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TEBLIG 

Tiirkiye Barolar Birlifi Bagkanligindan: 

AVUKATLIK ASGARi UCRET TARiFESi 

GENEL HUKUMLER 

Amag ve kapsam 

MADDE 1 -— (1) Mahkemelerde, tiim hukuki yardimlarda, taraflar arasindaki uyugmazligi sonlandiran her 

tirlii merci kararlarinda ve ayrica kanun gereZi mahkemelerce kargi tarafa yiikletilmesi gereken avukatlik iicretinin 

tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayili Avukatlik Kanunu ve bu Tarife hiikiimleri uygulanir. 

(2) Taraflar arasinda akdi avukatlik ticreti kararlastirlmamig veya kararlastirlan akdi avukathk iicretinin 

gecersiz sayilmasi halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar iizerinden bu Tarife geregince hesaplanacak 

avukatlik iicretinin altinda bir iicrete hikkmedilemez. Bu Tarife 1136 sayil1 Kanunun 164 iincii maddesinin dérdiincii 

fikras1 dogrultusunda gergeklestirilecek olan akdi avukatlik iicreti belirlenmesinde sadece asgari degerin 

hesaplanmasinda dikkate alimr. Diger hususlar 1136 sayil1 Kanundaki hiikiimlere tabidir. 

(3) Bu Tarife hiikiimleri altinda kararlastirilan akdi avukatlik iicretleri, bu Tarife hiikiimleri iizerinden yapilmig 

olarak kabul edilir. 

Avukathk iicretinin kapsadigi isler 

MADDE 2 - (1) Bu Tarifede yazil avukatlik iicreti, kesin hiikiim elde edilinceye kadar olan dava, is ve 

iglemler iicreti kargiligidir. Avukat tarafindan takip edilen dava veya isle ilgili olarak diizenlenen dilekge ve yapilan 

diger islemler ayri iicreti gerektirmez. Hiikiimlerin tavzihine iligkin istemlerin ret veya kabulii halinde de avukathk 

licretine hiikmedilemez. 

(2) Buna kargilik, icra takipleriyle, Yargitay, Danistay ve Sayistayda temyizen ve bélge idare ve bilge adliye 

mahkemelerinde istinaf bagvurusu iizerine gériilen iglerin durugmalari ayri iicreti gerektirir. 

Avukathk ticretinin aidiyeti, smirlari ve ortak veya de®isik sebeple davanin reddinde davahlann 

avukathk ticreti 

MADDE 3 -— (1) Yargi yerlerince avukata ait olmak tizere kargi tarafa yiikletilecek avukatlik ticreti, bu 

Tarifede yazil miktardan az ve ii¢ katindan cok olamaz. Bu iicretin belirlenmesinde, avukatin emefi, cabasi, igin 

6nemi, nitelizi ve davanin siiresi géz Sniinde tutulur. 

(2) Miteselsil sorumluluk da dahil olmak iizere, birden fazla davali: aleyhine agilan davanin reddinde, ret 

sebebi ortak olan davalilar vekili lehine tek, ret sebebi ayri olan davalilar vekili lehine ise her ret sebebi igin ayn ayn 

avukatlik ticretine hiikmolunur. 

Birden cok avukat ile temsil 

MADDE 4 - (1) Ayn hukuki yardimin birden gok avukat tarafindan yapilmasi durumunda, karg1 tarafa bir 

avukatlik ticretinden fazlasi yiikletilemez. 

Geretin tiimiinii hak etme 
MADDE 5 - (1) Hangi asamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu Tarife hiikiimleri ile 

belirlenen iicretin tamamuna hak kazamir. 

(2) Gerek kismi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasinda mahkemece dava degerinin belirlenmesinden 

sonra davaci davasim belirlenmis degere gore takip etmese dahi, yasal avukatlik iicreti, belirlenmig dava degerine gére 

hesaplanur. 

Davanin konusuz kalmasi, feragat, kabul ve sulhte iicret 

MADDE 6 - (1) Anlagmazlik, davanin konusuz kalmasi, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; 6n 

inceleme tutanagi imzalanincaya kadar giderilirse, bu Tarife hiikiimleriyle belirlenen iicretlerin yarisina, 6n inceleme 

tutanagi imzalandiktan sonra giderilirse tamamina hiikmolunur. Bu madde yargi mercileri tarafindan hesaplanan akdi 

avukatlik iicreti sézlegmelerinde uygulanmaz. 

Girevsizlik, yetkisizlik, dava én sartlarinm yoklugu veya husumet nedeniyle davanin reddinde, davanin 

nakli ve agilmamis sayilmasinda ticret 

MADDE 7 - (1) On inceleme tutanagi imzalanincaya kadar davanin nakli, davanin acilmamug sayilmasi, 

gorevsizlik veya yetkisizlik karari verilmesi durumunda bu Tarifede yazili iicretin yarisina, 6n inceleme tutanagi 

imzalandiktan sonra karar verilmesi durumunda tamamina hiikmolunur. $u kadar ki, davanin gériildiigii mahkemeye 

gore hiikmolunacak avukatlik ticreti, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béltimiinde yazili miktarlar1 gegemez. 

(2) Davanin dinlenebilmesi igin kanunlarda éngériilen 6n gartin yerine getirilmemis olmasi ve husumet 

nedeniyle davanin reddine karar verilmesinde, davanin gériildiigii mahkemeye gére bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci 

béliimiinde yazili miktarlari gegmemek iizere iigiincii kistmda yazih avukatlik iicretine hiikmolunur. 
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(3) Kanunlar geregi g6nderme, yeni mahkemeler kurulmas1, ig béliimii itiraz1 nedeniyle verilen tim génderme 

kararlar1 nedeniyle gérevsizlik, génderme veya yetkisizlik karar1 verilmesi durumunda avukatlik ticretine 

hitkmedilmez. 

Kargihk davada, davalarin birlestirilmesinde ve ayriimasinda iicret 

MADDE 8 - (1) Bir davanin takibi sirasinda karsilik dava agilmasi, bagka bir davanin bu davayla 

birlestirilmesi veya davalarin ayrilmasi durumunda, her dava igin ayn iicrete hikkmolunur. 

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarinda ticret 

MADDE 9 - (1) Tahliye davalarinda bir yillik kira bedeli tutari, kira tespiti ve nafaka davalarinda tespit 

olunan kira bedeli farkinin veya hiikmolunan nafakanin bir yillik tutari tizerinden bu Tarifenin iigiincii kismi geregince 

hesaplanacak miktarin tamami, avukatlik iicreti olarak hiikmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kasminin ikinci 

béliimiinde davanin gérildiigii mahkemeye gore belirlenmis bulunan iicretten az olamaz. 

(2) Nafaka davalarinda reddedilen kisim igin avukatlik ticretine hiikmedilemez. 

Manevi tazminat davalarinda iicret 

MADDE 10 - (1) Manevi tazminat davalarinda avukatlik ticreti, hiiktim altina alinan miktar iizerinden bu 

Tarifenin iigiincii kismina gore belirlenir. 

(2) Davanin kasmen reddi durumunda, kargi taraf vekili yararma bu Tarifenin iigiincii kismina gére 

hitkmedilecek iicret, davaci vekili lehine belirlenen iicreti gegemez. 

(3) Bu davalarin tamaminin reddi durumunda avukatlik ticreti, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béliimiine 

gore hiikmolunur. 

(4) Manevi tazminat davasinin, maddi tazminat veya parayla degerlendirilmesi miimkiin diger taleplerle 

birlikte agilmasi durumunda; manevi tazminat agisindan avukathik iicreti ayri bir kalem olarak hiikmedilir. 

icra ve iflas miidiilikleri ile icra mahkemelerinde iicret 

MADDE 11 — (1) icra ve iflas Miidiirliiklerindeki hukuki yardimlara iliskin avukatlik iicreti, takip 
sonuglanincaya kadar yapilan bitin islemlerin kargzligidir. Konusu para veya para ile degerlendirilebiliyor ise 

avukatlik iicreti, bu Tarifenin iigiincii kismina gore belirlenir. Su kadar ki takip miktar 4.800,00 TL’ye kadar olan icra 

takiplerinde avukatlik iicreti, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béliimiinde, icra dairelerindeki takipler igin éngériilen 

maktu iicrettir. Ancak, bu iicret asil alacagi gecemez. 

(2) Aciz belgesi alinmasi, takibi sonuglandiran iglemlerden sayilir. Bu durumda avukata tam ticret ddenir. 

(3) icra mahkemelerinde durugma yapthrsa bu Tarife gereSince ayrica avukathik ticretine hiikmedilir. Su kadar 

ki bu iicret, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci bélimiiniin iki ve tig stra numaralarinda gésterilen ig ve davalarla ilgili 

hukuki yardumlara iliskin olup, bu Tarifenin iigiincii kismina gore belirlenecek avukatlik iicreti bu stra numaralarinda 

yazill miktarlar. gegemez. Ancak icra mahkemelerinde agilan istihkak davalarinda, iigiincii kisim geregince 

hesaplanacak avukatlik ticretine hiikmolunur. 

(4) Borglu édeme sitresi igerisinde borcunu éderse bu Tarifeye gére belirlenecek iicretin dértte iigit takdir 

edilir. Maktu iicreti gerektiren iglerde de bu hiikiim uygulamr. 

(5) Tahliyeye iligkin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kismimin ikinci béliimiinde belirtilen maktu ticrete 

hiikmedilir. Borglu édeme siiresi igerisinde borcunu éderse bu Tarifeye gére belirlenecek iicretin dértte iigii takdir 

edilir. 

(6) icra dairelerinde borglu vekili olarak takip edilen islerde taraflar arasinda akdi avukathk iicreti 

kararlastirilmamig veya kararlastirilan akdi avukatlik ticretinin gegersiz sayildigi hallerde; gikabilecek uyugmazliklarin 

1136 sayili Kanunun 164 iincii maddesinin dérdiincii fikras: uyarinca géziilmesinde avukatlik iicreti, bu Tarifenin 

ikinci kisim ikinci béltimiinde icra dairelerinde yapilan takipler igin belirlenen maktu ticrettir. Ancak belirlenen ticret 

asil alacagi gegemez. 

Tiiketici mahkemeleri ve tiiketici hakem heyetlerinde ticret 

MADDE 12 - (1) Tiiketici hakem heyetlerinin tiiketici lehine verdigi kararlara kargi agilan itiraz davalarinda, 

kararin iptali durumunda tiiketici aleyhine, bu Tarifenin iigiincii kismina gére vekélet iicretine hiikmedilir. 

(2) Tiiketici hakem heyetlerinde avukat araciligi ile takip edilen islerde, avukat ile miivekkili arasinda 
gikabilecek uyugmazliklarda bu Tarifenin birinci kisim ikinci béliimiiniin tiiketici hakem heyetlerine iligkin kurali 

uygulanir. 

Tarifelerin tigtincti kismina gére iicret 

MADDE 13 - (1) Bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béliimiinde gésterilen hukuki yardimlarin konusu para 

veya para ile degerlendirilebiliyor ise avukatlik iicreti, davanin gérildiigii mahkeme igin bu Tarifenin ikinci kasminda 

belirtilen maktu iicretlerin alttnda kalmamak kaydiyla (7 nci maddenin ikinci fikrasi, 10 uncu maddenin tigiincii fikrasi 

ile 12 nei maddenin birinci fikrasi, 16 nc1 maddenin ikinci fikrasi hiikiimleri sakli kalmak kaydiyla) bu Tarifenin 

iigiincii kismina gére belirlenir. 

(2) Ancak, hiikmedilen iicret kabul veya reddedilen miktan gegemez. 

(3) Maddi tazminat istemli davanin kismen reddi durumunda, karsi taraf vekili yararina bu Tarifenin iigiincii 

kasmina gore hiikmedilecek iicret, davaci vekili lehine belirlenen iicreti gegemez. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201124-3.htm 2/4



04.12.2020 24 Kasim 2020 SALI 

(4) Maddi tazminat istemli davalarin tamaminin reddi durumunda avukatlik iicreti, bu Tarifenin ikinci 

kasminin ikinci béliimiine gore hiikmolunur. 

Ceza davalarinda ticret 

MADDE 14 - (1) Kamu davasina katilma iizerine, mahkumiyete ya da hikmiin agiklanmasmin geri 

birakilmasina karar verilmis ise vekili bulunan katilan lehine bu Tarifenin ikinci kismin ikinci béliimiinde belirlenen 

avukatlik ticreti saniga yiikletilir. 

(2) Ceza hiikmii tasiyan 6zel kanun, tiiziik ve kararnamelere gére yalniz para cezasina hiikmolunan davalarda 

bu Tarifeye gére belirlenecek avukatlik ticreti hiikmolunan para cezasi tutarin1 gegemez. 

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayilt Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devanu maddelerine gére tazminat 

igin Agir Ceza Mahkemelerine yapilan bagvurularda, bu Tarifenin tigiincii kismi geregince avukatlik ticretine 

hitkmedilir. Su kadar ki, hiikmedilecek bu iicret ikinci kismin ikinci béliimiiniin sekizinci sirasindaki iicretten az, 

onikinci sira numarasindaki iicretten fazla olamaz. 

(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren samk yararina Hazine aleyhine maktu avukatlik ticretine 

hiikmedilir. 

(5) Ceza mahkemelerinde goriilen tekzip, internet yayin igeriginden gikarma, idari para cezalarina itiraz gibi 

basvurularin kabulii veya ilk derece mahkemesinin kararina yapilan itiraz iizerine, ilk derece mahkemesi kararinin 

kaldirilmasi halinde isin durusmasiz veya durugmal: oluguna gore ikinci kisim birinci béliim 1. siradaki ig igin 

6ngoriildiigii sekilde avukatlik iicretine hiikmedilir. Ancak bagvuruya konu idari para cezasinin miktar bu Tarifenin 

ikinci kisim birinci béliim 1. siradaki ig igin 6ngériilen maktu iicretin altinda ise idari para cezas1 kadar avukathk 

licretine hiikmedilir. 

Danistayda, bilge idare, idare ve vergi mahkemelerinde giériilen dava ve islerde iicret 

MADDE 15 — (1) Danistayda ilk derecede veya durugmal: olarak temyiz yoluyla gériilen dava ve iglerde, idari 

ve vergi dava daireleri genel kurullari ile dava dairelerinde, bélge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci 

savunma dilekgesi siiresinin bitimine kadar anlagmazligin feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkmasi veya bu 

nedenlerle davanin reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazili ticretin yarisina, diger durumlarda tamamina 

hiikmedilir. 

(2) Su kadar ki, dilekgelerin gérevli mercie génderilmesine veya dilekgenin reddine karar verilmesi 

durumunda avukatlik ticretine hiikmolunmaz. 

Arabuluculuk, uzlasma ve her tiirlii sulh anlasmasinda ticret 

MADDE 16-(1) 1136 sayili Kanunun 35/A maddesinde uzlasma saglama, arabuluculuk, uzlagtirma ve her 

tirlii sulh anlagmalarindan dogacak avukatlik iicreti uyugmazliklarinda bu Tarifede yer alan hiikiimler uyarinca 

hesaplanacak miktarlar, akdi avukatlik ticretinin asgari degerlerini olugturur. 

(2) Ancak, arabuluculugun dava sarti olmas: halinde, arabuluculuk agamasinda avukat aracilig: ile takip edilen 

islerde agagidaki hiikiimler uygulanir: 

a) Konusu para olan veya para ile degerlendirilebilen islerde avukatlik ticreti; arabuluculuk sonucunda 

arabuluculuk anlagma belgesinin imzalanmasi halinde, bu Tarifenin iigiincii kismina gore hesaplanir. Su kadar ki 

miktari 7.200,00 TL’ ye kadar olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlik iicreti, 1.080,00 TL. maktu iicrettir. Ancak, 

bu iicret asil alacagi gecemez. 

b) Konusu para olmayan veya para ile degerlendirilemeyen islerde avukatlik ticreti; arabuluculuk sonucunda 

arabuluculuk anlasma belgesinin imzalanmasi halinde, bu Tarifenin ikinci kasminin ikinci béliimiinde davanin 

gorildiigii mahkemeye gore éngériilen maktu iicrettir. 

c) Arabuluculuk faaliyetinin anlagmazlik ile sonuglanmasi halinde, avukat, 1.080,00 TL. maktu iicrete hak 

kazamr. Ancak, bu iicret asil alacagi gegemez. 

¢) Arabuluculuk faaliyetinin anlagmazlik ile sonuglanmasi halinde, tarafin ayn vekille dava yoluna gitmesi 

durumunda miivekkilin avukatina 6deyecegi asgari iicret, (c) bendine gére ddedigi maktu iicret mahsup edilerek bu 

Tarifeye gére belirlenir. 

Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ticret 

MADDE 17 - (1) Hakem éniinde yapilan her tiirlii hukuki yardimlarda bu Tarife hiiktimleri uygulanir. 

(2) Sigorta Tahkim Komisyonlari, vekalet ticretine hiikmederken, bu Tarifenin ikinci kasmimin ikinci 

béliimiinde asliye mahkemeleri igin éngériilen iicretin altinda kalmamak kaydiyla bu Tarifenin iigiincii kismina gére 

avukatlik ticretine hiikmeder. Ancak talebi kismen ya da tamamen reddedilenler aleyhine bu Tarifeye gére hesaplanan 

iicretin beste birine hiikkmedilir. Konusu para ile élgiilemeyen igslerde, bu Tarifenin ikinci kasminin ikinci béliimiinde 

asliye mahkemeleri igin é6ngériilen maktu ticrete hiikmedilir. Ancak talebi kismen ya da tamamen reddedilenler 

aleyhine 6ngérilen maktu iicretin beste birine hiikmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarinca hiikmedilen vekalet 

iicreti, kabul veya reddedilen miktar1 gegemez. 

(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayili Resmt Gazete’de yayimlanan Spor Genel Miidirligii Tahkim Kurulu 

Y6netmeligzinin 14 tincii maddesinin tigiincii fikrasi uyarinca, Tahkim Kurulu, bu Tarifenin ikinci kismimin ikinci 

béliimiinde idare ve vergi mahkemelerinde gériilen davalar igin éngériilen avukatlik iicretine hiikmeder. 

is takibinde iicret 
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MADDE 18 — (1) Bu Tarifeye gére ig takibi; yargi yetkisinin kullanilmas: ile ilgisi bulunmayan is ve 

iglemlerin yapilabilmesi igin, is sahibi veya temsilci tarafindan yerine getirilmesi kanunlara gére zorunlu olan is ve 

islemlerdir. 

(2) Bu Tarifede yazili ig takibi iicreti bir veya birden gok resmi daire, kurum veya kurulusga yapilan gesitli 

islemleri igine alsa bile, o isin sonuglanmasina kadar yapilan biitiin hukuki yardimlarin kargiligidir. 

Dava vekili ve dava takipgileri eliyle takip olunan islerde ticret 

MADDE 19 - (1) Dava vekilleri tarafindan takip olunan dava ve iglerde de bu Tarife uygulamr. 

(2) Dava takipgileri tarafindan takip olunan dava ve iglerde bu Tarifede belirtilen ticretin 1/4’ii uygulamr. 

Tarifede yazih olmayan islerde ticret 

MADDE 20 - (1) Bu Tarifede yazilt olmayan hukuki yardimlar igin, isin niteligi g6z Sntinde tutularak, bu 

Tarifedeki benzer islere gére iicret belirlenir. 

Uygulanacak tarife 

MADDE 21 - (1) Avukatlik iicretinin takdirinde, hukuki yardimin tamamlandig1 veya dava sonunda hiikiim 

verildigi tarihte yiiriirliikte olan Tarife esas alimr. 

Seri davalarda ticret 

MADDE 22 - (1) thtiyari dava arkadagliginin bir tiiréi olan seri davalar ister ayn. dava konusu yapilsin ister bir 

davada birlestirilsin toplamda on dosyaya kadar agilan seri davalarda her bir dosya igin ayri ayn tam avukathk 

iicretine, toplamda elli dosyaya kadar agilan seri davalarda her bir dosya igin ayri ayri tam ticretin %50’si oraninda 

avukatlik iicretine, toplamda yiiz dosyaya kadar agilan seri davalarda her bir dosya igin ayri ayri tam iicretin %4071 

oraninda avukatlik iicretine, toplamda yiizden fazla agilan seri davalarda her bir dosya igin ayri ayri tam iicretin %257i 

oraninda avukatlik iicretine hikkmedilir. Durugmal: iglerde bu gekilde avukatlik iicretine hiikmedilmesi icin dosyaya 

iligkin tiim durugmalarin ayn giin ayni mahkemede yapilmasi gerekir. 

K6ti niyetli veya haksiz dava agilmasinda ticret 

MADDE 23 — (1) Kétii niyetli davali veya higbir hakki olmadigi halde dava acan taraf, yargilama 

giderlerinden baska, diger tarafin vekiliyle aralarinda kararlagtirilan vekdlet iicretinin tamami veya bir kismimt 

6demeye mahkim edilebilir. Vekélet iicretinin miktar1 hakkinda uyugmazlik gikmasi veya mahkemece miktarinin fahis 

bulunmasi hélinde, bu miktar dogrudan mahkemece 1136 sayili Kanun ve bu Tarife esas alinarak takdir olunur. 

Yirirlik 

MADDE 24 - (1) Bu Tarife yayim: tarihinde yiirirltige girer. 

Ekleri icin tklayiniz 
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AVUKATLIK ASGARI UCRET TARIFESI 

  

BIRINCI KISIM 
  

  

    

ve Takiplerin Disindaki Hukuki Yardim 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dava 

1, | Biiroda s6zlit danigma {ilk bir saate kadar) 540,00 TL 

Takip eden her saat igin 325,00 TL 

2. | Cagrt tizerine gidilen yerde sdzli danisma (ilk bir saate kadar) 1.125,00 TL 

Takip eden her saat icin $55,00 TL 

3. | Yazili danigma igin (ilk bir saate kadar) 1.125,00 TL 

Takip eden her saat igin $25,00 TL 

4. | Her tiirlii dilekge yazilmasi, ihbarname, ihtarname, protesio dizenlenmesinde 825,00 TL 

5. | Sézlesmeler ve benzeri belgelerin hazirlanmast 

a) Kira sdzlesmesi ve benzeri 1.080,00 TL 

b) Tiiztik, yénetmelik, miras sézlesmesi, vasiyetname, vakif senedi ve benzeri 
: 3,280,00 TL 

belgelerin hazirlanmasi 

°) Sirket ana sézlegmesi, girketlerin devir ve birlesmesi vb. ticari islerle ilgili 1.650,00 TL 

sdzlesmeler 

Hs Takibi Konusundaki Hikuki Vardimlarda ddenee ek Ue : 

Bir durumun belgelendirilmesi, édeme agamasmndaki p parantn ahs voya bir . 
L 825,00 TL 

belgenin Srneginin gikaritmasi gibi islerin takibi igin 

a)Bir hakkin dogumu, tespiti, tescili, nakli, degistirilmesi, sona erdirilmesi . 2 wr nani 1.360,00 LL 
veya korunmast gibi amaclarla yapilan isler igin 

b) Ipotek tesisi ve fekki gibi iskemler de dahil olmak tizere bir hakkin dogumu 

ve sona etdirilmest olarak nitelenen islemler nedeni ile siirekli sézlesme ile 325.00 TL 

galisilan bankalar, finans kuruluslari ve benzerlerine verilen her bir hukuki , 

yardim igin 

Tazel kisi tacirlerin ana sézlesmelerinin onanmasi, bu tacirlerin saligma 

3. | konulart ile ilgili ruhsat ve imtiyazlarin alinmasi, devri ve Tiirk vatandashgina 6.090,00 TL 
kabul edilme gibi islerin takibi icin 

4, | Vergi uzlasma komisyonlarmda takip edilen igler igin 2.720,00 TL 

5. | Uluslararasi yarg: yerlerinde takip edilen islerde 

a) Durusmasiz ise 11,100,00 TL 

b) Durusmai ise 19.200,00 TL 
    c} Konusu para olan islerde ise ticret bu Tarifenin tigincti kismma gore 

belirlenir     
  

 



  

  

6502 sayili Kanunun 70 inci maddesinin birinci fikrasi saklt kalmak 

kaydiyla il ve ilge tiiketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem 

heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardimlar bu Tarifenin iiciincii 

kismina gore belirlenir. Ancak iigiincii kisma gore belirlenecek hizmete 

Konu isin iicreti, maktu iicretin altinda ise asil alacafi gecmemek 
kaydiyla   

740,00 TL 

  

  

  

  

  

  

  

t¢gtnct BOLOM 

1136 sayili:Kanunun 35 inci Maddesi Geretine Bulunduruimas Zorunlu Sialegmeli Avukatlara 
Ayhk Odenecek Ueret es oaks: ue 

1. | Yap kooperatiflerinde 2.270,00 TL 

2. | Anonim sitketlerde 3.405,00 TL 

Takip edilen dava, lakip ve islerde bu Tarifeye gére hesaplanacak avukatlik 
tereti yillik avukatlk ticretinin iizerinde oldugu takdirde aradaki eksik miktar 
avukata ayrica Sdenir. 

DORDUNCO BOLUM © 

L. Kamu Kurum ve Kuruluglanyla Ozel Kisi ve Tiizel Kisilerin Sizlesmeli 3,405,00 TL 

Avukatlarma Odeyecekleri Aylik Avukatlik Ucreti 
    Takip edilen dava, takip ve islerde bu Tarifeye gore hesaplanacak avukathk 

licreti yillik avukathk iicretinin tizerinde oldugu takdirde aradaki eksik 
miktar avukata ayrica Gdenir.   
  

IKiNCi KISIM 
  

—— BiRINCLBOLIM 

  

  

Yar Yerlerinde, icra ve ifas Dairelerinde ‘Yapilan ve Konusu Para Olsa veya Para ile 
Degerlendirilebilse Bile Maktu crete. ‘Baghi] Hukuki Yardimlara Odenecek Ucret 

  

  

Goriilmekte olan bir dava iginde olmamak Kogulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati 

  

  

  

  

  

  

  

        

1. |tedbir, delillerin tespiti, icranin geri birakilmasi, 6deme ve tevdi yeri 

belirlenmesi isleri igin: 

a) Durusmasiz ise 910,00 TL 

b) Durusmalt ise 1.125,00 TL 

2, | Ortakligin giderilmesi igin satis memurlugunda yapilacak islerin takibi igin 1.500,00 TL 

3. | Ortakhgin giderilmesi ve taksim davalan igin 3.405,00 TL 

4. | Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve isler icin 

a) Durusmasiz ise 2.270,00 TL 

b) Durusmali ise 2.940,00 TL 

5. Tiketicl Mahkemelerinde gériilen kredi taksitlerinin veya faizinin 2.040,00 TL 
uyarlanmasi davalari igin 
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

1. | icra Dairelerinde yaptlan takipler igin 720,00 TL 

2. | icra Mahkemelerinde takip edilen isler igin 840,00 TL 

3. | lera Mahkemelerinde takip edilen dava ve durusmalt isler igin 1.360,00 TL 

4. | Tahliyeye iligkin icra takipleri igin 1.360,00 TL 

5, | era Mahkemelerinde takip edilen ceza isleri icin 1.240,00 TL 

6. | Ceza sorusturma evresinde takip edilen islor igin 1.240,00 TL 

7. | Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar igin 1.740,00 TL 

8. | Sulh Ceza Hakimlikleri ve infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar icin 1.600,00 TL 

9, | Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar igin 4.080,00 TL 

10, | Tiketici Mahkemelerinde takip edilen davalar igin 2,040,00 TL 

11. | Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar igin 5.900,00 TL 

12. | Agir Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar igin 8.200,00 TL 

13, | Cocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar igin 4.080,00 TL 

14. | Cocuk Agir Ceza Mahkemelerinde takip cdilen davalar igin 8,200,00 TL 

15. | Askerlik Kanunlan wyarinca Disiplin Kurullarmda takip edilen davalar igin 2.270,00 TL 

16. | idare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar igin 

a) Durugmasiz ise 2,040,00 TL 

b) Durusmali ise 3,110,00 TL 

17, Bolge Adliye Mahkemeleri ile Bélge idare Mahkemelerinde gériilen islerin 
takipleri igin 

a) Hk derecede gériilen davalar icin 3.375,00 TL 

b) istinaf yohu ile goriilen bir durasmasi olan isler icin 2,040,00 TL 

c) Istinaf yolu ile gériilen birden fazla durugmasi veya kesif gibi avukatn da 4080.00 TL 
bulunmasi gereken sair islemleri olan isler igin “ 

18. | Sayistay’da goriilen hesap yargilamalar icin 

a) Durusmasiz ise 3,606,00 TL 

b) Durusmal1 ise 5.940,00 TL 

19, | Yargitay’da ilk derecede gériilen davalar igin 5,940,00 TL     
  

 



  

20. Danistay’da ilk derecede gériilen davalar igin 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

a) Durusmasiz ise 3.600,00 TL 

b) Durugmals ise 5.940,00 TL 

21. eae: Danistay ve Sayistay’da temyiz yolu ile géritlen islerin durusmasi 3,050,00 TL 

22. | Uyusmazlik Mahkemesindeki davalar igin 3.600,00 TL 

23. | Anayasa Mahkemesinde gériilen dava ve isler icin 

a) Ytice Divan sifatt ile bakrlan davalar 12.600,00 TL 

b) Bireysel basvuru 

Durugmali islerde 5.940,00 TL 

Durusmasiz isterde 3.600,00 TL 

c) Diger dava ve isler 7.425,00 TL   
  

  

    

Gctnct KISIM 

Ik 40.000,00 TL igin % 15,00 
  

  

  

  

  

  

      

2. | Sonra gelen $0.000,00 TL icin % 13,00 

3. | Sonra gelen 90.600,00 TL icin % 9,50 

4. | Sonra gelen 250.000,00 TL iin % 7,00 

5. |Sonra gelen 620.000,00 TL igin % 5,00 

6. | Sonra gelen 775.000,00 TL igin % 3,50 

7. | Sonra gelen 1.275,000,00 TL igin % 1,80 

8. |3.100.000,00 TL’ dan yukartst igin % 1,00   
  

 


