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TEBLİĞ

 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 
GENEL HÜKÜMLER

 Konu ve kapsam
 MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri 
arasında geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin 
kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu 
ve bu Tarife hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında 
avukatlık ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin 
hükümleri geçersiz olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

 Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
 MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde 
edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından 
takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer 
işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret 
veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez.
 (2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri 
Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemeler-
inde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir. 

 Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik se-
beple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti
 MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa 
yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından 
çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi 
niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.
 (2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı 
aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine 
tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı 
avukatlık ücretine hükmolunur. 

 Birden çok avukat ile temsil
 MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından 
yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletile-
mez. 
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 Ücretin tümünü hak etme
 MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibi-
ni kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak 
kazanır. 

 Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
 MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, ka-
bul ve sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin 
yerine getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen 
ücretlerin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse 
tamamına hükmolunur.

 Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husu-
met nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında 
ücret
 MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçe-
sinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delil-
lerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce 
karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin 
yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar 
ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci 
kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
 (2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yer-
ine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilm-
esinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci 
bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık 
ücretine hükmolunur.
 (3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü 
itirazı nedeniyle verilen gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme 
veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

 Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında 
ücret
 MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, 
başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması duru-
munda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.

 Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
 MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, 
kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya  

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi - CMK Ücret Tarifesi - Tanıklık Ücret Tarifesi - Harçlar Kanunu Genel Tebliği

4



Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi - CMK Ücret Tarifesi - Tanıklık Ücret Tarifesi - Harçlar Kanunu Genel Tebliği

hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı 
gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. 
Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü 
mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
 (2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hük-
medilemez.

 Manevi tazminat davalarında ücret
 MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, 
hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirle-
nir.
 (2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tari-
fenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen 
ücreti geçemez.
 (3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tari-
fenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.
 (4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla 
değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; man-
evi tazminat açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.

 İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
 MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara 
ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin 
karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücre-
ti, bu Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
 (2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. 
Bu durumda avukata tam ücret ödenir. 
 (3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca 
avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının 
ikinci bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili 
hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek 
avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.
 (4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, 
Nafakaya  ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra 
mahkemelerinde açılan istihkak davalarında  üçüncü kısım gereğince hesap-
lanacak ücretlere hükmolunur. 
 (5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre be-
lirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de 
bu hüküm uygulanır.
  (6) İtiraz üzerine duran icra takiplerine ilişkin alacaklı tarafından icra 
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 mahkemesi  veya  diğer mahkemelerde itiraza konu  duran işlem 
aleyhine dava açılması ve bu davanın borçlu lehine sonuçlanması halinde bor-
çlu lehine itiraz ile duran icra dosyasındaki vekil işlemi sebebiyle bu Tarifenin 
ikinci kısım, ikinci bölümünün (1.) bendine göre  ayrıca  vekalet ücretine hük-
molunur. 
 
 Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
 MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde göster-
ilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise 
avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birin-
ci fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kal-
mak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. Belirlenen bu ücret 
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre tespit edilen ücretten az ol-
amaz. 

 Ceza davalarında ücret
 MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete 
karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci 
bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. 
 (2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız 
para cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık 
ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.
 (3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza 
Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince 
avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci 
kısmın ikinci bölümünün onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz. 
 (4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk 
ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için 
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin 
hükümler uygulanır.
 (5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına 
hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. 

 Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, 
idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret
 MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak 
temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel 
kurulları ile dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde 
davaya cevap verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da 
kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar 
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verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda 
tamamına hükmedilir. 
 (2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya 
dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmol-
unmaz.
 (3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de 
yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

 Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret
 MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü 
edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahke-
meler için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.
 
 Tahkimde ücret
 MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda 
da bu Tarife hükümleri uygulanır.

 İş takibinde ücret
 MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi 
veya temsilci tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve 
işlemlerdir.
 (2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi 
daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin 
sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır. 

 Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
 MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve 
işlerde de bu Tarife uygulanır.
 (2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Ta-
rifede belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

 Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
 MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin 
niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

 Uygulanacak tarife
 MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın 
tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan ta-
rife esas alınır.
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 Yürürlük
 MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.
Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)
takip eden her saat için

140,00
70,00

TL
TL

2.
Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir 
saate kadar)
takip eden her saat için

 
275,00 
140,00

 
TL
TL

3. Yazılı danışma için 275,00 TL

4.
Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, 
protesto 
düzenlenmesinde

175,00 TL

5.

Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması 
 a) Kira sözleşmesi ve benzeri 
 b) Tüzük, yönetmelik, miras                                                                                                                                         
sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve
 benzeri belgelerin hazırlanması 
 c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve  
birleşmesi vb. ticari işlerle
 ilgili sözleşmeler 

275,00

825,00

825,00

TL

TL

TL

İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.
Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme 
Aşamasındaki paranın tahsili Veya bir belgenin 
örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için    

200,00 TL

2.
Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, 
değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi 
amaçlarla yapılan işler için  

350,00 TL
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3.

Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin 
onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili 
ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk  
vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

1.500,00 TL

4.
Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler 
için

650,00 TL

5.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde 
 a) Duruşmasız ise
 b) Duruşmalı ise
 c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin 
üçüncü kısmına göre belirlenir

3.000,00
5.000,00

TL
TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması 

Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 500,00 TL
2. Anonim şirketlerde 850,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti 
yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avu-
kata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel 
Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri 
Aylık Avukatlık Ücreti

850,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücreti 
yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avu-
kata ayrıca ödenir. 
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İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para 
Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki 

Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu 
ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, 
icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri 
belirlenmesi işleri için: 
 a) Duruşmasız ise 
 b) Duruşmalı ise  

175,00
250,00

TL
TL

2.
Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda 
yapılacak işlerin
takibi için 350,00 TL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 750,00 TL

4.

Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler 
için 
 c) Duruşmasız ise
 d) Duruşmalı ise

500,00
750,00

TL
TL

İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para 
Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara 

Ödenecek Ücret

1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için  160,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için   175,00 TL

3.
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve 
duruşmalı işler için   330,00 TL

4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için   175,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için  300,00 TL
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için  500,00 TL
7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.000,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 500,00 TL

9.
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen 
davalar için   

1.500,00 TL
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10.
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar 
için 2.000,00 TL

11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için   750,00 TL

12.
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen 
davalar için   2.000,00 TL

13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için   750,00 TL

14.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava-
lar için
 a) Duruşmasız ise
 b) Duruşmalı ise

500,00
1.000,00

TL
TL

15

Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf 
yolu ile görülen işlerin takipleri için  

 a) Bir duruşması olan işler için
 b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da 
bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

500,00

1.000,00

TL

TL
16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için   2.000,00 TL

17.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde 
ilk derecede görülen davalar için 
 a) Duruşmasız ise
 b) Duruşmalı ise 

1.000,00
2.000,00

TL
TL

18.
Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve 
Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin 
duruşması için

750,00 TL

19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için   750,00 TL

20.
Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için 
 a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar  
 b) Diğer dava ve işler 

2.500,00
2.000,00 

TL
TL
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu 
Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen 

Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İlk 20.000,00 TL için % 12
2. Sonra gelen 30.000,00 TL için % 11
3. Sonra gelen 50.000,00 TL için % 8
4. Sonra gelen 150.000,00 TL için % 6
5. Sonra gelen 400.000,00 TL için % 4
6. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 3
7. Sonra gelen 1.000.000,00 TL için % 1,5
8. 2.250.000,00 TL’dan yukarısı için % 0,1

R.G. 24 Aralık 2009 Perşembe Sayı : 27442
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12



Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi - CMK Ücret Tarifesi - Tanıklık Ücret Tarifesi - Harçlar Kanunu Genel Tebliği

CMK ÜCRET TARİFESİ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE  
GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE  YAPILACAK 

ÖDEMELERE İLİŞKİN 2010 YILI TARİFESİ

              Amaç
              MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 
sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma 
makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek 
meblağları belirlemektir.

              Kapsam
              MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince 
görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için 
uygulanır.

              Dayanak
              MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 
13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

              Tarife
              MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan 
hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;    

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL

d) Çocuk mahkemeleri:
     1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için        
     2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen 
davalar için 

 
254 

 
462

 
TL

TL

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL

f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi 
mahkemelerde takip edilen davalar için

 
254

 
TL
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g) Kanun yolları mahkemeleri:
     1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı 
davalar için
     2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için                          

 
462 
 
518

TL

TL
                                                                         
 ödenir.

 Yürürlük
 MADDE 5 - (1) Bu tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.

2010 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ
Adalet Bakanlığından:

 Amaç
 MADDE 1 – (1) Bu tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında 
tanığa verilecek tazminatın miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları 
belirlemektir.

 Kapsam
 MADDE 2 – (1) Bu tarife, ceza muhakemesi sırasında Cumhuriyet 
savcısı, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından çağrılan tanıklara veril-
ecek tazminatı kapsar.

 Dayanak
 MADDE 3 – (1) Bu tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271   sayılı Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 61’inci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.
 
 Tazminat
 MADDE 4 – (1) Tanığa tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla 
orantılı olarak günlük 11,00 Türk Lirasına kadar tazminat ödenir.
 
 Giderler
 MADDE 5 – (1) Tanık hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda 
kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki ikamet ve beslenme 
giderleri de karşılanır.
 
 Muafiyet
 MADDE 6 – (1) Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler 
hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın ödenir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi - CMK Ücret Tarifesi - Tanıklık Ücret Tarifesi - Harçlar Kanunu Genel Tebliği
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 Yargılama gideri
 MADDE 7 – (1) Bu tarife uyarınca Devlet hazinesinden yapılan 
harcamalar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 324’üncü maddesi 
uyarınca yargılama giderlerinden sayılır.

 Yürürlük
 MADDE 8 – (1) Bu tarife 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.

R.G. 26 Aralık 2009 Cumartesi Sayı : 27444

 
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO : 60)
R.G. 31 Aralık 2009 Perşembe Sayı : 27449

Maliye Bakanlığından:

 492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen 
mükerrer 138 inci maddesinde, 
 “... 
 Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygu-
lanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını 
belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme 
oranında artırılır. 
 Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kes-
irleri nazara alınmaz.
             … Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları 
veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş 
olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belir-
leyen hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve 
bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi 
katına, nispî harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan 
maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda 
birine kadar indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nis-
petler tespit etmeye yetkilidir.” 
hükmüne yer verilmiştir. 
 Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki 
virgül iki) olarak tespit edilmiş ve (392) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı 
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tarifelerde yer alan nispi harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak 
üzere maktu harçlar (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını 
belirleyen hadler dahil) %10 oranında artırılmıştır.
 Buna göre, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve 
(58) Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu harçlar 
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler da-
hil), 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak 
Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. 
 Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum 
tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer 
almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tat-
biki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 
10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. 
Tebliğ olunur.
——————————————
1 17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
3 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
4 4/12/2008 tarihli ve 27090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

(1) SAYILI TARİFE

 Yargı Harçları : 
 A) Mahkeme harçları:
 Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı 
konularında ve icra tetkik mercilerinde
 I- Başvurma harcı:
 Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya 
tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili 
taleplerde,

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,00 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 17,15 TL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. 
Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge 
İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görev-
sizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mah-
kemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

26,25 TL
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 II- Celse Harcı:
 (Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen 
celselerden.)
 1.Sulh mahkemeleri:

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu mik-
tardan (9,90 TL)'den aşağı olmamak üzere 

(Binde 1,98)

b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 9,90 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (17,15 
TL)'den az olmamak üzere 

(Binde 1,98)

 III- Karar ve ilam harcı:
 1.Nispi harç:

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas 
hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan 
anlaşmazlık konusu değer üzerinden 

(Binde 59,4)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı 
ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar 
indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya 
yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle 
şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış 
bedeli üzerinden) 

(Binde 9,9)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan 
hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden) 

(Binde 3,96)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka 
bedeli üzerinden) 

(Binde 9,9)

e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. 
Yürürlük:1/1/2004) Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye 
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya 
işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen 
uygulanır.
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f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm 
Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan 
davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 
38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut 
finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut 
İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının 
takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas 
hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan 
anlaşmazlık konusu değer üzerinden 

(Binde 59,4)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya 
ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 
10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar 
çıkarmaya yetkilidir. 

Nispi harçlar (17,15 TL)'den aşağı olamaz.

 2. Maktu Harç :

a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan 
bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, 
davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra 
dışında kalan kararlarında 

17,15 TL

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. 
Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa 
taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair 
Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
kararlarında 

35,50 TL

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen 
bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, 
Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın 
tehiri kararlarında

28,15 TL

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 28,15 TL
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 IV- Temyiz ve itiraz harçları (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi 
ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/6/2008)

a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında 73,90 TL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak 
üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerine itira-
zen yapılacak başvurularda

49,25 TL

c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak 
başvurularda

36,95 TL

 B) İcra ve iflas harçları:
 I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı 17,15 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine ge-
tirilmesi harcı 

17,15 TL

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer 
üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel 
ödenen paralardan 

(Yüzde 3,96)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilm-
esi suretiyle tahsil olunan paralardan 

(Yüzde 9,9)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin 
maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi 
suretiyle tahsil olunan paralardan 

(Yüzde 3,96)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas 
Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince 
ödenen paralardan 

(Yüzde 1,98)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96)
g)Menkul tesliminde;

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)
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h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm 
Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan 
konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Top-
lu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş 
alacaklarının takibinde, bu bentte belirtilen tahsil harçları 
dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları: 

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri 
düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

11,95 TL

II. İflas harçları:
1.Maktu harç:

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma 
harcı 

28,15 TL

2.Konunun değeri üzerinden harç:

a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,96)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para 
üzerinden 

(Binde 9,9)

C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 126,50 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 362,55 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 816,75 TL
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında 
(Her kişi için):

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 62,80 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 89,95 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 198,85 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki 
değişikliklerin tescilinde:

(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil) 

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç 
alınmaz.)
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a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 62,80 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 89,95 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 198,85 TL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silin-
mesi dahil)

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 24,60 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 35,50 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 62,80 TL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki 
şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların 
tamamının veya bir kısmının veya memurlukta saklanan 
bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Si-
cili Tüzüğü Madde:11/1)

6,35 TL

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 
104, 105) 

21,00 TL

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler 
dahil) 

1,20 TL

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher 
sayfasının suretlerinden 

(Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden 
(Tasdikli fotokopiler dahil) 

2,75 TL

d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname 
suretlerinden 

(Tasdikli fotokopiler dahil) 2,75 TL
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza 
mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar 
alınır.

II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul 
ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:
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a)Bir yıla kadar (Binde 9,9)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95)
III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde ( 9,90 TL)'den 
az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden 

(Binde 3,96)

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye 
üzerinden 

(Binde 3,96)

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile 
borçlar bakiyesi eşit ise 

26,25 TL

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 26,25 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve 
idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzeri-
nden 

(Binde 3,96)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi 
tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,99)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 35,50 TL

(2) SAYILI TARİFE

Noter Harçları :
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, muka-
velename ve kağıtlardan beher imza için 

(Binde 0,99)

Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam 
miktarı (35,50TL)'den az, (18.166,25 TL)'den çok olamaz.

2. Emanet harçları:

Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli ema-
netlerden 

(Binde 1,98)
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Harç miktarı (2,75 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak 
hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak 
yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.

3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 3,96)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl 
için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar ol-
unur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler tak-
dir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı:

Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,319 TL
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra 
kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı 
kanun ve tarife de ayrıca gösterilmemiş olan senet, muka-
vele ve kağıtlardaki imzaların beherinden

5,60 TL

2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvace-
hesinde noterlerce muhataba yapılacak tebliğler dahil) ih-
bar, ihtar ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher 
nüsha için

9,90 TL

3.Vekaletnameler:

a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 4,70 TL
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 7,35 TL
4.Defter tasdiki:

a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter 
için):

aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 13,75 TL
bb)Serbest meslek kazanç defteri 17,15 TL
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 17,15 TL
b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:

100 sayfaya kadar (100 dahil) 4,60 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 4,60 TL

(5035 sayılı kanunun 35. maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) 
Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda 
belirtilen harçlar aynen alınır.
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5.Suretler ve tercümeler:

a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü muka-
vele, senet, yazılı kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopile-
rinin beher sayfasından

1,20 TL

b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların 
suretleri ve tercümeleri beher sayfasından (Fotokopiler 
dahil)

2,75 TL

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli 
olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yıl için (Yıl kes-
irleri tam sayılır)

9,90 TL

7.Tespit ve tutanak harçları:

Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin 
veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve 
ifadelerinin tespiti

9,90 TL

8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan 
alınacak harçlar Davet üzerine piyango ve hususi müesse-
selerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak 
düzenlenecek tutanaklarda

180,80 TL

9.Düzeltme harcı:

Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle 
yapılacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza 
için

2,20 TL

10.Mukavele feshi harcı:

Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun 
etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için

2,20 TL

11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi 
makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve muka-
veleleri, ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, 
evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi, babalığı tanıma 
senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve 
bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına 
dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve 
noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan

35,50 TL
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(3) SAYILI TARİFE

Vergi Yargısı Harçları :

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara 
bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı 
Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve 
Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine 
başvurma

17,15 TL

b)Danıştaya başvurma 35,50 TL
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, 
Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz başvurularında

73,90 TL

d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, 
Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen 
yapılan başvurularda

49,25 TL

II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava 
açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile 
bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan 
uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer 
üzerinden (17,15 TL)'den az olmamak üzere 

(Binde 3,96)

b)Danıştay kararlarında:

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve 
benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların 
toplam değeri üzerinden (35,50 TL)'den az olmamak üzere 

(Binde 7,92)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca 
tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer 
işlemlerle ilgili:

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 17,15 TL
b)Danıştay kararlarında 35,50 TL
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c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin 
durdurulması kararlarında

35,50 TL

IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar 
suretinin her sayfasından (Fotokopiler dahil)

0,85 TL
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