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TEBLİĞ

Türk�ye Barolar B�rl�ğ� Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 

GENEL HÜKÜMLER
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Mahkemelerde, tüm hukuk� yardımlarda, taraflar arasındak� uyuşmazlığı sonlandıran her türlü

merc� kararlarında ve ayrıca kanun gereğ� mahkemelerce karşı tarafa yüklet�lmes� gereken avukatlık ücret�n�n tay�n ve
takd�r�nde, 19/3/1969 tar�hl� ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tar�fe hükümler� uygulanır.

(2) Taraflar arasında akd� avukatlık ücret� kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akd� avukatlık ücret�n�n
geçers�z sayılması hal�nde; mahkemelerce, dava konusu ed�len tutar üzer�nden bu Tar�fe gereğ�nce hesaplanacak
avukatlık ücret�n�n altında b�r ücrete hükmed�lemez. Bu Tar�fe 1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddes�n�n dördüncü
fıkrası doğrultusunda gerçekleşt�r�lecek olan akd� avukatlık ücret� bel�rlenmes�nde sadece asgar� değer�n
hesaplanmasında d�kkate alınır. D�ğer hususlar 1136 sayılı Kanundak� hükümlere tab�d�r.

(3) Bu Tar�fe hükümler� altında kararlaştırılan akd� avukatlık ücretler�, bu Tar�fe hükümler� üzer�nden yapılmış
olarak kabul ed�l�r.

Avukatlık ücret�n�n kapsadığı �şler
MADDE 2- (1) Bu Tar�fede yazılı avukatlık ücret�, kes�n hüküm elde ed�l�nceye kadar olan dava, �ş ve

�şlemler ücret� karşılığıdır. Avukat tarafından tak�p ed�len dava veya �şle �lg�l� olarak düzenlenen d�lekçe ve yapılan
d�ğer �şlemler ayrı ücret� gerekt�rmez. Hükümler�n tavz�h�ne �l�şk�n �stemler�n ret veya kabulü hal�nde de avukatlık
ücret�ne hükmed�lemez.

(2) Buna karşılık, �cra tak�pler�yle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temy�zen ve bölge �dare ve bölge adl�ye
mahkemeler�nde �st�naf başvurusu üzer�ne görülen �şler�n duruşmaları ayrı ücret� gerekt�r�r.

Avukatlık ücret�n�n a�d�yet�, sınırları ve ortak veya değ�ş�k sebeple davanın redd�nde davalıların
avukatlık ücret�

MADDE 3- (1) Yargı yerler�nce avukata a�t olmak üzere karşı tarafa yüklet�lecek avukatlık ücret�, bu Tar�fede
yazılı m�ktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücret�n bel�rlenmes�nde, avukatın emeğ�, çabası, �ş�n önem�,
n�tel�ğ� ve davanın süres� göz önünde tutulur.

(2) Mütesels�l sorumluluk da dah�l olmak üzere, b�rden fazla davalı aleyh�ne açılan davanın redd�nde, ret
sebeb� ortak olan davalılar vek�l� leh�ne tek, ret sebeb� ayrı olan davalılar vek�l� leh�ne �se her ret sebeb� �ç�n ayrı ayrı
avukatlık ücret�ne hükmolunur.

B�rden çok avukat �le tems�l
MADDE 4- (1) Aynı hukuk� yardımın b�rden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa b�r

avukatlık ücret�nden fazlası yüklet�lemez.
Ücret�n tümünü hak etme
MADDE 5- (1) Hang� aşamada olursa olsun, dava ve �cra tak�b�n� kabul eden avukat, bu Tar�fe hükümler� �le

bel�rlenen ücret�n tamamına hak kazanır.
(2) Gerek kısm� dava gerekse bel�rs�z alacak ve tesp�t davasında mahkemece dava değer�n�n bel�rlenmes�nden

sonra davacı davasını bel�rlenm�ş değere göre tak�p etmese dah�, yasal avukatlık ücret�, bel�rlenm�ş dava değer�ne göre
hesaplanır.

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6- (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhang� b�r nedenle; ön

�nceleme tutanağı �mzalanıncaya kadar g�der�l�rse, bu Tar�fe hükümler�yle bel�rlenen ücretler�n yarısına, ön �nceleme
tutanağı �mzalandıktan sonra g�der�l�rse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı merc�ler� tarafından hesaplanan akd�
avukatlık ücret� sözleşmeler�nde uygulanmaz.

Görevs�zl�k, yetk�s�zl�k, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet neden�yle davanın redd�nde, davanın
nakl� ve açılmamış sayılmasında ücret

MADDE 7- (1) Ön �nceleme tutanağı �mzalanıncaya kadar davanın nakl�, davanın açılmamış sayılması,
görevs�zl�k veya yetk�s�zl�k kararı ver�lmes� durumunda bu Tar�fede yazılı ücret�n yarısına, ön �nceleme tutanağı
�mzalandıktan sonra karar ver�lmes� durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar k�, davanın görüldüğü mahkemeye
göre hükmolunacak avukatlık ücret�, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümünde yazılı m�ktarları geçemez.

(2) Davanın d�nleneb�lmes� �ç�n kanunlarda öngörülen ön şartın yer�ne get�r�lmem�ş olması ve husumet
neden�yle davanın redd�ne karar ver�lmes�nde, davanın görüldüğü mahkemeye göre bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc�
bölümünde yazılı m�ktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücret�ne hükmolunur.

(3) Kanunlar gereğ� gönderme, yen� mahkemeler kurulması, �ş bölümü �t�razı neden�yle ver�len tüm gönderme
kararları neden�yle görevs�zl�k, gönderme veya yetk�s�zl�k kararı ver�lmes� durumunda avukatlık ücret�ne



hükmed�lmez.
Karşılık davada, davaların b�rleşt�r�lmes�nde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8- (1) B�r davanın tak�b� sırasında karşılık dava açılması, başka b�r davanın bu davayla

b�rleşt�r�lmes� veya davaların ayrılması durumunda, her dava �ç�n ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, k�ra tesp�t� ve tahl�ye davalarında ücret
MADDE 9- (1) Tahl�ye davalarında b�r yıllık k�ra bedel� tutarı, k�ra tesp�t� ve nafaka davalarında tesp�t olunan

k�ra bedel� farkının veya hükmolunan nafakanın b�r yıllık tutarı üzer�nden bu Tar�fen�n üçüncü kısmı gereğ�nce
hesaplanacak m�ktarın tamamı, avukatlık ücret� olarak hükmolunur. Bu m�ktarlar, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc�
bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre bel�rlenm�ş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında redded�len kısım �ç�n avukatlık ücret�ne hükmed�lemez.
Manev� tazm�nat davalarında ücret
MADDE 10- (1) Manev� tazm�nat davalarında avukatlık ücret�, hüküm altına alınan m�ktar üzer�nden bu

Tar�fen�n üçüncü kısmına göre bel�rlen�r.
(2) Davanın kısmen redd� durumunda, karşı taraf vek�l� yararına bu Tar�fen�n üçüncü kısmına göre

hükmed�lecek ücret, davacı vek�l� leh�ne bel�rlenen ücret� geçemez.
(3) Bu davaların tamamının redd� durumunda avukatlık ücret�, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümüne

göre hükmolunur.
(4) Manev� tazm�nat davasının, madd� tazm�nat veya parayla değerlend�r�lmes� mümkün d�ğer taleplerle

b�rl�kte açılması durumunda; manev� tazm�nat açısından avukatlık ücret� ayrı b�r kalem olarak hükmed�l�r.
İcra ve �flas müdürlükler� �le �cra mahkemeler�nde ücret
MADDE 11- (1) İcra ve İflas Müdürlükler�ndek� hukuk� yardımlara �l�şk�n avukatlık ücret�, tak�p

sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün �şlemler�n karşılığıdır. Konusu para veya para �le değerlend�r�leb�l�yor �se
avukatlık ücret�, bu Tar�fen�n üçüncü kısmına göre bel�rlen�r. Şu kadar k� tak�p m�ktarı 11.250,00 TL’ye kadar olan
�cra tak�pler�nde avukatlık ücret�, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümünde, �cra da�reler�ndek� tak�pler �ç�n
öngörülen maktu ücrett�r. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Ac�z belges� alınması, tak�b� sonuçlandıran �şlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret öden�r.
(3) İcra mahkemeler�nde duruşma yapılırsa bu Tar�fe gereğ�nce ayrıca avukatlık ücret�ne hükmed�l�r. Şu kadar

k� bu ücret, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümünün �k� ve üç sıra numaralarında göster�len �ş ve davalarla �lg�l�
hukuk� yardımlara �l�şk�n olup, bu Tar�fen�n üçüncü kısmına göre bel�rlenecek avukatlık ücret� bu sıra numaralarında
yazılı m�ktarları geçemez. Ancak �cra mahkemeler�nde açılan �st�hkak davalarında, üçüncü kısım gereğ�nce
hesaplanacak avukatlık ücret�ne hükmolunur.

(4) Borçlu ödeme süres� �çer�s�nde borcunu öderse bu Tar�feye göre bel�rlenecek ücret�n dörtte üçü takd�r
ed�l�r. Maktu ücret� gerekt�ren �şlerde de bu hüküm uygulanır.

(5) Tahl�yeye �l�şk�n �cra tak�pler�nde bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümünde bel�rt�len maktu ücrete
hükmed�l�r. Borçlu ödeme süres� �çer�s�nde borcunu öderse bu Tar�feye göre bel�rlenecek ücret�n dörtte üçü takd�r
ed�l�r.

(6) İcra da�reler�nde borçlu vek�l� olarak tak�p ed�len �şlerde taraflar arasında akd� avukatlık ücret�
kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akd� avukatlık ücret�n�n geçers�z sayıldığı hallerde; çıkab�lecek
uyuşmazlıkların1136 sayılı Kanunun 164 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca çözülmes�nde avukatlık ücret�,
bu Tar�fen�n �k�nc� kısım �k�nc� bölümünde �cra da�reler�nde yapılan tak�pler �ç�n bel�rlenen maktu ücrett�r. Ancak
bel�rlenen ücret asıl alacağı geçemez.

Tüket�c� mahkemeler� ve tüket�c� hakem heyetler�nde ücret
MADDE 12- (1) Tüket�c� hakem heyetler�n�n tüket�c� leh�ne verd�ğ� kararlara karşı açılan �t�raz davalarında,

kararın �ptal� durumunda tüket�c� aleyh�ne, bu Tar�fen�n üçüncü kısmına göre vekâlet ücret�ne hükmed�l�r.
(2) Ancak, hükmed�len ücret kabul veya redded�len m�ktarı geçemez.
(3) Ancak, mevcut olduğu halde tüket�c� hakem heyet�ne sunulmayan b�r b�lg� veya belgen�n tüket�c�

mahkemes�ne sunulması neden�yle kararın �ptal� hal�nde tüket�c� aleyh�ne vekalet ücret�ne hükmed�lemez.
(4) Tüket�c� hakem heyetler�nde avukat aracılığı �le tak�p ed�len �şlerde, avukat �le müvekk�l� arasında

çıkab�lecek uyuşmazlıklarda bu Tar�fen�n b�r�nc� kısım �k�nc� bölümünün tüket�c� hakem heyetler�ne �l�şk�n kuralı
uygulanır.

Tar�feler�n üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 13- (1) Bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümünde göster�len hukuk� yardımların konusu para

veya para �le değerlend�r�leb�l�yor �se avukatlık ücret�, davanın görüldüğü mahkeme �ç�n bu Tar�fen�n �k�nc� kısmında
bel�rt�len maktu ücretler�n altında kalmamak kaydıyla (7 nc� madden�n �k�nc� fıkrası, 10 uncu madden�n üçüncü fıkrası
�le 12 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası, 16 ncı madden�n �k�nc� fıkrası hükümler� saklı kalmak kaydıyla) bu Tar�fen�n
üçüncü kısmına göre bel�rlen�r.

(2) Ancak, hükmed�len ücret kabul veya redded�len m�ktarı geçemez.
(3) Madd� tazm�nat �steml� davanın kısmen redd� durumunda, karşı taraf vek�l� yararına bu Tar�fen�n üçüncü

kısmına göre hükmed�lecek ücret, davacı vek�l� leh�ne bel�rlenen ücret� geçemez.



(4) Madd� tazm�nat �steml� davaların tamamının redd� durumunda avukatlık ücret�, bu Tar�fen�n �k�nc�
kısmının �k�nc� bölümüne göre hükmolunur.

Ceza davalarında ücret
MADDE 14- (1) Kamu davasına katılma üzer�ne, mahkum�yete ya da hükmün açıklanmasının ger�

bırakılmasına karar ver�lm�ş �se vek�l� bulunan katılan leh�ne bu Tar�fen�n �k�nc� kısmın �k�nc� bölümünde bel�rlenen
avukatlık ücret� sanığa yüklet�l�r.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda
bu Tar�feye göre bel�rlenecek avukatlık ücret� hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tar�hl� ve 5271 sayılı Ceza Muhakemes� Kanununun 141 ve devamı maddeler�ne göre tazm�nat
�ç�n Ağır Ceza Mahkemeler�ne yapılan başvurularda, bu Tar�fen�n üçüncü kısmı gereğ�nce avukatlık ücret�ne
hükmed�l�r. Şu kadar k�, hükmed�lecek bu ücret �k�nc� kısmın �k�nc� bölümünün sek�z�nc� sırasındak� ücretten az,
on�k�nc� sıra numarasındak� ücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve kend�s�n� vek�l �le tems�l ett�ren sanık yararına Haz�ne aleyh�ne maktu avukatlık ücret�ne
hükmed�l�r.

(5) Ceza mahkemeler�nde görülen tekz�p, �nternet yayın �çer�ğ�nden çıkarma, �dar� para cezalarına �t�raz g�b�
başvuruların kabulü veya �lk derece mahkemes�n�n kararına yapılan �t�raz üzer�ne, �lk derece mahkemes� kararının
kaldırılması hal�nde �ş�n duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre �k�nc� kısım b�r�nc� bölüm 1. sıradak� �ş �ç�n
öngörüldüğü şek�lde avukatlık ücret�ne hükmed�l�r. Ancak başvuruya konu �dar� para cezasının m�ktarı bu Tar�fen�n
�k�nc� kısım b�r�nc� bölüm 1. sıradak� �ş �ç�n öngörülen maktu ücret�n altında �se �dar� para cezası kadar avukatlık
ücret�ne hükmed�l�r.

Danıştayda, bölge �dare, �dare ve verg� mahkemeler�nde görülen dava ve �şlerde ücret
MADDE 15- (1) Danıştayda �lk derecede veya duruşmalı olarak temy�z yoluyla görülen dava ve �şlerde, �dar�

ve verg� dava da�reler� kurulları �le dava da�reler�nde, bölge �dare, �dare ve verg� mahkemeler�nde b�r�nc� savunma
d�lekçes� süres�n�n b�t�m�ne kadar anlaşmazlığın feragat, kabul, davanın konusuz kalması ya da herhang� b�r nedenle
ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın redd�ne karar ver�lmes� durumunda bu Tar�fede yazılı ücret�n yarısına,
d�ğer durumlarda tamamına hükmed�l�r.

(2) Şu kadar k�, d�lekçeler�n görevl� merc�e gönder�lmes�ne veya d�lekçen�n redd�ne karar ver�lmes�
durumunda avukatlık ücret�ne hükmolunmaz.

Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret
MADDE 16- (1) 1136 sayılı Kanunun 35/A maddes�nde uzlaşma sağlama, arabuluculuk, uzlaştırma ve her

türlü sulh anlaşmalarından doğacak avukatlık ücret� uyuşmazlıklarında bu Tar�fede yer alan hükümler uyarınca
hesaplanacak m�ktarlar, akd� avukatlık ücret�n�n asgar� değerler�n� oluşturur.

(2) Ancak, arabuluculuğun dava şartı olması hal�nde, arabuluculuk aşamasında avukat aracılığı �le tak�p ed�len
�şlerde aşağıdak� hükümler uygulanır:

a) Konusu para olan veya para �le değerlend�r�leb�len �şlerde avukatlık ücret�; arabuluculuk sonucunda
arabuluculuk anlaşma belges�n�n �mzalanması hal�nde, bu Tar�fen�n üçüncü kısmına göre hesaplanan ücret�n dörtte b�r
fazlası olarak bel�rlen�r. Şu kadar k� m�ktarı 15.000,00 TL’ye kadar olan arabuluculuk faal�yetler�nde avukatlık ücret�,
bu madden�n (c) bend�nde yer alan maktu ücret�n dörtte b�r fazlası olarak bel�rlen�r. Ancak, bu ücret asıl alacağı
geçemez.

b) Konusu para olmayan veya para �le değerlend�r�lemeyen �şlerde avukatlık ücret�; arabuluculuk sonucunda
arabuluculuk anlaşma belges�n�n �mzalanması hal�nde, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümünde davanın
görüldüğü mahkemeye göre öngörülen maktu ücret�n dörtte b�r fazlası olarak bel�rlen�r.

c) Arabuluculuk faal�yet�n�n anlaşmazlık �le sonuçlanması hal�nde, avukat, 2.400,00 TL maktu ücrete hak
kazanır. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez.

ç) Arabuluculuk faal�yet�n�n anlaşmazlık �le sonuçlanması hal�nde, tarafın aynı vek�lle dava yoluna g�tmes�
durumunda müvekk�l�n avukatına ödeyeceğ� asgar� ücret,  (c) bend�ne göre öded�ğ� maktu ücret mahsup ed�lerek, bu
Tar�feye göre bel�rlen�r.

Tahk�mde ve S�gorta Tahk�m Kom�syonunda ücret
MADDE 17- (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuk� yardımlarda bu Tar�fe hükümler� uygulanır.
(2) S�gorta Tahk�m Kom�syonları, vekalet ücret�ne hükmederken, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc�

bölümünde asl�ye mahkemeler� �ç�n öngörülen ücret�n altında kalmamak kaydıyla bu Tar�fen�n üçüncü kısmına göre
avukatlık ücret�ne hükmeder. Ancak taleb� kısmen ya da tamamen redded�lenler aleyh�ne bu Tar�feye göre hesaplanan
ücret�n beşte b�r�ne hükmed�l�r. Konusu para �le ölçülemeyen �şlerde, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc� bölümünde
asl�ye mahkemeler� �ç�n öngörülen maktu ücrete hükmed�l�r. Ancak taleb� kısmen ya da tamamen redded�lenler
aleyh�ne öngörülen maktu ücret�n beşte b�r�ne hükmed�l�r. S�gorta Tahk�m Kom�syonlarınca hükmed�len vekalet
ücret�, kabul veya redded�len m�ktarı geçemez.

(3) 28/1/2012 tar�hl� ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahk�m Kurulu
Yönetmel�ğ�n�n 14 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca, Tahk�m Kurulu, bu Tar�fen�n �k�nc� kısmının �k�nc�
bölümünde �dare ve verg� mahkemeler�nde görülen davalar �ç�n öngörülen avukatlık ücret�ne hükmeder.



İş tak�b�nde ücret
MADDE 18- (1) Bu Tar�feye göre �ş tak�b�; yargı yetk�s�n�n kullanılması �le �lg�s� bulunmayan �ş ve �şlemler�n

yapılab�lmes� �ç�n, �ş sah�b� veya tems�lc� tarafından yer�ne get�r�lmes� kanunlara göre zorunlu olan �ş ve �şlemlerd�r.
(2) Bu Tar�fede yazılı �ş tak�b� ücret� b�r veya b�rden çok resm� da�re, kurum veya kuruluşça yapılan çeş�tl�

�şlemler� �ç�ne alsa b�le, o �ş�n sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuk� yardımların karşılığıdır.
Dava vek�l� ve dava tak�pç�ler� el�yle tak�p olunan �şlerde ücret
MADDE 19- (1) Dava vek�ller� tarafından tak�p olunan dava ve �şlerde de bu Tar�fe uygulanır.
(2) Dava tak�pç�ler� tarafından tak�p olunan dava ve �şlerde bu Tar�fede bel�rt�len ücret�n 1/4’ü uygulanır.
Tar�fede yazılı olmayan �şlerde ücret
MADDE 20- (1) Bu Tar�fede yazılı olmayan hukuk� yardımlar �ç�n, �ş�n n�tel�ğ� göz önünde tutularak, bu

Tar�fedek� benzer �şlere göre ücret bel�rlen�r.
Uygulanacak tar�fe
MADDE 21- (1) Avukatlık ücret�n�n takd�r�nde, hukuk� yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm

ver�ld�ğ� tar�hte yürürlükte olan Tar�fe esas alınır.
Ser� davalarda ücret
MADDE 22- (1) İht�yar� dava arkadaşlığının b�r türü olan ser� davalar �ster ayrı dava konusu yapılsın �ster b�r

davada b�rleşt�r�ls�n toplamda on dosyaya kadar açılan ser� davalarda her b�r dosya �ç�n ayrı ayrı tam avukatlık
ücret�ne, toplamda ell� dosyaya kadar açılan ser� davalarda her b�r dosya �ç�n ayrı ayrı tam ücret�n %50’s� oranında
avukatlık ücret�ne, toplamda yüz dosyaya kadar açılan ser� davalarda her b�r dosya �ç�n ayrı ayrı tam ücret�n %40’ı
oranında avukatlık ücret�ne, toplamda yüzden fazla açılan ser� davalarda her b�r dosya �ç�n ayrı ayrı tam ücret�n %25’�
oranında avukatlık ücret�ne hükmed�l�r. Duruşmalı �şlerde bu şek�lde avukatlık ücret�ne hükmed�lmes� �ç�n dosyaya
�l�şk�n tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerek�r.

Kötü n�yetl� veya haksız dava açılmasında ücret
MADDE 23- (1) Kötü n�yetl� davalı veya h�çb�r hakkı olmadığı hâlde dava açan taraf, yargılama g�derler�nden

başka, d�ğer tarafın vek�l�yle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücret�n�n tamamı veya b�r kısmını ödemeye mahkûm
ed�leb�l�r. Vekâlet ücret�n�n m�ktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece m�ktarının fah�ş bulunması
hâl�nde, bu m�ktar doğrudan mahkemece 1136 sayılı Kanun ve bu Tar�fe esas alınarak takd�r olunur.

Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Tar�fe yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Ekler� �ç�n tıklayınız
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