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1  — Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa 
ayrılmıştır. 

A. Birinci sınıfa dahil Baro merkezleri : 
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Seyhan, Trabzon. 
B. İkinci sınıfa dahil Baro merkezleri : 
Antalya, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır,  Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Kayseri, 

Kocaeli, Konya, Manisa, Zonguldak. 
C. Üçüncü sınıfa dahil Baro merkezleri : 
Afyon, Denizli, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Kütahya, Muğla, Niğde, Sivas, Tokat. 
2 — Her sınıfta iki nevi tarife olup birincisi Baro mıntakaları dahilindeki vilâyet 

merkezlerinde, ikincisi bu vilâyetlerin mülhakatında tatbik olunur. 
3 — Her sınıfın tarifesi mevzu itibarile üç kısma ayrılmıştır. Birinci kısım kazaî 

ve idarî dava ve takip mevzuu olmıyan sözlü veya yazılı yardımlara, ikinci kısım 
kaza salâhiyetini haiz mahkeme ve merciler nezdindeki yardımların maktu 
ücretlerine, üçüncü kısım ikinci kısımda beyan edilen yardımların nisbî ücretlerine 
taallûk eder. 

4 — Aşağı bir sınıftaki tarifenin tatbik edildiği bir mahalde yukarı  sınıf 
merkezinden gelen bir avukatın yaptığı yardım veya müdafaa ettiği işten dolayı 
haksız çıkan tarafa yukarı sınıfın tarifesi tatbik edilemiyeceği gibi mülhakatta 
görülen işten dolayı merkezden bir avukatın yardımı deruhte etmesi halinde kazada 
merkeze ait tarife tatbik edilemez. 

5 — Yazıhanesi mülhakatta veya aşağı bir sınıf merkezinde bulunan bir 
avukatın muvakkaten merkezde veya yukarı bir sınıf Baro mıntakasmda yardım 
deruhde etmesi kendisini merkezde veya yukarı sınıf Baroda tatbik edilen tarifeden 
istifade ettirmez. 

6 — Her  avukat müvekkiline, aldığı  ücret   mukabilinde   bir makbuz veya 
almağa mezun olduğu masraflar mukabilinde bir masraf listesi vermekle mükelleftir. 

7 — Aynı iş için aynı akitle müteaddit kimseler vekil tayin olunur ve vekiller 
müştereken tayin edildiklerinden haberdar olurlarsa vekiller bu tarifede yazılı 
ücretleri hisseleri nisbetinde istifa ederler. 

Müvekkil, vekillerin malûmat ve muvafakati olmaksızın müteaddit kimseleri ayrı 
ayrı tevkil ederse her vekil bu tarifede yazılı ücretin tamamını alır. 

8 — Davanın  ikamesinden veya cevap lâyihasının taatisinden veya  
murafaadan evvel müdafaayı deruhde eden avukat davanın tamamı için bu tarifede 
yazılı ücreti alır. Davaya lâyiha vesair mütalealar için ayrı ücret alınmaz. 

Davaya başlandıktan sonra müdafaanın deruhde edilmesi halinde evvelce 
alınan ücretler o dava için tarifede yazılı ücrete mahsup edilir. 

9 — Tarife mucibince alman ücret kat'î hüküm istihsal edilinceye kadar vâki 
muamelelere tekabül eder. Temyizde murafaa ayrıca ücrete tabidir. 

10 — Mahkemede davanın müdafaasını deruhde etmeksizin icra takip yollarile 
borçlu aleyhinde takip icrasını deruhde eden avukat mahkûmünbihin yüzde üçü 
nisbetinde ücret alır. 



Evvelce mahkemede müdafaayı deruhde ve davayı intaç etmiş ise ayrıca bu 
tarifede yazılı ücretin beşte birinden on da birine kadar ücret tayin olunabilir. 

11 — İhtilâf, takas, feragat, ikrar, sulh, ilh. gibi sebeplerle davanın tahkikatına 
başlamazdan evvel bertaraf edilirse avukat bu tarifede yazılı ücretin üçte birini, 
tahkikat sırasında bertaraf edilirse yarısını, hüküm safhasında iken ihtilâf ortadan 
kalkarsa tamamım alır. 

12 — Müdahil de dahil olduğu halde aynı davada bir çok kimselere vekâlet eden 
avukatın ücreti müekkillerin hisseleri nisbetinde tediye olunur. 

13 — Aynı avukat tarafından mahkemede bir davanın müdafaası sırasında 
mütekabilen diğer bir   dava ikame veya   diğer bir mahkemeden gönderilen 
davanın tevhiden rüyetine devam edildiği takdirde eğer dava nisbî tarifeye tâbi ise 
ücret her iki davanın yekûnu üzerinden alınır. Her ikisi de maktu tarifeye tâbi ise 
fazla ücrete tâbi dava için tam, diğeri için nısıf   alınır. Biri nisbî, biri maktu ise nisbî 
üzerinden tam, maktu üzerinden nısıf alınır. 

Birden ziyade davanın tevhiden veya müstakillen rüyeti halinde üçüncü ve 
müteakip davalaar için taallûk ettiği her davadan alınacak ücretin sırasile 1/3, 1/4, 
1/5............... ilh. nisbet dairesinde zammile istifa olunur. 

14 — Davanın tefriki halinde her dava müstakil addolunur. 
15 — Davanın vazifesizlik, salâhiyetsizlik ve nakil   dolayısile açıldığı mahal 

mahkemesinden başka bir mahal mahkemesinde rüyeti icap ettiği ve iş sahibi 
davanın aynı avukat tarafından takibini istemediği hallerde dava yukarıdaki 
sebeplerden dolayı tahkikata girişilmezden evvel red veya nakil edilmişse muayyen 
olan ücretin üçte biri, tahkikata girişildikten sonra yarısı, hüküm safhasında tamamı, 
ücret olarak alınır. 

Red veya nakle rağmen iş sahibi işinin havale edildiği mahkemede de aynı 
avukat tarafından müdafaa edilmesini istediği takdirde avukatın yazıhanesinin 
bulunduğu mahalde mer'î tarife sınıfında yazılı ücretin iki misli ücret tayin olunur 
(Yol ve ikamet masrafı hariç, şimendöfer ikinci mevki yemeksiz ayrı). Şu kadar ki 
mahkûmünaleyhe takdir olunacak ücrette mahkemenin bulunduğu mahal tarife 
sınıfında yazılı ücret esas ittihaz edilir. 

16 — Memuriyet sınıfına nazaran temyiz mahkemesinin rüyetle mükellef olduğu 
davalarda ücret asıl ücrete yüzde elli zammile tayin olunur (Yol ve ikamet masrafı 
hariç şimendöfer ikinci mevki yemeksiz ayrı). 

17 — Divanı âlide rüyet olunan davalarda tarifenin üç misli ücret alınır. (Yol ve 
ikamet masrafı hariç, şimendöfer ikinci mevki yemeksiz ayrı) 

18 — Bu tarifenin ikinci ve üçüncü kısımlarında yazılı yardım ve muameleler 
hakem huzurunda yapıldığı takdirde her bir işe müteallik tarifede yazılı ücretin 
yüzde 75 i alınır. 

19 — Temyizden başka bir davanın   müdafaa ve takibi   için yolculuğa çıkmak 
mecburiyetinde kalan avukat ikinci sınıf yemeksiz tren tarifesi üzerinden yol masrafı 
alır. Muayyen tarifesi olmıyan nakil vasıtalarile seyahatta azimet ve avdet dahil 
olmak üzere kilometre veya deniz mili başına 30 kuruş masraf alır. Bu seyahat 
masrafları haksız çıkan tarafa tahmil edilmez. 

20 — Bu tarifede yazılı ücretler haricinde avukat, ifası kendisine ait işler için 
ayrıca ücret ve masraf isteyemez, müvekkiline veya hasmına yazacağı mektup, 
telefon muhabereleri, iki kilometreden uzak mesafe için yazıhaneden mahkeme 
veya daireye araba, tramvay, otobüs, otomobil, vapur ücretleri istiyemez. 

Ancak kanunen lüzum olmadığı halde mücerret müvekkilinin talebi üzerine 
çıkarılan yazı suretlerinden ayrıca ücret alınır ve ücretin hesabından adliye harç 
tarifesi esas ittihaz edilir. 



21 — Bu tarifede yazılı olmıyan ve nisbî ücrete tabî bulunmıyan işlerde ücret, 
sarfedilen gayretlere, işin ehemmiyet ve güçlüğüne ve tarafların malî vaziyetlerine 
göre mahkemece serbestçe takdir olunur. 

22 — Ücretin hesabında beş ile taksimi kabil olmıyan kuruş miktarı (beş) ile 
taksimi kabil miktara iblâğ olunur. 

23 — Bu tarife aynen dava vekilleri hakkında da tatbik olunur. 
24 — Bu tarifede yazılı hükümler 3499 numaralı Avukatlık kanununun 131 inci 

maddesi mucibince müvekkil ile vekil arasındaki münasebetlere/ ancak ücret 
mukavelesi yapılmamış hallerde tatbik olunur. 

25 — Haysiyet  divanının mütaleası   alındıktan sonra tadilen tanzim kılınan 
işbu tarife 15/9/1941 tarihinden itibaren muteber olmak üzere tasdik olunur. 

Adliye Vekili  
Hasan Safyeddin 
Menemenci 

Kaynak : Türkiyede Savunma Mesleğinin Gelişimi s.240 vd. TBB yayını 1972. 

 
BİRİNCİ KISIM  
Mahkemelerle Merci Ve Diğer Kaza Makamlarının Haricinde Yapılan  Kazaî  Ve İdarî 
Dava Ve Takip Mevzuu Olmayan Sözlü Ve Yazılı Yardım Ücretleri 
             I.      Umumi surette yapılan sözlü ve yazılı yardımların ücreti 
           II.      M.K. Hükümlerine göre yapılan yardımların ücreti 
        III.      B.K. Hükümlerine göre yapılan yardımların ücreti 
         IV.      İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılan yardımların ücreti 
           V.      Hukuk Usulü Muhakemeleri kanunu hükümlerine göre yapılan yardımların 
ücreti 
         VI.      Ceza Muhakemeleri Usulü kanunu hükümlerine göre yapılan yardımların 
ücreti 
      VII.      Kara ticareti kanunu hükümlerine göre yapılan yardımların ücreti 
    VIII.      Deniz ticareti kanunu hükümlerine göre yapılan yardımların ücreti 
         IX.      İdari ve mali yardımların ücreti 
  
İKİNCİ KISIM 
Mahkeme ve Kaza Salâhiyetini Haiz Makamlar Nezdinde Yapılan Ve Maktu Ücrete 
Tâbi Bulunan Yardımlar (Davalar Ve Takipler) 
             I.      Kanunu Medeni hükümlerine göre açılan veya müdafaa edilen ve maktu 
ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
           II.      Borçlar kanunu hükümlerine göre açılan veya müdafaa edilen ve maktuan 
ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
        III.      Kara ticareti kanunu hükümlerine göre açılan veya müdafaa edilen ve 
maktu ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
         IV.      Maktu ücrete tabi ceza dava ve takipleri 
           V.      Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açılan veya müdafaa edilen ve 
maktu ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
         VI.      İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre açılan veya müdafaa edilen ve 
maktu ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 



      VII.      İdari hukuk ve nizamnamelere göre açılan veya müdafaa edilen ve maktu 
ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
  
ÜÇÜNCÜ KISIM 
(Nisbî Ücret)  
Müddeabihi nakit olan veyahut nakit ile takvimi kabil bulunan mal, alacak, zarar ve 
ziyan, tazminat davalarile idarî merciler ve komisyonlar ve Devlet şûrası nezdinde 
takip ve müdafaa edilen ve mevzuu nakit olan veyahut nakit ile takvimli kabil 
bulunan her nevi idarî dava ve takiplerin ücreti bu kısma dahildir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 
(NİSBİ ÜCRET) 



 



 
  
  
  

 


