
ANKARA BAROSU  
ASGARÎ ÜCRET TARİFESİ [1] 

1962 
A — GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 — Ankara Barosu mıntakası dahilindeki bütün hukukî yardımlarda, 
vekille müvekkil arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan ve avukatlık 
ücretinin kanunen karşı tarafa yükletilmesi gereken hallerde, aşağıdaki hükümler 
dairesinde bu tarife uygulanır. 

Ankara Barosu levhasına kayıtlı avukatların Baro mıntakası dışında yaptıkları 
hukukî yardımlar, hukukî yardımın yapıldığı yer Barosunun tarifesine tâbidir. 

Madde 2 — Bu tarifede yazılı olan ve aşağıdaki maddeler hükümleri dairesinde 
hesaplanması gereken ücretlerin: 

a) Baro merkezinin belediye hudutları içinde tamamına; 
b) Ağır ceza teşkilâtı bulunan yerlerde % 80 ine; 
c) Bunların dışında kalan yerlerde % 60 na; 

hükmolunur. 
Yukarıda gösterilen nispetler, hukukî yardımın yapıldığı yere göre tatbik edilir. 
Madde 3 — Tarifede yazılı olan ücretler, kesin hüküm istihsal olununcaya 

kadar vâki işlemlere tekabül eder. 
İcra takipleri ile, Yargıtay, Danıştay ve Askerî Yargıtaydaki murafaalar ayrıca 

ücrete tâbidir. 
Madde 4 — Karşı tarafa yükletilecek ücret, tarifede yazılı miktardan az ve üç 

katından fazla olamaz. 
Madde 5 — Aynı hukukî yardımın birden fazla vekil tarafından yapılması 

halinde, karşı tarafa, bir vekil ücretinden fazla yükletilemez. 
Madde 6 — Hangi safhada olursa olsun davanın takibini kabul eden vekil, 

tarifede yazılı ücretin tamamını alır. O davada düzenlenen lâyiha ve yapılan diğer 
işlemler için ayrıca ücret istenemez. 

Madde 7 — Anlaşmazlık, feragat, kabul ve sulh sebepleriyle delillerin 
incelenmesine başlanmazdan evvel giderilirse, vekil, bu tarifede yazılı ücretin 
yansını; müteaakıp safhada giderilirse tamamını alır. 

Madde 8 — Görevsizlik, yetkisizlik veya davanın nakli sebepleriyle dava 
dilekçesinin reddine veya davanın nakline mütedair karar, delillerin incelenmesinden 
önce verilmişse vekil, bu tarifede yazılı ücretin yarısını; müteakip safhada verilmişse 
tamamını alır. 

Madde 9 — Bir davanın takibi sırasında mütekabil bir dava açılması veya diğer 
bir davanın bu dava ile birleştirilerek bakılmasına devam olunması, yahut davanın 
tefriki hallerinde, her dava, vekâlet ücreti bakımından müstakil addolunur. 

Madde 10 — Nafaka ve tahliye dava ve takipleri için tarifenin ikinci bölümü 
gereğince vekil ücreti tayin olunur. 

Madde 11 — Mânevi tazminat davalarında vekâlet ücreti hüküm altına alınan 
miktar üzerinden tarifenin üçüncü bölümüne göre tâyin edilir. Davanın kısmen reddi 
halinde reddedilen miktardan dolayı karşı taraf lehine vekâlet ücreti verilmez. Bu 
davaların tamamen reddi halinde vekâlet ücreti tarifenin ikinci bölümü gereğince 
takdir olunur. 

Madde 12 — İcra ve İflâs Daireleri nezdindeki hukukî yardım ücretleri, takip 
sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlere tekabül eder. 
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Murafaa halinde vekile tarife gereğince ayrı ücret verilir. 
Madde 13 — Mevzuu para olan veya para ile değerlendirilmesi mümkün 

bulunan icra takiplerinde tarifenin üçüncü bölümü gereğince hesaplanacak miktarın 
dörtte üçü vekil ücreti olarak verilir. 

Borçlu itiraz müddeti içinde borcunu öder veya takip ilâma müstenit bulunursa 
yukarıdaki fıkra gereğince tesbit olunacak ücretin yarısı verilir. Şu kadar ki verilen 
vekâlet ücreti, îcra ve îflâs Kanununun 138 inci maddesinde gösterilen nispetten 
aşağı olamaz. 

Madde 14 — Bu tarife hakem huzurunda yapılan her nev'i hukukî yardımlarda 
da uygulanır. 

Madde 15 — Bu tarife dava vekilleri hakkında aynen, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 61 inci maddesi gereğince vekâlet alan kimseler hakkında 
yüzde elli olarak tatbik olunur. 

Madde 16 — Tarifede yazılı olmayan hukukî yardımlar için, işin mahiyeti 
gözönünde tutularak, tarifedeki benzeri işlere göre ücret takdir olunur. 

Madde 17 — Bu tarife, Resmî Gazete'de yayımı tarihinden bir hafta sonra 
yürürlüğe girmek ve bu tarihten sonra hüküm altına alınacak hukukî yardım 
ücretleri hakkında uygulanmak üzere tasdik olunur. 

B —TARiFE 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Dava ve takip dışındaki hukukî yardım ücretleri 

    Lira 
1- Sözlü danışma (Büroda) 100 

2- Sözlü danışma (Sureti mahsusada davet 
olunan yerde) 

150 

3- Yazılı danışma 200 

4- ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 100 

5- Sözleşme, tüzük, yönetmelik, vasiyetname, 
tesis senedi ve bunlara benzer belgelerin 
tanzimi 

350 

6- Dava dilekçesi, lâyiha vesair dilekçeler tanzimi 150 

  
İKİNCİ BÖLÜM 

Yargı mercileri ile İcra ve İflâs Dairelerinde yapılan hukukî yardımların 
maktu ücretleri 

    Lira 

1- İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tesbiti ve 
tehiri icra için 

150 

  Bunların duruşmalı olması halinde 200 

2- İcra dairelerinde yapılan ve kıymetleri gayri 
muayyen olan takipler için 

150 

3- İzalei şüyu ve taksim davaları için 300 

4- İzalei şüyu satış memurluğunca yapılacak 150 



muamelelerin takibi için 

5- Sulh mahkemelerinde takip olunan davalar 
için 

250 

6- İcra tetkik mercilerinde takip olunan işler için 150 

7- İcra tetkik mercilerinde takip olunan dava ve 
murafaalı işler için 

250 

8- Asliye Mahkemelerinde takip olunan davalar 
için 

400 

9- Ağır Ceza Mahkemelerinde takip olunan 
davalar için 

500 

10- Askerî mahkemelerde takip olunan davalar 
için 

400 

11- Danıştayda takip olunan davalar için 400 

12- Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yargıtayda 
yapılacak mürafaalar için 

400 

13- Alakalının memuriyet sıfatı itibariyle 
Yargıtayda görülen davalar için 

500 

14- Uyuşmazlık mahkemesindeki davalar 
için 

400 

15- Anayasa mahkemesindeki davalar için 1.000 

  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yargı mercileri ile İcra ve İflâs Dairelerinde yapılan ve mevzuu para 
olan veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunan hukukî 

yardımların nîsbî ücretleri 

İlk 10.000 Lira için  %1
0 

Sonra gelen 40.000 Lira için   %8 

Sonra gelen 50.000 Lira için   %6 

Sonra gelen 400.000 Lira için %4 

500.000 Liradan yukarısı için %2 
    

 
[1] 26 Haziran 1962 günlü ve 11138 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. (1962 
yılında her baro için ayrı bir tarife yürürlüğe konmuş   olup aralarında bazı ayrılıklar 
bulunmaktadır.) 
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