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GENEL HüKÜMLER

Konu ve Kapsam
Madde 1 - Butün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gere~i karşı tarafa yükfetilmesi gereken durumlarda Avukatlık Kanunu ve bu tarifeler hükümleri uygulanır.
Baro Grupları
!Vadde 2 - Avukatlık Ücret Tarifelerinin uygulanması bakımından Barolar aşa~ıda
ki gruplara ayrılmıştır.
Birinci Grup :
Adana, Adıyaman, Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazı~, Erzurum, Eskişe
hir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars,
Kastamonu, Kayseri, K;ırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Mu~a, Nevşehir, Ni~de, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat,
Şanlıurfa, Tekirda~, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak.
İkinci Grup :
A~ı, Artvin, Batman, Bartın, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, I~dır, Muş, Rize, Sinop.
Tarifelerio yürürlü~e girmesinden sonra kurulacak Baroların hangi gruba girecekleri
Avukatlık Kanununun 168. maddesindeki usulle belirlenir ve duyurulur.
A vukatl~k ücretinin tesbitinde hukuki yardımın yapıldı~ı yerin ba~lı bulundu~u baronun tarifesi uygulanır.
Avukatlık Ücretinin Kapsadı~ı İşler
Madde 3 - Tarifeterde yazılı Avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilineeye kadar olan
dava, iş ve işlemlerinin karşılı~ıdır. O dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan
di~er işlemlerle, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesindeki karar düzeltme yolu ayrı
ücreti gerektirmez. Hükümterin tavzihine ilişkin istemierin red veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
Ancak icra takipleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizen
ve Bölge İdare Mahkemelerinde itirazen görüşüten işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.
Avukatlık Ücretinin Sınırlan ve Ortak veya De~şik Sebeple Davanın Reddinde Davalı
ların Avukatlık Ücreti
Madde 4 - Yargı yerlerince karşı tarafa yükletilecek Avukatlık ücreti, tarifeterde yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın erne~, çabası, işin önemi ve niteli~ gözönünde tutulur.
Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde red sebebi ortak olan
davalılar lehine tek; Red sebebi ayrı olan davalılar lehine de, her red sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden Çok Avukat ile Temsil
Madde 5 -Aynı hukuki yardımın birden çok avukat taraflndan yapılması halinde,
karşı tarafa bir avukatlık ücretinden çogu yükletilemez.
Ücretin Tümünü Haketme
Madde 6 - Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat tarifeler hükümleriyle belirli ücretin tamamına hak kazanır.
Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret
Madde 7 - Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereginin yerine getirilmesinden önce gideritirse
tarife hükümleriyle belirli ücretierin yarısına; Karar geregiDin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur.
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Madde 8 - Görevsizlik, Yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddeditmesine yahut
davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi hallerinde, tarifeterde yazılı ücretin
yarısına; Karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada tamamına hükmolunur.
Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarlan geçemez.
Davanın dinlenebilmesi için kanunda konulan ön şartın yerine getirilmemiş olması ve
husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre
tarifeterin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısım
larda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur.
Türk Ticaret Kanununun S. maddesi uyarınca gönderme kararı ve yeni mahkemeler kurulması nedeniyle görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilirse avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde veya Ayrılmasında Ücret
Madde 9 - Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması veya başka bir davanın
bu davayla birleştirilmesi yahut davaların ayrılması durumlarında, her dava ayrı ücreti gerektirir.
Nafaka, Kira Tesbiti ve Tahliye Davalarında Ücret
Madde lO- Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı; kira tesbiti davalarında
tesbit olunan kira farkının ı yıllık tutarı üzerinden tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, nafaka davalarında belirlenen nafakanın yıllık tutarı üzerinden tarifeIerin 3. kısmı gereğince hesaplanacak miktarın yarısı vekalet ücreti olarak takdir edilir. Bu
miktarlar, tarifeterin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldü~ mahkemeye göre
belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
Nafaka davalarının reddedilen kısmı için avukatlık ücreti hükmedilemez.
Manevi Tazminat Davalarında Ücret
Madde ı ı - Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden tarifeterin üçüncü kısmına göre belirlenir.
Davanın bir kısmının reddinde, karşı taraf yararına tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı için takdir olunan ücreti geçemez.
Bu davaların tamamının reedi halinde avukatlık ücreti, tarife! erin ikinci kısmının ikinci bölümü uyarınca takdir edilir.
İcra ve İflas Daireleri ile Tetkik Merciinde Ücret
Madde ı2 - İcra ve İflas Dairelerindeki hukuki yardırnlara ilişkin avukatlık ücreti,
takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır.
Aciz belgesi alınması takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır.
Duruşma yapılırsa tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti bükmedilir.
Şukadar ki, bu ücret, tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davatarla ilgili hukuki yardırnlara ilişkin olup, tarife! erin üçüncü kıs
mına göre belirlenecek avukatlık ücreti, bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
Nafaka ve tahliyeye ilişkinicra takiplerinde tarifeterin ikinci kısmının ikinci bölümündeki; Tetkik Merciinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısmındaki ücretiere hUkmedilir.
İcra ve İflas Dairelerinde Oranlı Ücret
Madde 13 - Konusu para olan veya para ile değerlendirilebiten icra ve iflas takiplerinde, tarifeterin üçüncü kısmı gereğince belirlenecek miktarın dörtte üçü avukatlık ücreti olarak takdir edilir.
Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse yukarıdaki fıkra gereğince belirlenecek
ücreti n yarısı takdir edilir.
Tarifeterin Üçüncü Kısmına Göre Ücret
Madde ı4 - Tarifeterin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardım
ların konusu para ise veya para ile değerlendirilebiliyorsa, avukatlık ücreti, tarifeterin üçüncü
kısmına göre belirlenir.
Sekizinci maddenin ikinci fıkrası, onuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile
onbirinci maddenin son fıkrası hükümleri saklıdır.
Ceza Davalarında Ücret
Madde ıs - Şahsi davada (C. M. U .K. 344) heraat kararı verilmesi halinde, tarifeterin
ikinci kısmının ikinci bölümüne göre sanık yararına avukatlık ücreti takdir edilir.
nın
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hak isteminin, bir bölümü kabul edilmiş ise, red edilen miktar üzerinden sanık yararına hükmedilecek avukatlık ücreti, tarifelerio üçüncü kısımlarına göre belirlenir.
Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnarnelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda tarifelere göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
466 sayılı Kanuna göre tazminat için A~r Ceza Mahkemelerine yapılan başvurmalar
da, tarifelerio birinci kısımlarının birinci bölümlerinin (7) sıra numaralarında yazılı avukatlık
ücretine bükmedilir.
Şahsi davacı veya davaya katılanın manevi tazminat istemi ile ilgili avukatlık ücretinin
tesbitinde ı ı inci madde hükmü uygulanır.
Danıştay'da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi nde, Bölge İdare, .İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşierde Ücret
Madde ı6- Danıştay'da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yolu ile görülen
dava ve işlerde, İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarında ve Dava pairelerinde ve Bölge
İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar, anlaş
mazlı~ın feragat veya kabul nedenleri ile ortadan kalkması veya davanın reddine karar veril~
mesinde Tarifede yazılı ücretin yarısına; Di~er durumlarda tamamına bükmedilir.
Ancak, yukarıdaki fıkraya göre, hükmolunan avukatlık ücreti, davanın reddi dışında,
mahkemenin bulundu~ yerin dahil oldu~u grubun avukatlık ücret tarifesinin ikinci kısmının
ikinci bölümünde yazılı miktarı geçemez.
Şukadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar
verilmesi durumlarında avukatlık ücretine hükmolunmaz.
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.
Tahkimde Ücret
Madde 17 - Tarifeler, hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da uygulanır.

İş Takibinde Ücret
Madde ı8 - Tarifelerdeki anlamda iş takibi, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili bulunmayan işlemlerin yapılabilmesi için iş sahibi veya temsilcisi tarafından yerine getirilmesi
yasaca gerekli işlerdir.
Tarifelerde yazılı iş takibi ücretleri, bir-veya birden çok resmi daire, kurum veya kuruluşca yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadarki bütün hukuki yardımların karşılı~dır.

Dava Vekili Eliyle Takip Olunan İşierde Ücret
Madde ı9- Tarifeler dava vekilierince takip olunan dava ve işlerde de uygulanır.
Tarifelerde Yazılı Olmayan İşierde Ücret
Madde 20 - Tarifel erde yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliAi gözönünde
tutularak tarifelerdeki benzeri işlere göre ücret takdir edilir.
Yürürlük
Madde 21 - Avukatlık Kanununun 168 inci maddesi uyannca Türkiye Barolar Birli~ince hazırlanıp Adalet Bakanlı~nca onaylanmış bulunan tarifeler 16 Mayıs 1995 tarihinde
yürürlü~e girer.
Tarifeterin Üçüncü Kısımlarındaki hukuki yardımların ücretleri hariç olmak üzere, di~er ücretler, ı6 Mayıs ı996 tarihinden itibaren başlayacak 2. yılda Ofo SO artırılarak uygulanır.
Bu artışlar, Tarifelerio İkinci Kısımlarının ı. Bölümlerindeki ı. maddelerin 2. fıkraları ve
4. maddelerin 2. fıkraları için de geçerlidir.
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AİT AVUKATLIK UCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLUM
Dışındaki Hukuki Yardımların Ucreti:

GRUBA

Dava ve Takip

1- Büroda sözlü danışma
2- Çagrı Uzerine gidilen yerde sözlü danışma
3- Yazılı danışma
4- İhbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi
5- Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması
6- Şirket ana sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, vasiyetname,
vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması
7- Dava ve cevap dilekçesi ve başkaca dilekçelerin yazılması
İş

TL
1.000 .ooo.2.500.000.2.000.000.ı.ooo .ooo.4.ooo.ooo.7.500.000.1. soo. 000.-

İKİNCI BÖLÜM
Takibi Konusundaki Hukuki Yardırnların Ücreti:

1- Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki
paranın tahsil! veya bir
ması gibi işlerin takibi

belgenin örneğinin çıkarıl
için
2- Bir naKkın doğumu, tesbıti, tescili, nakli, değişti
rilmesi, son~ erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

TL
1. 50Ö .000.-

3.000.000.3- Ttizel kişi taeirierin ana sözleşmelerinin onanması,
bu taeirierin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve
imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına
kabul edilme gibi işlerin takibi için
15.000.000.İKİNCİ KISH1
BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu
Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebiise Bile Maktu Ücrete
Bağlı Hukuki Yardımlario Ücretleri:
TL
1- Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile
ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tesbiti,
icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için :
a) Duruşmasız ise
1.300.000.b) Durusmalı ise
1.800.000.Şukadar-ki, duruşmasızıarda (13.000.000),
Duruşmalılarda (18.000.000) liraya kadar istenen
ihtiyati haciz ve tedbirler için üçüncü kısma göre
avukatlık ücreti uygulanır.
2- Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda
yapılacak işlerin takibi
2.000.000.3- Ortaklığın giderilmesi ve tak~im davaları için
5.000.000
4- Vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
a) Duruşmasız ise
3.000.000.b) Duruşmalı ise
4.000.000.Şu kadar ki, davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarı
duruşmasızıarda (30.000.000), duruşmalılarda
(40.000.000 ) liraya kadar olan işlerde üçüncü kısma göre
avukatlık ücreti uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜH
Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu
Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemiyen Hukuki
Yardımların Ucretleri:
TL
ı. 200 . 000 . ı- İcra dairelerinde yapılan takipler için
ı. 500.000.2- İcra Tetkik Merciilerinde takip edilen isler için
3- İcra Tetkik Merciilerinde takip edilen dava ve duruşmalı
2.000.000.işler için
Yargı

-7TL
Tetkik Merciilerinde takip edilen ceza ~şlerinin
duruşmaları için
1.000. 000.5- Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için
2.000.000.6- Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için
4.000.000.7- Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
lO.ooo.ooo.8- Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için
5.5oo.ooo.9- Devlet Güvenlik Mahkemelerinde takip edilen davalar
için
11.000 .000.10- İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar
için
a) Duruşmasız ise
3.000.000.b) Duruşmalı ise
5.000.000.ll- Bölge İdare Mahkemelerinde ~tiraz yolu ile görülen
5.000.000.işlerin duruşması için
12.000.000.12- Yargıtay'da ilk derecede g~rülen davalar için
13- Danıstay ve Askeri Yüksek Idare Mahkemelerinde ilk
derecede görülen davalar için
4.000.000.a) Duruşmasız ise
12.000.000.b) Durusmalı ise
(Avukat-yalnız duruşma için vekalet alsa bile)
14- Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da
temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması icin
6.000.000.15- UyuŞmazlık Hahkemesindeki davalar için
•
6.000.000.16- Anayas~ Mahkemesindeki davalar için
20.000.000.17- Anayasa Mahkemesindeki sözlü açıklamalar için
10. 000. 000..
ÜÇÜNCÜ KISHI
Yargı Yerleri ile Icra ve Iflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu
Para 01an veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki
Yardımların Ücretleri:
ı- İlk
100.000.000) lira için
% 10
2- Sonra gelen (100.000.000) lira için
%8
3- Sonra gelen (300.000.000) ]ira için
%6
4- Sonra gelen ( 300.000.000) lira için
%4
5- ( 800.000.001) liradan ( 900.000.000) liraya kadar
%2
6- ( 900.000.001) liradan (1.000.000.000) liraya kadar
%ı
7- (ı. 000.000.000) liradan yukarısı için
Binde 1
İKİNCI GRUBA AİT AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜN
Dava ve Takip Dışındaki Hukuki Yardımların Ücreti:
TL
ı.ooo.ooo.1- Btirod& sözlü danışma
2. 200.000 .-2- Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma
1. 800.000.3- Yazılı danışma
1.ooo.ooo.4- İhbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi
3.50o.ooo.5- Sözleşmelerle benzeri belgelerin hazırlanması
6- Şirket ana sözleşmesi, tüzük, yönetmelik, vasiyetname,
6.500.000.vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması
7- Dava cevap dilekçesi ve başkaca dilekçelerin hazır
1.300.000.lanması
4-

İcra

İKİNCİ BÖLüM
Takibi Konusundaki Hukuki Yardımların Ücretleri:
TL
1- Bir d un•.:.. ~•1 belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki
paranın alınması veya bir belgenin örneğinin çıka
rılması gibi işler için
1.300.000.2- Bir hakkın dogumu, tesbiti, tescili, nakli, değiş
tirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi
2.800.000.amaçlarla yapılan işler için
3- Tüzel kisi taeirierin ana sözlesmelerinin onanması,
bu taeirierin çalı~ma konularıyia ilgili ruhsat ve
imtiyazların alınması ve Türk vatandaşlığına kabul
12.000.000.edilme gibi işlerin takibi için

İş
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BİRİNCİ
Yargı

KISIN
BÖLÜM
Dairelerinde

Yerlerinde, İcra ve İflas
Yapılan ve Konusu
Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebiise Bile Maktu Ücreti
Gerektiren Hukuki Yardımların Ücreti :

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile
ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tesbiti
ve icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri
belirtilmesi işleri için
a) Duruşmasız ise
b) Duruşmalı ise
Şukadar ki, duruşmasızıarda ClO.OOO.OOO ) liraya,
duruşmalılarda ( 15:000.000 ) liraya kadar istenen
ihtiyati haciz ve tedbirler için üçüncü kısma göre
avukatlık ücreti uygulanır.
2- Ortaklığın giderilmesi iGjn satış memurluğunda yapı
lacak işlemlerin takib} için
ı-

TL

l.000.000.1.500.000.-

1.800.000.TL
4.500.000.-

3- Ortaklıgın giderilmesi ve taksim davaları için
4- Vergi Hahkemelerinde takip edilen dava ve işler için
2.800.000.a) Duruşmasız ise
3.800.000.b) Duruşmalı ise
Şukadar ki, davanın ilişkin bulunduğu vergi miktarları duruşmasızıarda (28.000.000) liraya, duruşma
lılarda (38.000.000) liraya kadar olan işlerde
üçüncü kısma göre avukatlık ücreti uygulanır.
İKİNCİ BöLilli
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu
Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemiyen Hukuki
Yardımların Ücretleri
TL
ı- İcra dairelerinde yapılan takipler için
1.000.000.ı. 300. 000.2- İcra Tetkik Merciilerinde takip edilen işler için
3- İcra Tetkik Merciilerinde takip edilen dava ve
1.800.000.duruşmalı işler için
4- İcra Tetkik Merciilerinde takip edilen ceza işleri1.000.000.nin duruşmaları için
ı. 800 . 000.5- Sulh Mahkemelerinde takip adilen davalar için
3.800.000.6- Asliye Hahkemelerinde takip edilen davalar için
9.000.000.7- Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
5.000.000.8- Askeri Halıkernelerde takip edilen davalar için
9- Devlet Güvenlik Mahkemelerinde takip edilen dava10.000.000.lar için
10- İdare Mahkemelerinde takip edilen davalar için
3.000.000.a) Duruşmasız ise
4.000.000.b) Duruşmalı ise
ll- Bölge İdare Mahkemelerinde itiraz yoluyla görülen
4.000.000.işlerin duruşması için
.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yerleri ile· Icra ve iflas Dairelerinde Yaoılan ve Konusu
Para Olan veya Para ile Değerlendirilebil~n Hukuki
Yardımların Ücretleri
İlk ( 90.000.000) lira için
% ıo
Sonra gelen ( 90.000.000) lira için
% 8
% 6
Sonra gelen (270.000.000) lira için
% 4
Sonra gelen (270.000.000) lira için
(720.000.001) liradan (860.000.000) liraya kadar
% 2
(860.000.001 ) lirada~ {1.000.000.000) liraya kadar
% ı
Binde ı
(1.000.000.000) li~ti"dan yukarısı için
Yargı
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