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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMA ŞEKLİNE DAİR GENEL 
HÜKÜMLER 

1  — Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki   barolar il itibariyle 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, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Zonguldak. 
C. Üçüncü sınıfa dahil baro merkezleri: Afyon, Denizli, Edirne, Elâzığ, Erzurum, 

Muğla, Sivas. 
2 — Her sınıfta iki nevi tarife mevcut olup birincisi baro bölgeleri dahilindeki îl 

merkezlerinde, ikincisi  bu illerin mülhakatında uygulanır. 
Şu kadar k il merkezlerinde ayrı ilçeler bulunursa buralarda il merkezine ait 

tarife uygulanır. 
3 — Her sınıfın tarifesi konu itibariyle üç bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm kazaî 

ve idarî dava ve takip konusu olmıyan sözlü veya yazılı yardımlara ,ikinci bölüm 
mahkeme  ve yargı yetkisini haiz mercilerle icra ve İflâs daireleri nezdindeki 
yardımların maktu ücretlerine, üçüncü bölüm ikinci bölümde beyan edilen 
yardımların nisbî ücretlerine taallûk eder. 

4 — Aşağı bir sınıftaki tarifenin uygulandığı bir yerde yukarı sınıf merkezinden 
gelen bir avukatın yaptığı yardım veya savunduğu işten dolayı haksız çıkan tarafa 
yukarı sınıfın tarifesi uygulanamıyacağı gibi mülhakatta görülen işten dolayı 
merkezden bir avukatın yardımı deruhte etmesi halinde ilçede merkeze ait tarife 
uygulanamaz. 

5 — Bürosu mülhakatta veya aşağı bir sınıf merkezinde bulunan bir avukatın 
geçici olarak merkezde veya yukarı bir sınıf baro bölgesinde yardım deruhde etmesi 
kendisini merkezden veya yukarı sınıf baroda uygulanan tarifeden istifade ettirmez. 

6 — Her avukat müvekkiline, aldığı ücret karşılığında bir alındı veya almağa 
mezun olduğu giderler karşılığında  bir gider listesi vermekle ödevlidir. 

7 — Ayni iş için ayni bağıtla müteaddit kimseler   vekil tayin olunur ve vekiller 
müştereken tâyin 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 teatisinden veya murafaadan 
evvel savunmayı deruhte eden avukat davanın tamamı için bu tarifede yazılı ücreti 
alır. Davaya müteferri lâyiha vesair mütalâalar için ayrı ücret alınmaz. 

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

9 — Tarife gereğince alınan ücret kesin hüküm istihsal edilinciye kadar vâki 
işlemlere tekabül eder. Yargıtayda murafaa ayrıca ücrete tâbidir. 

10 — Mahkemede davanın savunmasını deruhte etmeksizin icra takip yolları ile 
borçlu aleyhinde takip icrasını deruhte eden avukat mahkûmünbihin yüzde üç 
nisbetinde ücret alır. 

Evvelce mahkemede savunmayı deruhte ve davayı intaç etmiş ise ayrıca bu 
tarifede yazılı ücretin beşte birinden onda birine kadar ücret tâyin olunabilir. 

11 — Uyuşmazlık; takas, feragat ikrar, sulh, ilh. gibi sebeplerle davanın 
soruşturmasına başlanmazdan evvel bertaraf edilirse avukat bu tarifede yazılı 



ücretin üçte birini, soruşturma sırasında bertaraf edilirse yarısını, hüküm safhasında 
iken uyuşmazlık ortadan kalkarsa tamamını alır. 

12 — Müdahil de dahil olduğu halde aynı davada bir çok kimselere vekâlet eden 
avukatın ücreti müvekkillerin hisseleri nisbetinde ödenir. 

13 — Ayni avukat tarafından mahkemede bir davanın savunması sırasında 
mütekaiblen diğer bir dava ikame veya diğer bir mahkemeden gönderilen davanın 
birleştirilerek bakılmasına 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 birleştirilerek veya müstakil olarak bakılması halinde 
üçüncü ve müteakip davalar için taallûk ettiği her davadan alınacak ücretin sırası ile 
1/3, 1/4, 1/5... ilh. nisbet dairesinde zammiyle istifa olunur, 

14 — Davanın tefriki halinde her dava müstakil sayılır. 
15 — Davanın görevsizlik, yetkisizlik ve nakil dolayısiyle açıldığı yer 

mahkemesinden başka bir yer mahkemesinde bakılması gerektiği ve iş sahibi 
davanın ayni avukat tarafından takibini istemediği hallerde dava yukardaki 
sebeplerden dolayı soruşturmaya girişilmezden evvel ret veya nakil 'edilmişse belli 
olan ücretin üçte biri, soruşturmaya girişildikten sonra yarısı, hüküm safhasında 
tamamı, ücret olarak alınır. 

Ret veya nakle rağmen iş sahibi işinin havale edildiği mahkemede de ayni 
avukat tarafından savunulmasını istediği takdirde avukatın bürosunun bulunduğu 
yerde mer'î tarife sınıfında yazılı ücretin iki misli ücret tâyin olunur. (Yol ve ikamet 
gideri hariç, şümendifer birinci mevki yemeksiz ayrı). Şu kadar ki mahkûmunaleyhe 
takdir olunacak ücretde mahkemenin bulundugu yer tarife sınıfında yazılı ücret esas 
ittihaz edilir. 

16 — Memuriyet sınıfına nazaran Yargıtayın bakmakla ödevli olduğu davalarda 
ücret asıl ücrete yüzde elli zammiyle tâyin olunur. (Yol ve ikamet gideri hariç, 
şümendifer birinci mevki yemeksiz ayrı). 

17 — (Bu madde kaynak kitapta bulunmamaktadır. Atlanmış olduğunu 
düşünürseniz 1941 yılı Avukatlık Ücret Tarifesine bakınız.) 

18 — Bu  tarifenin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yazılı yardım ve işlemler 
hakem huzurunda yapıldığı takdirde her bir işe müteallik tarifede yazılı ücretin 
yüzde yetmişbeşi alınır. 

19 — Yargıtaydan başka bir davanın savunma ve takibi için yolculuğa çıkmak 
mecburiyetinde kalan avukat birinci sınıf yemeksiz tren tarifesi üzerinden yol gideri 
alır. Belli tarifesi olmıyan nakil vasıtalariyle yolculukta gidiş ve geliş dahil olmak 
üzere   kilometre veya deniz mili başına 30 kuruş gider alır. Bu yolculuk giderleri 
haksız çıkan tarafa yükletilmez. 

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

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

21 — Bu tarifede yazılı olmıyan ve nisbî ücrete tâbi bulunmıyan işlerde ücret, 
sarfedilen gayretlere, işin ehemmiyet ve güçlüğüne ve tarafların malî durumlarına 
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 uygulanır. 
24 — Bu tarifede yazılı hükümler 3499 numaralı Avukatlık kanununun 131 inci 

maddesi gereğince müvekkil   ile vekil arasındaki münasebetlere ancak ücret 
sözleşmesi yapılmamış hallerde uygulanır. 

25 — Haysiyet Divanının mütalâası alındıktan sonra değişiklik yapılarak tanzim 
kılınan işbu tarife 1/9/1947 tarihinden itibaren muteber olmak üzere onanmıştır. 

Adalet Bakanı 
Şinasi DEVRİN 

Kaynak : Türkiyede Savunma Mesleğinin Gelişimi s.269 vd. TBB yayını 1972. 

 
BİRİNCİ BÖLÜM  
Kazaî  Ve İdarî Dava Ve Takip Mevzuu Olmayan Sözlü Ve Yazılı Yardım 
Ücretleri 
             I.     Genel surette yapılan sözlü ve yazılı yardımların ücreti 
           II.      Medeni Kanun Hükümlerine göre yapılan yardımların ücreti 
        III.      Borçlar Kanunu 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 BÖLÜM 
Mahkeme ve yargı yetkisini haiz mercilerle icra ve iflas daireleri nezdinde 
yapılan yardımların maktu ücretleri 
             I.      Kanunu Medeni hükümlerine göre açılan veya savunulan ve maktu ücrete 
tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
           II.      Borçlar kanunu hükümlerine göre açılan veya savunulan ve maktu ücrete 
tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
        III.      Kara Ticareti Kanunu hükümlerine göre açılan veya savunulan 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 savunulan ve maktu 
ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
         VI.      İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre açılan veya savunulan ve maktu 
ücrete tabi bulunan dava ve takiplerin ücreti 
      VII.      İdari hukuk ve tüzüklere göre açılan veya savunulan ve maktu ücrete tabi 
bulunan dava ve takiplerin ücreti 
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
(Nisbî Ücret)  
Konusu para olan veyahut para ile değerlendirilebilen mal, alacak, zarar ve ziyan, 
tazminat davaları ile idarî merciler ve komisyonlar ve Danıştay nezdinde takibedilen 



ve savunulan ve konusu para olan veyahut para ile değerlendirilebilen her nevi idarî 
dava ve takiplerin ücreti bu bölüme dahildir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
(NİSBİ ÜCRET) 

 

  
  
  

 


