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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN TATBİK ŞEKLİNE DAİR UMUMÎ HÜKÜMLER 
1  — Bu tarifede yazılı ücretlerin; 

A — Baro merkezi olan vilâyetlerde tamamı, 
B — Baro merkezi olmayan vilâyetlerle ağır ceza teşkilâtı bulunan 

kazalarda % 75 i,  
C — Bunların haricinde kalan yerlerde % 50 si, alınır. 

2  — Ücret tarifesi mevzu itibarile üç bölüme ayrılmıştır. 
Birinci bölüm; kazaî ve idarî dava ve takip mevzuu   olmayan sözlü ve 

yazılı hukukî yardımlara, 
İkinci bölüm; mahkeme ve kaza salâhiyetini haiz mercilerle icra ve iflâs 

dairelerinde yapılan hukukî yardımların maktu ücretlerine, 
Üçüncü bölüm; ikinci bölümde beyan edilen yardımların nisbî ücretlerine 

taallûk eder. 
3 — Her avukat, müvekkiline aldığı ücret karşılığında bir makbuz ve yapmaya 

mezun olduğu masraflar karşılığında bir liste vermekle mükelleftir. 
4 — Aynı iş için aynı mukavele ile birden fazla vekil tayin edilmesi halinde bu 

tarifede yazılı ücretin vekiller arasında ne suretle taksim edileceği her avukatın o iş 
hakkında sebkeden mesaisi nazara alınarak, mahkemece tayin olunur. 

5 — Müvekkil, vekilinin yazılı muvafakati olmaksızın ayrı ayrı mukavelelerle 
müteaddit kimseleri vekil tayin ederse her vekil tarifede yazılı ücretin tamamını alır. 

Hangi safhasında olursa olsun davanın takibini deruhte eden avukat tarifede 
yazılı ücretin tamamım alır. Dâvaya müteferri lâyiha vesair mütalâalar için ayrı ücret 
istenemez. 

Davaya başlandıktan sonra işin deruhte edilmesi halinde avukatın bu iş için 
evvelce almış olduğu ücret tarifede yazılı ücrete mahsup edilir. 

6 — Tarife gereğince alınan ücret kesin hüküm istihsal olunancaya kadar vaki 
muamelelere tekabül eder. 

Temyiz Mahkemesindeki murafaa ve icra takibi ayrıca ücrete tâbidir. 
7 — ihtilâf; feragat, kabul ve sulh sebepleri ile tahkikata başlanmazdan evvel 

bertaraf edilirse avukat, bu tarifede yazılı ücretin üçte birini, muhakeme sırasında 
bertaraf edilirse yarısını, hüküm safhasında iken bertaraf edilirse tamamını alır. 

8 — îcra ve iflâs daireleri nezdinde yaılan hukukî   yardımlara taallûk eden 
ücretler, lüzumu halinde murafaayı da ihtiva etmek üzere, takip neticesi alınıncaya 
kadar yapılan bilûmum muamelelere tekabül eder. 

9   — Mevzuu para olan veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunan 
bilûmum icra takiplerinde verilecek ücret, îcra ve tflâs Ka 
nunu hükümleri dairesinde tesbit olunur. 

Mevzuu para olmayan veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunmayan 
takiplerde alınacak ücret maktu tarifeye tâbidir. 

10 — Aynı davada bir çok kimselere vekâlet eden avukatın ücreti müvekkillerin 
hisseleri nisbetinde ödenir. 

11 — Aynı avukat tarafından, mahkemede bir davanın takibi sırasında 
mütekabilen bir dava ikame edildiği veya diğer bir mahke 
meden gönderilen davanın bu dava ile birleştirilerek   bakılmasına devam olunduğu 
takdirde her davadan ayrı ayrı ücret alınır. 



12 — Davanın, açıldığı yer mahkemesinde vazifesizlik, salâhiyetsizlik ve nakil 
sebebile başka bir mahkemede  bakılması halinde dava tahkikata başlanmazdan 
evvel red veya nakledilmiş ise belli olan ücretin üçtebiri, tahkikata başlandıktan 
sonra red veya nakledilmiş ise yarısı, karar safhasında red veya nakledilmiş ise 
tamamı alınır. 

13 — Alâkalının memuriyet sıfatı itibarile Temyiz Mahkemesinin bakmakla 
vazifeli olduğu davalarda tarifede yazılı ücrete % 50 zam yapılır. 

14 — Yüce Divanda bakılacak davalarda tarifenin üç misli ücret alınır. 
15 — Bu tarifenin ikinci ve üçüncü bölümlerinde yazılı hukukî yardımlar hakem 

huzurunda yapıldığı takdirde tarifede yazılı ücret aynen alınır. 
16 — Bir davanın takibi için yolculuğa çıkmak mecburiyetinde kalan avukat, yol 

masrafı olarak uçak, tren ve vapur (birinci mevki yemeksiz) bilet bedelini ve tarifesi 
gayrimuayyen vasıtalarla seyahat halinde ise normal hakikî masrafını ve tazminat 
olarak da   iş merkezinden ayrı kaldığı beher gün için 25 lira alır. 

Bu masraflar haksız çıkan tarafa yükletilemez. 
17 — Bu tarifede asgarî ve azamî hadleri gösterilen ücretlerin takdirinde, 

avukatın vazifesini ifada gösterdiği gayret, işin ehemmiyet ve devam müddeti göz 
önüne alınarak hâkim tarafından serbestçe takdir olunur. 

Tarifede sarahat bulunmayan ve nisbî ücrete de tâbi olmayan işlerde benzeri 
işlere kıyasen ücret takdir edilir. 

Dava mevzuu para olur veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunursa 
ücret, bu para veya kıvmet üzerinden nisbî tarifeye tâbidir. 

18 — Bu tarife dava vekilleri hakkında da aynen uygulanır. 
19 — Bu tarifede yazılı hükümler 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 131 inci 

maddesi gereğince müvekkil ile vekil arasındaki münasebetlerde, ücret sözleşmesi 
yapılmamış olan hallerde uygulanır. 

20 — Talep ve hükmolunacak ücret bu tarifede   yazılı asgarî hadden az ve 
azamî haddin üç mislinden fazla olamaz. 

21 — Bu tarife 1 Ocak 1954 tarihinden sonra yapılacak hukukî yardım ve 
açılacak davalar hakkında muteber olmak üzere tasdik olunur.                            

4.12.1953 
Adalet Vekili  

O. Ş. ÇİÇEKDAĞ 
  

BİRİNCİ BÖLÜM 
Kazaî ve İdarî dava ve takip mevzuu olmayan sözlü ve yazılı hukukî yardım 

ücretleri 
  

    Lira 
1- Büroda sözlü istişare 20 — 200 

2- Büro haricinde sözlü istişare 40 — 200 

3- Yazılı istişare 50 — 250 

4- Her türlü   ihtarname,    mukavelename,   
nizamname, talimatname,   vasiyetname,    
tesis senedi ve bunlara benzer vesikaların 
tanzimi 

30 — 500 

5- Her türlü kazaî mercilere hitaben verilecek 10 — 100 



dilekçe ve lâyihalar 

6- Dava ve duruşmasız işlerde yapılan    her 
türlü meslekî takip ve yardımlar (ihtiyatî 
tedbir ihtiyatî haciz, delil tesbiti, tehiri icra 
işleri dahil) 

30 — 100 

  
İKİNCİ BÖLÜM 

Mahkeme ve kaza salâhiyetini haiz mercilerle icra ve iflâs dairelerinde 
yapılan hukukî yardımların maktu ücretleri 

    Lira 

1- Sulh mahkemelerinde takip olunan davalar 
için 

60—240 

2- İcra tetkik mercilerinde takip olunan işler için 60—240 

3- Asliye mahkemelerinde takip olunan davalar 
için 

100—500 

4- Ağır ceza mahkemelerinde takip olunan 
davalar için 

150—1000 

5- Askerî mahkemelerde takip olunan davalar 
için 

100—1000 

6- Devlet Şûrasında takip olunan davalar için 100—500 

7- Temyiz Mahkemesi ile Devlet Şûrasında 
yapılacak murafaalar için 

100—500 

8- îcra dairelerinde yapılan ve kıymeti 
gayrimuayyen olan takipler için 

50—150 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mahkeme ve kaza salâhiyetini   haiz mercilerde   takip   ve müdafaa 
edilen ve mevzuu para olan veya para ile değerlendirilmesi mümkün 

bulunan bilcümle dava ve takiplerin nisbî ücretleri 

  

10000    Liraya kadar  %1
0 

50000    Liraya kadar     

1 — 10000 lira için     %1
0 

10000 — 50000 lira için     %6 

100000    Liraya kadar    

1 — 10000 lira için  %1
0 



10000 — 50000 lira için    %6 

50000 — 100000 lira için    %4 

100000   Liradan yukarı    

1 — 10000 lira için  %1
0 

10000 — 50000 lira için    %6 

50000 — 100000 lira için    %4 

100000 liradan yukarısı için    %2 
    

BARO MERKEZLERİ 
Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çorum, Denizli, 
Diyarbakır, Edirne, Elâzığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, 
Maraş, Mersin, Muğla, Niğde, Samsun, Seyhan, Sivas, Tokat, Trabzon, Urfa, 
Zonguldak. 

 


