzenlemesi

1.100,-

5 -

üzerine gidilen yerde söz.lü

Sözleşmeler

1.100,danışma

ve benzeri belgelerin

lanması

2.200,-

hazır·

4.500,-ıı-

6 -

7 -

Şirket

ana sözleşmesi, tüzük, yönetmelik,
vasiyetn.ame, vakıf senedi ve benzeri bel-·
ge!er;in hazırlanması
10.000,Dava ve cevap dilekcesi ve başkaca dilekçelerin yazılması
2,000iKiNCi BÖLÜM
Iş Takibi Konusundaki Hukuki Yardlmların

Ücretleri :
Lira Kr.

1 -

Bir durumun

belgelendir:lmesi, ödeme
ta'lisiii veya bir belgenin örneğinin çıkanlması gibi işlerin takibi icin

aşamasındaki paranın

2 -

Bir

1.300,-

hakkın doğumu,

tesbiti, tescili, nakli,
sona erdirilmesi veya kogibi amaçlarla yapılan işl·er ioin

değiştirilmesi,

runması

3 -

3.000.-

Tüzel kişi taeirierin ana sözleşmelerinin
onanması, bu taeirierin çalışma konuları
ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması,
devri ve Türk Vatandaşlığına kabul' edilme gibi işlerin torkibi için
10.000,iKiNCi KlSlM
BiRiNCi BÖLÜM

Yargı Yerlerin~e, icra ve iflas Dairelerinde Yapı·
lan ve Konusu Pcıra Olsa veya Para ile Degerlendirile·
bilse bile Maktu Ücre1o Bağl.ı Hukuki Yardımların Üc·
retleri :
-

12 -

Lira Kr.

1-

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak
koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyat! tedbir,
delillerin tesbiti, icr.anın geri bırakılması,
ödeme ve tevdi yeri belirtil'mesi · işleri
icin:
Duruşmasız

a')
b)
~Şu

Duruşmalı

kadar ki,

2.200,3.250,-

ise
ise

duruşmasıziarda

22.000,-

duruşmalılarda

32.500,- Liraya kadar istenen ihtiyati haciz ve tedbirler icin üçüncü kısma göre avukatlık ücreti uygulanır.

2 -

Orta'klığın

giderilmesi icin satış memurlutakibi
3.250,-

ğunda yapılacak işlerin

3 -

Ortakl'ığın
rı

4 -

giderilmesi ve taks:m davala-

icin

6.500,-

Vergi mahkemelerinde takip edilen dava
ve işler icin : ·
a)
b)

3.250,5.000,-

Duruşmasız

!se
ise

Duruşmalı

Şu kadar ki,
vergi miktarı

davanın .ılişkin
duruşmasıziarda

duruşmalılarda

olan
katlık

işlerde

ücreti

50.000,-

bulunduğu

32.500,-

Liraya · kadar
üçüncü kısma göre avu-

uygulanır.
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iKiNCi BÖLÜM
Yargı· Yerleri ile icra ve iflas Dairelerinöe Yapılan

ve Konusu Para Olmayan veya · Para ile
yen· '"'ukuki Yardımların ücretleri :
12-

Değerlendirilemi·

Lira Kr.
2.200,:_
icra dairelerinde yapılan takipler ıçın
icra tetkik merciierinde takip edilen iş.ler
ıicin

3 4 56

~

7 89 -

10 -

.11 12 -

2.200,-

icra tetkik merciierinde takip edilen dava
ve duruşmalı işler icin
icra tetl.<ik merciierinde takip edilen ceza
işlerinin duruşmaları icin
,
Sulih mahkemelerinde takip edilen davalar icin
Asliye mahkemelerinde takip edilen davalar Icin
Ağır ceza mahkemelerinde takip edıilen
davalar icin
1
Askeri mahkemelerde takip edilen davalar
i·cin t ·
Devlet Güvenlik Mahk.emeferinde takip
.
edilen davalar Için
idare mahkemel:erinde takıip edilen
davalar icin :
a) Duruşmasız ise
b) Duruşmalı ise
Bölge idare Mahkemelerinde itiraz
yolu ile görülen işlerin duruşmosı ioln
Yargıtay'da ilk .derecede görülen davalar icin
·-ı4--

2.500,1.300,2.200,6.500,:10.000,6.500,10.000,-

3.250,5.000,6.000,10.000,-

13 -

Danıştay ve Asker.i Yüksek Idare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar
için:
aı)
Duruşmasız ise
b) Duruşmalı ise

(Avukat
b lle)
14 -

Yargıtay,

yalnız duruşma

4.500,6.500.-·

için V'8kalet alsa

Danıştay,

Askeri Yargıtay ve
temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması icin
6.500.Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar icin
5.000,Anayasa Mahkemesindeki davalar için 20.000,Anayasa Mahkemesindeki sözlü açıklamalar için
5.000,Sayıştay'da

15 16 17 -

ÜÇÜNCÜ KlSlM
Yargı Yerleriyle icra· ve iflas Dairelerinde Yapılan ve

Konusu Para Olan v~yo Paro
ki Yardımların Ücret:'eri:

Uıe Değerle ndirilebilen

Huku ·

Lira Kr.
i!:k 250.000,- Lira icin
Yüzde 10
Sonra gelen 250.000,- Lira icin
»
8
6
Sonra gelen 500.000,- Lira icin
»
Sonra gelen 1.000.000.-Lira için
»
4
2.000.001,- Lirardan 200.000.000,- Liraya
)
kadar
2
6 - 200.000.001,- Liradan
1.000.000.000,»
1
. Liraya kadar
.Binde 1
7 - 1.000.000.000,- Liradan yukansı icin
1
2
3
4
5

---
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iKINCi GRUBA AiT AVUKATLIK ÜCRET TARIFESf
BiRiNCi KlSlM
BiRiNCi BÖLÜM
Dava ve Takip Dışındaki Hukuki Yardımların Ücreti :
Lira Kr.
1
2
3
4

-

Büroda sözlü danışma
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü

danışma

-Yazılı danışma

900,1.500.-2.200,-

-

ihbarname, ihtarname, Protesto düzen.
lenmesi
5 __, Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlan~

900,3.250,-

ması

6 -

Şirket ana sözlieşmesi, tüzük, yönetmelik.
vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belge8.500,lerin hazırlanması

7 -

Dava, cevap dilekcesi ve
eelerin yazılması

başkaca

dilek1.500, --

iKiNCi BÖLÜM .
iş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımların Ücretleri :
Lira Kr.
1-

2 -

Bir durumun belgelendirilmesi, öc;fenme oşa
masındaki paranın alınması veya bir belgenin örneğinin cıkarılması gibi işler icin
Bir

hakkın doğumu,

değiştirilmesi,

ması

sona
gibi omaciario

800,-

tesbiti, tescili, nakli,
veya korunyapılan işler için
2.000,erclı:rilmesi

-·ıa-

3 -

ona sözteşmelerinin
bu tacirler;:n ca'lışma kıonularıyla
ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri
ve Türk Vatandaşlığına kabul edilme gibi iş·
lerin takibi .:çin
8.500,-Tü:ool

kişi taeirierin

onanması,

iKiNCi KlSlM
BiRiNCi BÖLÜM
Yargı Yer:'erinc..ıe, icrcı ve iflas Dairelerinde Yapılan
ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebiise bUe
Maktu Ücreti Gerektiren Hukuki Yardımların ücreti:
Lira Kr.
1 -

Görülmekte olan b!r dava içinde olmamak
koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil:erinin tesbiti ve icranın ger:i bırakılması,
ödeme ve tevdi yeri belirtirnesi işleri için :
a)

Duruşmasız

b)

Duruşmalı

1.500,2.500,--

ise
ise

Şu

kadar ki duruşmasıziarda 15.000,- Liraya, duruşmalılarda 25.000,- Liraya ka'dar istenen ihtiyati haciz ve tedbirler için
üçüncü kısma ~re avukatlık ücreti uygu~
lanır.

2 -

3 4 -

Ortaklığın

giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlemlerin takibi için
2.500,Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 4.500,Verg,i malıkeme!erlnde takip
ve işler için :
-·17 ·-

edilen dava

a)
b)

Duruşmosız

2.200,-

Duruşmalı

3.200,-~

ise
ise

Şu

kadar ki davanın ilişkin bulunduğu vergi miktan duruşmasıziarda 22.000,- duruşm.alılarda 32.500,- Liraya kadar olan
işlerde üçüncü kısma göre· avukatlık ücre·
ti uygulanır.
iKiNCi BÖLÜM
Vergı Verleri ile icra iflas Dairelerinde Yapılan ve Ko-

nusu Parcı Olmayan veya Para ile
Hukuki VardımJci,rın Ücretleri:

Değer:endirilemeyen

Lira Kr.
icra dairelerinde yapılan takipler icin
icra tetkik merciierinde takip edilen işler icin
icra tetkik merciierinde takip edilen dava
ve duruşmalı iş:er icin
4 - icra tetk:k merciierinde ta~~P edilen ceza
işlerinin duruşmarkın icin .
5 - Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar
· icin
6 - Asliye Mahkemelerinde takip ed:len davalar icin
7 - Ağır cew mahkemelerinde takip edden da-·
valar icin
8 - Askeri mahkeme.lerde takip edilen davalar
icin
9 - Devlet Güvenlik Mahkemelerinde takip edilen davalar· için
12 3 -

~ıs-

1.600.-·
1.600,2.200,1.000,-

1.600,4.500,8.500,4.500,8.500,-

10- idare mahkemelerinde ta,fdp edilen davalar icin :
o) Duruşma1stz ise
2.200.3.250,b) Duruşmalı ise
11 - B51ge idare Mahkemelerinde itiraz yolu ile
gö;-ülen işlerin duruşması icin
5.000,ÜCÜNCÜ KlSlM
va.rgı Verleri ile icra ve ifi'Os Dairelerinde Yapılan ve
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendiritebilen Hukuki Yardımların Ücretleri:

Liro Kr.
Yüzde 10
»
8
Sonra gelen 200.000,- Lira icin
Sonra gelen 400.000,- Lira ı!cin
»
6
Sonra gelen 700.000,- Lira icin
»
4
1.500.001,- Liradan 150.000.000,- Liraya
kadar
»
2
6 - 150.000.001,- Liradan 1.00o.OOO.OOO,- Li·
»
1
raya kadar
7 - 1.000.000.000,- Liradan yukarısı icin .
Sinde 1

1 2 3 4 5-

iık 200.000,- Lira icin

-19-

