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Amag ve kapsam
MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tim hukuki yardimlarda, taraflar arasindaki uyusgmazligi sonlandiran her tiirli: merci kararlarinda ve ayrica kanun
geregi mahkemelerce karsi tarafa ylkletilmesi gereken avukatlk ticretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayil Avukatlik Kanunu ve bu
Tarife hikimleri uygulanir.
(2) Taraflar arasinda akdi avukatik Ucreti kararlastirlmamig veya kararlastrilan akdi avukatlik Ucretinin gecersiz sayilmasi halinde;
mahkemelerce, dava konusu edilen tutar izerinden bu Tarife geregince hesaplanacak avukatik Ucretinin altinda bir ticrete hikmedilemez. Bu Tarife
1136 sayill Kanunun 164 dincti maddesinin dérdiincii fikras! dogrultusunda gerceklestirilecek olan akdi avukatlik Ucreti belirlenmesinde sadece asgari
degerin hesaplanmasinda dikkate alinir. Diger hususlar 1136 sayili Kanundaki hikiimlere tabidir.
(3) Bu Tarife hikiimleri altnda kararlagtirilan akdi avukatlk ticretieri, bu Tarife hikimleri Uzerinden yapilmis olarak kabul edilir.
Avukathk iicretinin kapsadig! isler
MADDE 2- (1) Bu Tarifede yazil avukatik dcreti, kesin hikiim elde edilinceye kadar olan dava, igs ve islemler tcreti kargiligidir. Avukat
tarafindan takip edilen dava veya isle ilgili olarak diizenlenen dilekge ve yapilan diger islemler ayri Uicreti gerektirmez. Hiikiimlerin tavzihine iliskin
istemlerin ret veya kabulii halinde de avukatlik ticretine hiikmedilemez.
(2) Buna karsilik, icra takipleriyle, Yargitay, Danistay ve Sayigtayda temyizen ve bélge idare ve bélge adliye mahkemelerinde istinaf bagvurusu
uzerine gértilen islerin durugsmalari ayri Uicreti gerektirir.
Avukatik iicretinin aidiyeti, sinirlan ve ortak veya degisik sebeple davanin reddinde davalilann avukatik iicreti
MADDE 3- (1) Yargi yerlerince avukata ait olmak Uizere karsi tarafa yUkletilecek avukatlik tcreti, bu Tarifede yazili miktardan az ve tig katindan
cok olamaz. Bu ticretin belirlenmesinde, avukatin emegi, gabasi, isin énemi, niteligi ve davanin siiresi g6z Sniinde tutulur.
(2) Miteselsil sorumluluk da dahil olmak tizere, 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 ayri ayri avukatlik ticretine hikmolunur.
Birden cok avukat ile temsil
MADDE 4- (1) Ayni hukuki yardimin birden cok avukat tarafindan yapilmasi durumunda, karsi tarafa bir avukatlik Ucretinden fazlasi
yukletilemez.
Ucretin tiimiinii hak etme
MADDE 5- (1) Hangi asamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, bu Tarife hikiimleri ile belirlenen Ucretin tamamina hak
kazanir.
(2) Gerek kismi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit davasinda mahkemece dava degerinin belirlenmesinden sonra davaci davasini belirlenmis
degere gére takip etmese dahi, yasal avukatlik Ucreti, belirlenmis dava degerine gére hesaplanir.
Davanin konusuz kalmasi, feragat, kabul ve sulhte iicret
MADDE 6- (1) Anlasmazlik, davanin konusuz kalmasi, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; dn inceleme tutanagi imzalanincaya kadar
giderilirse, bu Tarife hikiimleriyle belirlenen Ucretlerin yarisina, én inceleme tutanagi imzalandiktan sonra giderilirse tamamina hikmolunur. Bu madde
yargi mercileri tarafindan hesaplanan akdi avukatlk iicreti sézlesmelerinde uygulanmaz.
GGrevsizlik, yetkisizlik, dava 6n sartiannin yoklugu veya husumet nedeniyle davanin reddinde, davanin nakli ve agimamis

sayilmasinda iicret _
MADDE 7- (1) On inceleme tutanagi imzalanincaya kadar davanin nakli, davanin acilmamis sayilmasi, gérevsizlik veya yetkisizlik karari verilmesi
durumunda bu Tarifede yazili Ucretin yarisina, 6n inceleme tutanagi imzalandiktan sonra karar verilmesi durumunda tamamina hikmolunur. Su kadar
ki, davanin gérildigii mahkemeye gére hikmolunacak avukatlk ticreti, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béliminde yazili miktarlar’ gegemez.
(2) Davanin dinlenebilmesi igin kanunlarda Sngérilen Sn sartn yerine getirilmemis olmasi ve husumet nedeniyle davanin reddine karar
verilmesinde, davanin gériildgii mahkemeye gére bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béltiminde yazil miktarlar! gegmemek Uzere Ugtincti kisimda yazili
avukatlk ticretine hikmolunur.
(3) Kanunlar gere§i génderme, yeni mahkemeler kurulmasi, ig bélimt itirazi nedeniyle verilen tim génderme kararlari nedeniyle gérevsizlik,
gOnderme veya yetkisizlik karan! verilmesi durumunda avukatik Gicretine hikmedilmez.
Kargilik davada, davalann birlestirilmesinde ve aynimasinda iicret
MADDE 8- (1) Bir davanin takibi sirasinda karsilik dava acilmasi, baska bir davanin bu davayla birlestirilmesi veya davalarin ayrilmasi
durumunda, her dava icin ayn Gicrete hikmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalannda ticret
MADDE 9- (1) Tahliye davalarinda bir yillik kira bedeli tutarl, kira tespiti ve nafaka davalarinda tespit olunan kira bedeli farkinin veya
hikmolunan nafakanin bir yillik tutar! Uzerinden bu Tarifenin tgtincti kismi geregince hesaplanacak miktarin tamami, avukatlk ticreti olarak
hikmolunur. Bu miktarlar, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci bélimiinde davanin gériildUigii mahkemeye gdre belirlenmig bulunan dicretten az olamaz.
(2) Nafaka davalarinda reddedilen kisim igin avukatlik Uicretine hikmedilemez.
Manevi tazminat davalannda iicret
MADDE 10- (1) Manevi tazminat davalarinda avukathk ticreti, hikim altna alinan miktar zerinden bu Tarifenin Gciincti kismina gére belirlenir.
(2) Davanin kismen reddi durumunda, kargi taraf vekili yararina bu Tarifenin Ggiincti kismina gére hikmedilecek iicret, davaci vekili lehine
belirlenen Gcreti gegemez.
(3) Bu davalarin tamaminin reddi durumunda avukatik dicreti, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béliimiine gére hikmolunur.
(4) Manevi tazminat davasinin, maddi tazminat veya parayla deGerlendirilmesi mimkiin diger taleplerle birlikte acgilmasi durumunda; manevi

tazminat acisindan avukathk ticreti ayn bir kalem olarak hikmedilir.

Icra ve iflas miidiirlikleri ile icra mahkemelerinde iicret

MADDE 11- (1) Icra ve Iflas Midtrliiklerindeki hukuki yardimlara iliskin avukatlk icreti, takip sonuclanincaya kadar yapilan biittin islemlerin
karsiligidir. Konusu para veya para ile degerlendirilebiliyor ise avukatlk Ucreti, bu Tarifenin tictincl’ ksmina gére belirlenir. Su kadar ki takip miktari
11.250,00 TL'ye kadar olan icra takiplerinde avukatlik Gcreti, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béliiminde, icra dairelerindeki takipler icin Sngdrilen
maktu (icrettir. Ancak, bu ticret asil alacagi gegemez.
(2) Aciz belgesi alinmasi, takibi sonudiandiran islemlerden sayilir. Bu durumda avukata tam ticret Sdenir.
(3) Icra mahkemelerinde durusma yapilirsa bu Tarife geregince ayrica avukatlik Ucretine hikmedilir. Su kadar ki bu dicret, bu Tarifenin ikinci
kisminin ikinci béltimiiniin iki ve Gc sira numaralarinda gésterilen ig ve davalarla ilgili hukuki yardimlara iliskin olup, bu Tarifenin Uctincti kismina gére
belirlenecek avukatlik Gcreti bu sira numaralarinda yazili miktarlari gegemez. Ancak icra mahkemelerinde acilan istihkak davalarinda, Ggiincti kisim
geregince hesaplanacak avukatlik Uicretine hikmolunur.
(4) Borglu Sdeme siiresi icerisinde borcunu Sderse bu Tarifeye gdre belirlenecek ticretin dértte Gcii takdir edilir. Maktu ticreti gerektiren islerde
de bu hikiim uygulanir.
(5) Tahliyeye iliskin icra takiplerinde bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béltimiinde belirtilen maktu Ucrete hiikmedilir. Borglu deme siiresi
igerisinde borcunu Sderse bu Tarifeye gére belirlenecek Ucretin dértte ticd takdir edilir.
(6) Icra dairelerinde borclu vekili olarak takip edilen islerde taraflar arasinda akdi avukatlik ticreti kararlastrilmamig veya kararlastrilan akdi
avukatlik Ucretinin gecersiz sayildigi hallerde; cikabilecek uyusmazliklarin1136 sayil Kanunun 164 Uncti maddesinin dérdiincii fikrasi uyarinca

gdzilmesinde avukatlik Ucreti, bu Tarifenin ikinci kisim ikinci béliimiinde icra dairelerinde yapilan takipler icin belirlenen maktu Gcrettir. Ancak
belirlenen dicret asil alacagi gecemez.
Tiiketid mahkemeleri ve tiiketici hakem heyetlerinde iicret
MADDE 12- (1) Tiketici hakem heyetlerinin tiketici lehine verdigi kararlara karsi agilan itiraz davalarinda, kararin iptali durumunda tiketici
aleyhine, bu Tarifenin ticiincti kismina gére vekdlet Ucretine hiikmedilir.
(2) Ancak, hikmedilen ticret kabul veya reddedilen miktari gegemez.
(3) Ancak, mevcut oldugu halde tiketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi veya belgenin tiketici mahkemesine sunulmasi nedeniyle kararin
iptali halinde tuketici aleyhine vekalet icretine hikmedilemez.
(4) Tiketid hakem heyetlerinde avukat araciligi ile takip edilen islerde, avukat ile mivekkili arasinda cikabilecek uyusmazliklarda bu Tarifenin
birinci kisim ikinci béliiminiin tiketici hakem heyetlerine iliskin kurali uygulanir.
Tarifelerin iicgiincii kismina gGre ticret
MADDE 13- (1) Bu Tarifenin ikind kisminin ikinci béltimiinde gésterilen hukuki yardimlarin konusu para veya para ile degerlendirilebiliyor ise
avukatlk tcreti, davanin gértildtigi: mahkeme icin bu Tarifenin ikinci kisminda belirtilen maktu Ucretlerin alunda kalmamak kaydiyla (7 nci maddenin
ikind fikrasi, 10 uncu maddenin tinct fikrasi ile 12 nci maddenin birinci fikrasi, 16 nci maddenin ikinci fikrasi hikiimleri sakii kalmak kaydiyla) bu
Tarifenin Gcgtincti kismina gére belirlenir.
(2) Ancak, hikmedilen ticret kabul veya reddedilen miktari gegemez.
(3) Maddi tazminat istemli davanin kismen reddi durumunda, karsi taraf vekili yararina bu Tarifenin Uctincii kismina gére hiikmedilecek Ucret,
davaci vekili lehine belirlenen ticreti gegemez.
(4) Maddi tazminat istemli davalarin tamaminin reddi durumunda avukatik dicreti, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci bélimiine gére hikmolunur.
Ceza davalannda iicret
MADDE 14- (1) Kamu davasina katilma Uzerine, mahkumiyete ya da hiikmiin aciklanmasinin geri birakilmasina karar verilmis ise vekili bulunan
katilan lehine bu Tarifenin ikinci kismin ikinci bélimtnde belirlenen avukathk dicreti saniga yukletilir.
(2) Ceza hikmii tasiyan 6zel kanun, tUztik ve kararnamelere gore yalniz para cezasina hikmolunan davalarda bu Tarifeye gdre belirlenecek
avukatlik ticreti hikmolunan para cezasi tutarini gegemez.
(8) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayih Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devami maddelerine gére tazminat icin Agir Ceza Mahkemelerine
yapilan basvurularda, bu Tarifenin Uctincti kismi geregince avukatlik iicretine hikmedilir. Su kadar ki, hiikmedilecek bu ticret ikinci kismin ikinci
bélimiinidin sekizinci sirasindaki ticretten az, onikinci sira numarasindaki Uicretten fazla olamaz.
(4) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanik yararina Hazine aleyhine maktu avukatlik Gicretine hikmedilir.
(5) Ceza mahkemelerinde gériilen tekzip, internet yayin igeriginden cikarma, idari para cezalarina itiraz gibi bagvurularin kabulti veya ilk derece
mahkemesinin kararina yapilan itiraz tzerine, ilk derece mahkemesi kararinin kaldirilmasi halinde isin durusmasiz veya durusmali oluguna gore ikinci
kisim birinci béliim 1. siradaki is icin 6ngériildigii gekilde avukatlk Uicretine hiikmedilir. Ancak basvuruya konu idari para cezasinin miktari bu Tarifenin
ikind kisim birinci béltim 1. siradaki ig igin Gngériilen maktu icretin altinda ise idari para cezasi kadar avukatik Ucretine hiikmedilir.
Danigtayda, bolge idare, idare ve vergi mahkemelerinde gGriilen dava ve islerde iicret
MADDE 15- (1) Danistayda ilk derecede veya durusmali olarak temyiz yoluyla gérillen dava ve islerde, idari ve vergi dava daireleri kurullari ile
dava dairelerinde, bilge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birind savunma dilekgesi siresinin bitimine kadar anlagmazligin feragat, kabul, davanin
konusuz kalmasi ya da herhangi bir nedenle ortadan kalkmasi veya bu nedenlerle davanin reddine karar verilmesi durumunda bu Tarifede yazili ticretin
yarisina, diger durumlarda tamamina hiikmedilir.
(2) Su kadar ki, dilekcelerin g6revli mercie génderilmesine veya dilekcenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlk Ucretine hikmolunmaz.
Arabuluculuk, uzlagma ve her tiirlii sulh anlagmasinda iicret
MADDE 16- (1) 1136 sayil Kanunun 35/A maddesinde uzlasma saglama, arabuluculuk, uzlagurma ve her tirlii sulh anlagmalarindan dogacak
avukatlk ticreti uyusmazliklarinda bu Tarifede yer alan hikiimler uyarinca hesaplanacak miktarlar, akdi avukatk Ucretinin asgari degerlerini olusturur.
(2) Ancak, arabuluculugun dava sarti olmasi halinde, arabuluculuk agamasinda avukat araaligi ile takip edilen islerde agagidaki hikiimler
uygulanir:
a) Konusu para olan veya para ile degerlendirilebilen islerde avukatlik Ucreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlagma_belgesinin
imzalanmasi halinde, bu Tarifenin igiinci’ kismina gore hesaplanan dcretin dortte bir fazlasi olarak belirlenir. Su kadar ki miktari 15.000,00 TL'ye kadar
olan arabuluculuk faaliyetlerinde avukatlk ticreti, bu maddenin (c) bendinde yer alan maktu ticretin dértte bir fazlasi olarak belirlenir. Ancak, bu Gcret
asil alacagi gegemez.
b) Konusu para olmayan veya para ile degerlendirilemeyen islerde avukatlk icreti; arabuluculuk sonucunda arabuluculuk anlagma belgesinin
imzalanmasi halinde, bu Tarifenin ikind kisminin ikinci béliimiinde davanin gériildiigii mahkemeye gére éngériilen maktu iicretin dértte bir fazlasi
olarak belirlenir.
c) Arabuluculuk faaliyetinin anlagmazlik ile sonuclanmasi halinde, avukat, 2.400,00 TL maktu Uicrete hak kazanir. Ancak, bu icret asil alacagi

gegemez.
¢) Arabuluculuk faaliyetinin anlagmazlik ile sonuclanmasi halinde, tarafin ayni vekille dava yoluna gitmesi durumunda miivekkilin avukatina
6deyecegi asgari ticret, (c) bendine gére dédedigi maktu ticret mahsup edilerek, bu Tarifeye gére belirlenir.
Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda iicret
MADDE 17- (1) Hakem éniinde yapilan her tirli: hukuki yardimlarda bu Tarife hikimleri uygulanir.
(2) Sigorta Tahkim Komisyonlan, vekalet ticretine hikmederken, bu Tarifenin ikinci kisminin ikind béliimtinde asliye mahkemeleri icin Sngdriilen
Ucretin alunda kalmamak kaydiyla bu Tarifenin tigtincti kismina gére avukatlik Uicretine hiikmeder. Ancak talebi kismen ya da tamamen reddedilenler
aleyhine bu Tarifeye gére hesaplanan ticretin beste birine hikmedilir. Konusu para ile dlgilemeyen islerde, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béliminde
asliye mahkemeleri icin 6ngdriilen maktu ticrete hiikmedilir. Ancak talebi ksmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine Sngdriilen maktu Ucretin beste
birine hikmedilir. Sigorta Tahkim Komisyonlarinca hiikmedilen vekalet ticreti, kabul veya reddedilen miktari gegemez.
(3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Spor Genel Miidiirligii Tahkim Kurulu Yénetmeliginin 14 Uncii maddesinin
Ugtincii fikrasi uyarinca, Tahkim Kurulu, bu Tarifenin ikinci kisminin ikinci béltiminde idare ve vergi mahkemelerinde g6riilen davalar icin Sngérilen

avukatlk ticretine hikmeder.
Is takibinde iicret
MADDE 18- (1) Bu Tarifeye gére is takibi; yargi yetkisinin kullanilmasi ile ilgisi bulunmayan is ve islemlerin yapilabilmesi icin, is
temsilci tarafindan yerine getirilmesi kanunlara gére zorunlu olan ig ve islemlerdir.
(2) Bu Tarifede yazili ig takibi tcreti bir veya birden cok resmi daire, kurum veya kurulusca yapilan cesitli islemleri icine alsa
sonuclanmasina kadar yapilan bitin hukuki yardimlarin kargihgidir.
Dava vekili ve dava takipcileri eliyle takip olunan islerde iicret
MADDE 19- (1) Dava vekilleri tarafindan takip olunan dava ve islerde de bu Tarife uygulanir.
(2) Dava takipgileri tarafindan takip olunan dava ve islerde bu Tarifede belirtilen Gcretin 1/4’G uygulanir.
Tarifede yazili olmayan islerde iicret
MADDE 20- (1) Bu Tarifede yazili olmayan hukuki yardimlar icin, isin niteligi géz Sniinde tutularak, bu Tarifedeki benzer islere
belirlenir.
Uygulanacak tarife
MADDE 21- (1) Avukatlk iicretinin takdirinde, hukuki yardimin tamamlandiji veya dava sonunda hiikiim verildigi tarihte yurdrliikte
esas alinir.

sahibi veya
bile, o isin

gére iicret
olan Tarife

Seri davalarda iicret
MADDE 22- (1) Ihtiyari dava arkadashginin bir tir olan seri davalar ister ayr! dava konusu yapilsin ister bir davada birlestirilsin toplamda on
dosyaya kadar acilan seri davalarda her bir dosya icin ayn ayri tam avukatlik ticretine, toplamda elli dosyaya kadar acilan seri davalarda her bir dosya
igin ayn! ayri tam Ucretin %50’si oraninda avukatlk Ucretine, toplamda ytiz dosyaya kadar acilan seri davalarda her bir dosya icin ayri ayri tam Gcretin
%40'1 oraninda avukatlik ticretine, toplamda yiizden fazla acilan seri davalarda her bir dosya icin ayri ayri tam Ucretin %251 oraninda avukatlik
tcretine hikmedilir. Durugmali islerde bu sekilde avukatlik tcretine hikmedilmesi igin dosyaya iligkin tim durugmalarin ayni gin ayni mahkemede
yapilmasi gerekir.

Kétii niyetii veya haksiz dava agilmasinda iicret
MADDE 23- (1) K6tt niyetli davali veya higbir hakki olmadigi halde dava acan taraf, yargilama giderlerinden baska, diger tarafin vekiliyle
aralarinda kararlagtrilan vekdlet Ucretinin tamami veya bir kismini 6demeye mahkim edilebilir. Vekalet Ucretinin miktari hakkinda uyusmazlik cikmasi
veya mahkemece miktarinin fahig bulunmasi héalinde, bu miktar dogrudan mahkemece 1136 sayili Kanun ve bu Tarife esas alinarak takdir olunur.
Yirtiriik
MADDE 24- (1) Bu Tarife yayimi tarihinde yiiruirliige girer.

AVUKATLIK UCRET TARiFESi
BIRINCI KISIM

BiRINCI BOLUM
Dava ve Takiplerin Digindaki Hukuki Yardimlarda Gdenecek Ucret
1. Biroda s6zlii danigsma (ilk bir saate kadar)
Takip eden her saat icin
2. Cagn Uzerine gidilen yerde s6ézlii danigma (ilk bir saate kadar)
Takip eden her saat icin
3. Yazili danigma icin (ilk bir saate kadar)
Takip eden her saat icin
4. Her tila dilekge yazilmasi, inbarname, ihtarname, protesto diizenlenmesinde
5. Sézlesmeler ve benzeri belgelerin hazirlanmasi
a) Kira sézlegmesi ve benzeri
b) Taziik, yénetmelik, miras sézlesmesi, vasiyetname, vakif senedi ve benzeri belgelerin hazirlanmasi
c) Sirket ana s6zlesmesi, sirketlerin devir ve birlesmesi vb. ticari islerle ilgili sézlesmeler

1200,00
700,00
2500,00
1300,00
2500,00
1200,00
1900,00

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

2300,00 TL
10000,00 TL
6000,00 TL

ikinci BOLUM
igs Takibi Konusundaki Hukuki Yardimlarda Gdenecek Ucret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, 6deme asamasindaki paranin tahsili veya bir
belgenin 6rneGinin cikarilmasi gibi islerin takibi icin
2.
x»
at
x
Sine
|
a
.
ae
a) Bir hakkin dogumu, tespiti, tescili, nakli, deistirilmesi, sona erdirilmesi veya korunmasi gibi
amaglarla yapilan isler icin
b) ipotek tesisi ve fekki gibi igslemlerde dahil olmak Uzere bir hakkin dogumu ve sona erdirilmesi olarak
nitelenen islemler nedeni ile sirekli sézlesme ile galigilan bankalar, finans kuruluslari ve benzerlerine
verilen bir hukuki yardim igin
* Tuzel kisi tacirlerin ana sézlesmelerinin onanmasi, bu tacirlerin calisma konular1 ile ilgili ruhsat ve
imtiyazlarin alinmasi, devri ve Turk vatandasligina kabul edilme gibi islerin takibi icin

2000,00 TL
3200,00 TL

700,00 TL

16800,00 TL
6800,00 TL

4. Vergi uzlagsma komisyonlarinda takip edilen igsler igin
5. Uluslararasi yarg! yerlerinde takip edilen islerde
a) Durusmasiz ise
b) Durugmali ise

33300,00 TL
57600,00 TL

c) Konusu para olan islerde ise Ucret Tarifenin igtincii kismina g6ére
belirlenir
* 6502 sayilt Kanunnun 70 inci maddesinin birinci fikras! sakli kalmak kaydiyla il ve ilce tiketici hakem
heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hukuki yardimlar bu tarifenin Gginci
kismina g6re belirlenir. Ancak Gcgiincii kismina g6re belirlenecek hizmete konu isin Ucreti, maktu Ucretin
altinda ise asil alacagi1 gegmemek kaydiyla

1700,00 TL

UcUNcU B6LUM
1136 sayili Kanunun 35 inci Maddesi Geregince Bulundurulmasi
1. Yapi kooperatiflerinde
2. Anonim sirketlerde

Zorunlu Sézlegmeli Avukatlara Aylik Gdenecek Ucret

5500,00 TL
8300,00 TL

Takip edilen dava, takip ve islerde tarifeye gé6re hesaplanacak avukatlik Ucreti yillik avukatlik Gcretinin
uzerinde oldugu takdirde aradaki eksik miktar avukata aynca 6édenir.

DORDUNCU BOLUM
1.

Kamu

Kurum ve Kuruluslariyla Ozel Kisi ve Tizel Kisilerin Sézlesmeli Avukatlarina Odeyecekleri Aylik

Avukathik Ucreti

8300,00 TL

Takip edilen dava, takip ve islerde tarifeye gé6re hesaplanacak avukatlik Ucreti yillik avukatlik Gcretinin
Uzerinde oldugu takdirde aradaki eksik miktar avukata aynca édenir

IKINCi KISIM
BIRINCiI BOLUM
Yarg! Yerlerinde, icra ve iflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu
Ucrete Bagh Hukuki Yardimlara Gdenecek Ucret
1.

Para Olsa veya Para ile egerlendirilebilse Bile Maktu

. G6rulmekte olan bir dava iginde olmamak kosulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti,
icranin geri birakilmasi, 6deme ve tevdi yeri belirenmesi isleri igin:
a) Durusmasiz ise
b) Durugmali ise
- Ortakligin giderilmesi icin satis memurlugunda

2400,00 TL
3000,00 TL
3900,00 TL

yapilacak islerin takibi igin

8900,00 TL

* Ortakligin giderilmesi ve taksim davalan icin
. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve isler igin
a) Durusmasiz ise
b) Durugmali ise

5500,00 TL
11000,00 TL

5. Tuketici Mahkemelerinde g6rilen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanmasi davalari icin

4600,00 TL

IKINCi BOLUM
Yarg! Yerleri ile icra ve iflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu

Para Olmayan

veya Para ile Degerlendirilemeyen

Hukuki
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Yardimlara Odenecek Ucret
.
.
.
.
.
.

Icra Dairelerinde yapilan takipler
Icra Mahkemelerinde takip edilen
Icra Mahkemelerinde takip edilen
Tahliyeye iliskin icra takipleri igin
Icra Mahkemelerinde takip edilen
Ceza sorusturma evresinde takip

1800,00
2100,00
3400,00
3700,00
2800,00
2800,00

icin
isler icin
dava ve durugmali isler icin
ceza isleri icin
edilen isler icin

* Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar icin

Sulh Ceza Hakimlikleri ve infaz Hakimliklerinde takip edilen davalar icin
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar igin
Tuketici Mahkemelerinde takip edilen davalar igin
Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar igin
Agir Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar igin
Gocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar igin
Gocuk Agir Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar icin
Askerlik Kanunlari uyarinca Disiplin Kurallarinda takip edilen davalar igin
Idare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar icin
a) Durusmasiz ise
b) Durugmali ise
17. Bélge Adliye Mahkemeleri ile Bélge idare Mahkemelerinde gérilen islerin takipleri icin
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a) ilk derecede gériilen davalar icin

5500,00 TL
4000,00
9200,00
4600,00
15000,00
17400,00
8700,00
17400,00
6000,00

TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

5500,00 TL
11000,00 TL
8900,00 TL
5500,00 TL

b) istinaf yolu ile gérilen bir durugmasi olan isler icin
c) istinaf yolu ile gorilen birden fazla durusmasi veya kesif gibi avukatin da bulunmasi gereken sair
islemleri olan isler igin
18. Sayistay’da gérillen hesap yargilamalani
a) Durusmasiz ise
b) Durugmali ise
19. Yargitay’da ilk derecede gériilen davalar
20. Danistay‘da ilk derecede gérilen davalar
a) Durusmasiz ise
b) Durugmali ise
21. Yargitay, Danistay ve Sayistay’da temyiz
. Uyugmazlik Mahkemesindeki davalar icin
23. Anayasa Mahkemesinde g6rillen dava ve
a) Yiice Divan sifati ile bakilan davalar

TL
TL
TL
TL
TL
TL

11000,00 TL

icin

9500,00 TL
17800,00 TL
17800,00 TL

icin
icin

yolu ile gérilen islerin durusmasi

icin

9500,00
19000,00
8400,00
9900,00

TL
TL
TL
TL

isler igin

34700,00 TL

b) Bireysel basvuru

9900,00 TL

Durusmali islerde

19800,00 TL
20400,00 TL

Durusmasiz islerde
c) Diger dava ve isler

UcUNCU KISIM
Yarg! Yerleri ile icra ve iflas Dairelerinde Yapilan ve Konusu

Para Olan veya

Para ile Degerlendirilebilen

Hukuki

Yardimlara Odenecek Ucret

. Ik 100.000,00 TL icin
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. Sonra gelen 100.000,00 TL icin
. Sonra gelen 300.000,00 TL icin
. Sonra gelen 500.000,00 TL icin
. Sonra gelen 700.000,00 TL icin
. Sonra gelen 900.000,00 TL icin
. Sonra gelen 1.100.000,00 TL icin
. Sonra gelen 1.300.000,00 TL icin
9.5.000.000,00 TL’dan yukarisi icin

%
%
%
%

16,00
15,00
14,00
11,00
% 8,00
% 5,00
% 3,00
% 2,00
% 1,00

