HARÇLAR KANUNU
(‹LG‹L‹ MADDELER)
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HARÇLAR KANUNU (‹lgili Maddeler)
Kanun No : 492

Kabul Tarihi: 2. 7 .1964

(17 Temmuz 1964 tarih ve 11756 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanm›flt›r)

KANUNUN fiÜMULÜ :
MADDE 1 - Bu Kanuna göre al›nacak harçlar afla¤›da
gösterilmifltir :
1. Yarg› Harçlar›,
2. Noter Harçlar›,
3. (De¤iflik: 2588 - 21.1.1982) Vergi Yarg›s› Harçlar›,
4. Tapu ve Kadastro harçlar›,
5. Konsolosluk Harçlar›,
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve D›fliflleri Bakanl›¤›
tasdik harçlar›,
7. Gemi ve liman harçlar›,
8. ‹mtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlar›,
9. Trafik harçlar›.
B‹R‹NC‹ KISIM
Yarg› Harçlar›
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Mükellefiyet
MEVZUU :
MADDE 2 - Yarg› ifllemlerinden bu kanuna ba¤l› (1) say›l› tarifede yaz›l› olanlar›, yarg› harçlar›na tabidir.
192

193

‹stanbul smmmo

Harçlar Kanunu

Ceza mahkemelerinde flahsi hukuka ait haklar›n hüküm
alt›na al›nmas› halinde de, celse harçlar› hariç olmak
üzere (1) say›l› tarifeye göre harç al›n›r.

rar ve ilam harc›, müteakip hükme ait harçtan mahsup
olunur.
TASH‹H‹ KARAR :
MADDE 9 - Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, temyiz olunan hükümden al›nm›fl olunan harç kadar yeniden harç al›n›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

BÖLGE ‹DARE MAHKEMELER‹ ‹LE DANIfiTAY
‹fiLEMLER‹ :
MADDE 5 - (De¤iflik: 2588 - 21.1.1982) Bölge ‹dare
Mahkemeleri ile Dan›fltay'da aç›lacak dâvalardan (1) say›l› tarife gere¤ince harç al›n›r.
Ancak, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile
bunlara ba¤l› zam ve cezalarla ilgili olup Bölge ‹dare
Mahkemeleri ve Dan›fltay'›n görevi içinde bulunan ifllemler (3) say›l› tarifeye göre harca tabidir.
KARfiILIK DAVALAR VE DAVAYA MÜDAHALE :
MADDE 6 - Karfl›l›k dâvalar, müstakil dâvalar gibi harca tabidir.
Davaya müdahale eden kimse, kanun yollar›na müracaat
ederse iltihak etti¤i taraftan al›nan harca eflit harc› ödemek mecburiyetindedir.
YEN‹DEN HARÇ ALINMASI :
MADDE 7 - Muameleden kald›r›lan dosya Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda belirtilen süre içinde yenilenmedi¤i takdirde davan›n görülebilmesi yeniden harç
verilmesine ba¤l›d›r.

‹ADE‹ MUHAKEME :
MADDE 10 - ‹adei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek dâvalar, yeni dâvalar gibi harca tabidir. ‹adei
muhakeme talebinde bulunan neticede hakl› ç›karsa evvelce al›nan harç mahsup edilir.
MÜKELLEF :
MADDE 11 - Genel olarak yarg› harçlar›n› dâvay› açan
veya harca mevzu olan ifllemin yap›lmas›n› istiyen kifliler ödemekle mükelleftir.
Vasinin hesab›n›n görülmesi dolay›siyle al›nacak harçlar, vesayet alt›ndaki flahsa izafeten vasiden al›n›r.
Herhangi bir istek olmaks›z›n resen yap›lacak ifllemlere
ait harçlar, aksine hüküm yoksa, lehine ifllem yap›lan kiflilerden al›n›r.

HÜKMÜN BOZULMASI :
MADDE 8 - Bu hükmün bozulmas›n› müteakip verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harc› al›n›r ve bozulan hükümden evvelce al›nm›fl olan ka-

CELSE HARÇLARINDA MÜKELLEF :
MADDE 12 - Hukuk ve ticaret mahkemelerinde celse
harc›, muhakeme taraflar›n talep ve muvafakatleri üzerine talik edilmifl ise taraflardan ve evvelce yap›lmas›
mümkün olan bir ifllemin yap›lmam›fl olmas›ndan dolay›
talik edilmiflse, talike sebebiyet veren taraftan al›n›r.
Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermiflse celse harc› vekillere yüklenir.
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Vekil ve taraflara yüklenilen celse harc› müteakip iki
celsede ödenmezse bir misli fazlasiyle al›n›r. Ödenmedi¤i takdirde harc›n bu miktar üzerinden tahsili için Maliye'ye tezkere yaz›lmas›na kara verilir.

g) ‹cra ve ‹flâs Kanununun 270'nci maddesine göre yap›lacak defter tutma ifllemleri,
h) Yetkili makamlar›n istiyecekleri ilâm ve sair evrak suretleri,
i) Kamu ad›na C.savc›lar› taraf›ndan hukuk mahkemelerine aç›lan davalar,
j) (Ek: 2588 - 21.1.1982) Genel Bütçeye dahil idarelerin
bu Kanunun 1 ve 3 say›l› tarifelerine giren bütün ifllemleri,
(Yukar›daki ifllemlerin hesaplanacak harçlar›n›n, Genel
Bütçeye dahil idarelerin hakl›l›¤› nispetinde karfl› taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.)

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

‹K‹NC‹ BÖLÜM
‹stisna ve Muafl›klar
HARÇTAN MÜSTESNA ‹fiLEMLER :
MADDE 13 - Afla¤›da yaz›l› mevzular harçtan müstesnad›r :
a) (De¤iflik: 2430 - 20.3.1981) De¤eri (De¤iflik ibare:
5281 - 30.12.2004 / m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "50
Yeni Türk Liras›n›" geçmeyen dava ve takipler, (Ticari
senetlere ait takipler hariç)
b) Vasi tayini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve
hâkimin istinkâf›na ait kararlar,
c) (De¤iflik: 2366 - 20.12.1980) Ayda (De¤iflik ibare:
5281 - 30.12.2004 /m.43/3-a - Yürürlük m.45/11) "100
Yeni Türk Liras›n›" geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, "Birden fazla kifliler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kifli lehine hükmedilen miktar
müstakil olarak nazara al›n›r."
d) ‹cra ve ‹flas dairelerinin kusuru yüzünden yanl›fl yap›lm›fl olan ifllemlerin ›slah› ve iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ›slah dolay›siyle yeniden yap›lacak ifllemler,
e) Ticaret sicilinde re'sen yap›lan düzeltmeler,
f) ‹cra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle
bu kararlar›n temyizi ifllemleri,
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HARÇTAN MUAF OLANLAR :
MADDE 14 - Erler ve ihtiyaçlar› Devlet taraf›ndan deruhte ve temin olunan onbafl› ve çavufllar adliye ifllemlerinden ötürü harçtan muaft›rlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
HARÇ ALMA ÖLÇÜLER‹ :
MADDE 15 - Yarg› harçlar› (1) say›l› tarifede yaz›l› ifllemlerden de¤er ölçüsüne göre nispî esas üzerinden, ifllemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden al›n›r.
DE⁄ER ESASI :
MADDE 16 - De¤er ölçüsüne göre harca tabi ifllemlere
(1) say›l› tarifede yaz›l› de¤erler esast›r. Müdahalenin
men'i tescil ve tapu kay›t iptali gibi gayrimenkulün ayn›197
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na taallûk eden dâvalarda gayrimenkulün de¤eri nazara
al›n›r.
Gayrimenkulün ayn›na taallûk eden dâvalarda ecrimisil
ve tazminat gibi taleplerde de bulunuldu¤u takdirde harç,
gayrimenkulün de¤eri ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutar› üzerinden al›n›r.
De¤er tâyini mümkün olan hallerde dâva dilekçelerinde
de¤er gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemiflse dâvac›ya tespit ettirilir. Tespitten kaç›nma halinde, dâva dilekçesi muameleye konmaz.
Noksan tespit edilen de¤erler hakk›nda 30'uncu madde
hükmü uygulan›r.

‹CRA TAK‹PLER‹NDE FA‹Z :
MADDE 20 - ‹cra takiplerinde takipten sonra iflliyecek
olan faizler, harc›n hesab›nda nazara al›nmaz.

TAHL‹YE DAVALARINDA DE⁄ER :
MADDE 17 - Gayrimenkulün tahliyesi dâvalar›nda, yaz›l› mukavele olsun veya olmas›n bir y›ll›k kira bedeli
üzerinden karar ve ilâm harc› al›n›r.

‹CRA TAK‹B‹NDEN VAZGEÇME :
MADDE 23 - Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra
takibinden vazgeçildi¤inin zab›tnameye yaz›lmas› için
vazgeçilen miktara ait tahsil harc›n›n yar›s› al›n›r. Ancak
haczedilen mal sat›l›p paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harc› tam olarak al›n›r.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

GAYR‹MENKUL VEYA GEM‹LER‹N TAHL‹YE VE
TESL‹M‹ :
MADDE 18 - Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harc›; bir
y›ll›k kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek
bir bedel üzerinden hesaplan›r.
MENKULLER‹N TESL‹M‹ :
MADDE 19 - Bir menkulün teslimine dair icra takiplerinde tahsil harc›; menkulün ilâmda veya takip talebinde
gösterilen de¤eri, bu yoksa takdir edilecek de¤er üzerinden hesaplan›r.
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HARCIN N‹SPET‹ :
MADDE 21 - Yarg› harçlar› (1) say›l› tarifede yaz›l› nispetler üzerinden al›n›r.
DAVADAN FERAGAT, DAVAYI KABUL VEYA
SULH :
MADDE 22 - Dâvadan feragat veya dâvay› kabul veya
sulh muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve
ilâm harc›n›n üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi al›n›r.

GAYR‹MENKUL VEYA GEM‹LER‹N TAHL‹YE VE
TESL‹M‹NDE TAHS‹L HARCI N‹SPET‹ :
MADDE 24 - Gayrimenkul veya gemilerin tahliye veya
teslimine dair icralarda Tahsil Harc› (1) say›l› tarifede
yaz›l› miktarlar›n yar›s› nispetinde al›n›r.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Harc›n Ödenmesi
ÖDEME USULÜ :
MADDE 25 - Yarg› harçlar› (De¤iflik ibare: 5281 30.12.2004 / m.43/3-b - Yürürlük m.45/11) "makbuz
karfl›l›¤›nda" ödenir.
ÖDEME YER‹ :
MADDE 26 - Yarg› harçlar› harca konu olan ifllemleri
yapan mahkeme veya daire taraf›ndan al›n›r.
Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulan›r.
MAKTU HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI :
MADDE 27 - (1) say›l› tarifede yaz›l› maktu harçlar ilgili bulundu¤u ifllemin yap›lmas›ndan önce peflin olarak
ödenir.
Mahiyetleri icab› iflin sonunda hesap edilip al›nmas› gerekenler, harç alaca¤›n›n do¤mas› tarihinden itibaren 15
gün içinde ödenir.
Harç peflin veya süresinde ödenmemifl ise, müteakip muamelelere ancak harç ödendikten sonra devam olunur.
N‹SP‹ HARÇLARDA ÖDEME ZAMANI :
MADDE 28 - (1) say›l› tarifede yaz›l› nispî harçlar afla¤›daki zamanlarda ödenir :
a) Karar ve ‹lâm Harc›,
Karar ve ilâm harçlar›n›n dörtte biri peflin, geri kalan› karar›n verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenir. Karar
ve ‹lâm Harc› ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez.
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b) ‹cra Tahsil Harc›,
‹cra takiplerinde Tahsil Harc›, alaca¤›n ödenmesi s›ras›nda, ödeme yap›lmayan hallerde harç alaca¤›n›n do¤mas› tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.
Harç alaca¤› icran›n yerine getirilmesiyle do¤ar.
Konunun de¤eri üzerinden al›nacak ‹flâs Harçlar›nda da
bu bent hükümleri
uygulan›r.
c) Depozito, defter tutma ve miras ifllerine ait harçlar,
(1) say›l› tarifenin (D) bölümünde yaz›l› depozito, defter
tutma ve miras ifllerine ait harçlar iflin sonundan itibaren
15 gün içinde ödenir.
‹LAMSIZ TAK‹PLERDE PEfi‹N HARÇ :
MADDE 29 - ‹lâma dayanm›yan takip isteklerinden alacak miktar›n›n binde befli peflin al›n›r.
Peflin harçlar takip sonunda al›nacak as›l borca mahsup olunur.
‹lama dayanmayan takiplerde alacakl› mahkemeye müracaata mecbur kal›rsa, peflin al›nan harç kendisine iade
olunur. Veya alacakl›n›n iste¤i üzerine mahkeme harçlar›na mahsup edilir.
NOKSAN TESP‹T ED‹LEN DE⁄ER ÜZER‹NDEN
HARCIN ÖDENMES‹ :
MADDE 30 - Muhakeme s›ras›nda tespit olunan de¤erin, dâva dilekçesinde bildirilen de¤erden fazla oldu¤u
anlafl›l›rsa, yaln›z o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan de¤er üzerinden pe201
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flin karar ve ilam harc› tamamlanmad›kça dâvaya devam
olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
409'uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyan›n
muameleye konulmas› noksan olan harc›n ödenmesine
ba¤l›d›r.

3717 say›l› Kanunun 3 üncü maddesiyle yürürlükten kald›r›lm›flt›r.)

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

PEfi‹N ALINAN KARAR VE ‹LAM HARÇLARININ
GER‹ VER‹LMES‹ :
MADDE 31 - Peflin al›nan Karar ve ‹lâm Harc› iflin hitam›nda ödenmesi gerekenden fazla oldu¤u anlafl›l›rsa fazlal›k istek üzerine geri verilir.
BEfi‹NC‹ BÖLÜM
Çeflitli Hükümler
HARCI ÖDENM‹YEN ‹fiLEMLER :
MADDE 32 - Yarg› ifllemlerinden al›nacak harçlar ödenmedikçe müteakip ifllemler yap›lmaz. Ancak ilgilisi taraf›ndan ödenmiyen harçlar› di¤er taraf öderse iflleme devam olunmakla beraber bu para muhakeme neticesinde
ayr›ca bir iste¤e hacet kalmaks›z›n hükümde nazara al›n›r.
‹fiÇ‹ ALACAKLARININ TAK‹B‹ :
MADDE 33 - ‹fl Mahkemeleri taraf›ndan iflçiler lehine
hükme ba¤lanm›fl olan hak ve alacaklar›n takibinde iflçilerden hiç bir harç al›nmadan gerekli ifllem yap›l›r. Bu
harçlar iflçi hakl› ç›kt›¤› takdirde takip sonunda hesap
edilerek ayr›ca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur.
YOL G‹DERLER‹ VE TAZM‹NATI :
MADDE 34 - (...) (Madde 34, 8 May›s 1991 tarih ve
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‹ST‹NABE YOL‹YLE ‹CRA TAK‹PLER‹NDE G‹DERLER
MADDE 35 - Di¤er bir ‹cra ve ‹flas dairesinden istinabe
suretiyle bir ifllemin yap›lmas› istendi¤i zaman bu ifllemlere ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir.
PARALARIN BANKALARA VE MALSANDIKLARINA YATIRILMASI :
MADDE 36 - Mahkemeler hakimler, C.Savc›lar› ve ‹cra
‹flas daireleri taraf›ndan adli ve idari ifllemlerle takip ifllemlerinden dolay› herhangi bir sebeple al›nm›fl olan paralar›n bankaya yat›r›lmas› halinde bu paralara ait faiz,
ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir.
fiüyuun giderilmesi neticesinde hâs›l olan para ve tereke
paralar› ile k›s›tl› veya gaip ad›na bankaya yat›r›lan paralar yukar›ki f›kra hükmünden müstesnad›r.
Paralar›n bankaya ve malsand›klar›na yat›r›lmas› için ilgililerden gider ad› ile bir fley al›nmaz.
Paralar›n alacakl›ya gönderilme giderleri alacakl›ya aittir.
‹lgilinin hak etti¤i paray›, hak etme tarihinden itibaren
on y›l içinde almak için müracaat etmemesi halinde, bu
paralar Hazineye gelir kaydolunur.
SÜRES‹NDE ÖDENM‹YEN HARÇLAR :
MADDE 37 - Bu kanunda ödeme zaman› gösterilen
harçlardan süresinde ödenmiyenler, ilgili mahkeme ve
daireler taraf›ndan sürenin sonundan itibaren onbefl gün
203
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içinde bir yaz› ile o yerin vergi dairesine bildirilir ve
harçlar vergi dairesince tahsil olunur.
Yaz›da harc›n nevi ve mahiyeti, miktar›, mükellefin soyad› ve ad› ve en son ikametgah› adresi aç›k olarak gösterilir.

HARCIN ÖDENMES‹ :
MADDE 55 - (De¤iflik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yarg›s›
harçlar›ndan "Baflvurma harc›" (De¤iflik ibare: 5281 30.12.2004 / m.43/3-c - Yürürlük m.45/11) "dava dilekçesi verilmesi s›ras›nda makbuz karfl›l›¤›nda" ödenir.
Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esas›na göre, ihbarnamenin tebli¤i tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi
dairesine ödenir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

ÜÇÜNCÜ KISIM
Vergi yarg›s› harçlar›
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Mükellefiyet
MEVZUU :
MADDE 52 - (De¤iflik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yarg›s›
ifllemlerinden bu kanuna ekli (3) say›l› tarifede yaz›l›
olanlar, vergi yarg›s› harçlar›na tabidir.
MÜKELLEF :
MADDE 53 - (De¤iflik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yarg›s›
harçlar›, harca mevzuu olan ifllemlerden dolay› Vergi
Mahkemeleri, Bölge ‹dare Mahkemeleri ve Dan›fltay'a
baflvuranlar taraf›ndan ödenir.
‹K‹NC‹ BÖLÜM
Harc›n Ölçüsü, Ödenmesi ve Geri Verilmesi
HARÇ ALMA ÖLÇÜLER‹ :
MADDE 54 - (De¤iflik: 2588 - 21.1.1982) Vergi yarg›s›
harçlar› (3) say›l› tarifede yaz›l› ifllemlerden de¤er ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, ifllemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden al›n›r.
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HARCIN GER‹ VER‹LMES‹ :
MADDE 56 - (De¤iflik: 2588 - 21.1.1982) Vergi Mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden al›nan nispi ve
maktu harçlar (Baflvurma harc› hariç) Bölge ‹dare Mahkemelerince veya Dan›fltayca mükellef lehine karar verilmesi halinde mükellefçe kazan›lan miktar üzerinden,
kesin karar›n tebli¤i tarihinden itibaren bir y›l içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcuna mahsup edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Harç Alma Ölçüleri ve Nispetleri
HARÇ ALMA ÖLÇÜLER‹ :
MADDE 60 - Tapu ve Kadastro harçlar›, (4) say›l› tarifede yaz›l› ifllemlerden, ifllemin nevi ve mahiyetine göre,
de¤er esas› üzerinden nispî veya maktu olarak al›n›r.
DE⁄ER ESASI
MADDE 61 - De¤er Ölçüsüne göre harca tabi ifllemlerde (4) say›l› tarifede yaz›l› de¤erler esast›r.
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‹POTEKL‹ GAYR‹MENKULLER :
MADDE 62 - Rehin ile takyid edilmifl bir gayrimenkulün ba¤›fllanmas›nda, ba¤›fllama yap›ld›¤› anda bakîye
kalan rehinli borç miktar› gayrimenkulün mukayyet k›ymetinden indirilir.
KAYITLI DE⁄ER, EMLAK VERG‹S‹ DE⁄ER‹
MADDE 63.- (De¤iflik: 4751 - 3.4.2002 / m.5 - Yürürlük m.8a) Bu Kanunda sözü edilen "kay›tl› de¤er" veya
"emlak vergisi de¤eri" deyimi; 1319 say›l› Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre belirlenen vergi
de¤erini ifade eder.
Tapu ve kadastro harc›, vergi de¤eri ile mükellef taraf›ndan beyan edilmifl olan de¤erlerden yüksek olan› üzerinden hesaplan›r.
Mükelleflerin vergi de¤erinden daha düflük beyanda bulunmalar› halinde, harc›n hesab›nda vergi de¤eri esas al›n›r. Aradaki farka isabet eden harç, 213 say›l› Vergi Usul
Kanununa göre hesaplanan vergi ziya› cezas› %25 oran›nda uygulanmak suretiyle ikmalen tarh edilir.
Harc›n hesab›nda (De¤iflik ibare: 5281-30.12.2004/
m.43/3-d - Yürürlük m.45/11) "10 Yeni Türk Liras›na"
kadar olan matrah kesirleri dikkate al›nmaz.
Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› tespite Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.

ONUNCU KISIM
K›s›mlar Aras›nda Müflterek Hükümler
B‹R‹NC‹ BÖLÜM
Genel Muafl›klar ve ‹stisnalar
ÖZEL KANUNLARDAK‹ HÜKÜMLER :
MADDE 123 - (De¤iflik: 2430 - 20.3.1981) Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kiflilerle, istisna edilen ifllemlerden harç al›nmaz.
Ancak, ‹fl Kanununa tabi iflçilerin ve ç›raklar›n ifl mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden alm›fl olduklar›
ilamlar›n takiplerinde harçtan muafiyet (De¤iflik ibare:
5281 - 30.12.2004 / m.43/3-j - Yürürlük m.45/11)
"gündelikleri veya ayl›k ücretleri 16 yafl›n› doldurmufl iflçiler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen" iflçiler ve ç›raklar hakk›nda uygulan›r.
(De¤iflik son f›kra: 5035 - 25.12.2003 / m.31 - Yürürlük m.50 b) Anonim, eshaml› komandit ve limited flirketlerin kurulufl, sermaye art›r›m›, birleflme, devir, bölünme ve nev'i de¤ifliklikleri nedeniyle yap›lacak ifllemler ile bankalar, yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca kulland›r›lacak kredilerin temini ve bunlar›n teminatlar› ile geri ödenmelerine iliflkin ifllemler harca tabi tutulmaz.
D‹PLOMAT MUAFLI⁄I :
MADDE 124 - Yabanc› devletlerin Türkiye'de bulunan
elçi, maslahatgüzar ve konsoloslar› ile elçilik konsolos-
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luklar›na mensup olan ve o memleketin uyruklu¤unda
bulunan memurlar› ve Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenlerin bu s›fatlar›ndan dolay› yapacaklar› harca
mevzu ifllemler, karfl›l›kl› olmak flartiyle bu kanunda yaz›l› harçlardan muaft›r.

‹fi‹N H‹TAMINDA ALINACAK HARÇLARDA
ÖDEME ZAMANI :
MADDE 129 - Kendi k›s›mlar›nda ödeme zaman› tespit
edilmemifl olup da, mahiyetleri icab› iflin sonunda al›nmas› lâz›m gelen harçlar; harç alaca¤›n›n do¤mas› tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir.

Vergi Yarg›s› Mevzuat›

‹K‹NC‹ BÖLÜM
Mükellefiyetle ilgili Genel Hükümler
ÖZEL KANUNLARA GÖRE HARÇ MÜKELLEF‹ :
MADDE 125 - Bu kanunun ilgili k›s›mlar›nda mükellefiyet hakk›nda konulmufl hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulundu¤u takdirde özel kanun hükmü uygulan›r.
RE'SEN YAPILAN ‹fiLEMLER :
MADDE 126 - Herhangi bir istek olmaks›z›n re'sen yap›lacak ifllemlere ait harçlar, bu kanunda aksine hüküm
yoksa, lehine ifllem yap›lan kiflilerden al›n›r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme ‹le ‹lgili Genel Hükümler
‹fiLEM‹N YAPILAMIYACA⁄I :
MADDE 127 - Bu Kanunda aksine hüküm bulunmad›kça, harçlar›n tamam› peflin olarak ödenmeden harca mevzuu olan ifllem yap›lmaz.
MEMURLARIN SORUMLULU⁄U :
MADDE 128 - Gerekli harçlar› tamamen almadan ifllem
yapan memurlar harc›n ödenmesinden mükellefler ile
müteselsilen sorumludurlar.
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ZAMANINDA ÖDENMEYEN HARÇLAR :
MADDE 130 - Bu Kanunda ödenmeleri için belli bir süre tespit edilmifl olan harçlar süresi içinde ödenmemifl
ise, ilgili makam ve daireler taraf›ndan, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harc›n nevi ve
mahiyeti, miktar›, mükellefin ad› ve soyad› ve en son
ikametgah adresi aç›kça gösterilir.
GENEL ÖDEME fiEKL‹ :
MADDE 131 - Harçlar bu kanunun ilgili k›s›mlar›nda
yaz›l› flekillerde ödenir.
Ancak Maliye Bakanl›¤› konunun özelli¤ini gözönünde
bulundurarak, harçlar›n, (De¤iflik ibare: 5281 30.12.2004 / m.43/3-k - Yürürlük m.45/11) "makbuz
karfl›l›¤›" veya bas›l› damga vurdurulmas› veya sair bir
flekilde tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir.
HARÇLARI ALMAYA YETK‹L‹ DA‹RELER :
MADDE 132 - Bu kanunda aksine hüküm bulunmayan
hallerde harçlar, harca mevzu olan ifllemleri yapan daireler taraf›ndan tahsil olunur.
Maliye Bakanl›¤› lüzum gördü¤ü takdirde harçlar› do¤rudan do¤ruya vergi dairelerince tahsil etmeye yetkilidir.
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TAHS‹LATIN VERG‹ DA‹RES‹NE YATIRILMASI :
MADDE 133 - Maliye Bakanl›¤›n›n izniyle bas›l› damga kullanan veya makbuzla tahsilâtta bulunan memurlar
bir aya ait tahsilât tutarlar›n› ertesi ay›n beflinci günü akflam›na kadar en yak›n vergi dairesine yat›rmakla mükelleftirler. (De¤iflik ibare: 5281 - 30.12.2004 / m.43/3-l Yürürlük m.45/11) "500 Yeni Türk Liras›n›" geçen tahsilât bu süre ile ba¤l› olmaks›z›n derhal yat›r›l›r.
Maliye Bakanl›¤› lüzum gördü¤ü yerlerde bu miktar› art›rmaya yetkilidir.
TEFT‹fi VE KONTROL YETK‹S‹ :
MADDE 134 - Maliye müfettiflleri, maliye müfettifl
muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile mahallin en büyük
mal memurlar› her hal ve takdirde, harçlar› tahsile salâhiyetli memurlar›n hesaplar›n› teftifl ve kontrola yetkilidirler.
Mahallin en büyük mal memuru taraf›ndan kontrol memurlar›na da bu hususta yetki verebilir.

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBL‹⁄‹ / SER‹ NO: 49
01/01/20096 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN UYGULANACAK
OLAN 2006 YILI MAKTU VE N‹SP‹ HARÇLARI
(1) SAYILI TAR‹FE
Yarg› harçlar›:
A) Mahkeme harçlar›:
Hukuk ve ticaret davalar›yla, idari davalarda
ihtilafs›z yarg› konular›nda ve icra tetkik mercilerinde
I- Baflvurma harc›:
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

(5,80 YTL)

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde

(12,20 YTL)

3.(5035 say›l› Kanunun 34 üncü maddesi ile
de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004) Bölge ‹dare
Mahkemeleri, Yarg›tay, Dan›fltay ve Askeri
Yüksek ‹dare Mahkemesinde

(17,00 YTL)

(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik karar›
vermesi sebebiyle yetkili veya görevli
mahkemeye yeniden baflvurulmas› halinde bu
harç al›nmaz.)
II- Celse Harc›:
(Taraflar veya vekilleri taraf›ndan ertelenmelerine
sebebiyet verilen celselerden.)
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1.Sulh mahkemeleri:

Dan›fltay, Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi ve

a)Konusu belli bir de¤erle ilgili davalarda dava

Yarg›tay'›n tasdik veya iflin esas›n› hüküm alt›na

konusu miktardan (7,10 YTL’den afla¤› olmamak

ald›¤› kararlar› için de aynen uygulan›r.

üzere)

(Binde 1,8)

Nispi harçlar (12,20 YTL’den) afla¤› olamaz.

b)Belli bir de¤er bulunmayan davalarda

(7,10 YTL)

2. Maktu harç:

2.Asliye mahkemelerinde, idari yarg›
mercilerinde (12,20 YTL’den az olmamak üzere)

a) 1'inci f›kra d›fl›nda kalan davalarla, taraf teflkiline
(Binde 1,8)

imkan bulunmayan davalarda verilen esas

III- Karar ve ilam harc›:

hakk›ndaki kararlarla, davan›n reddi karar› ve icra

1.Nispi harç:

tetkik mercilerinin 1'inci f›kra d›fl›nda kalan

a)Konusu belli bir de¤erle ilgili bulunan davalarda

kararlar›nda

esas hakk›nda karar verilmesi halinde hüküm alt›na

b)(5035 say›l› Kanunun 34 üncü maddesi ile

al›nan anlaflmazl›k konusu de¤er üzerinden

(Binde 54)

(12,20 YTL)

de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004) (a) f›kras›nda

Bakanlar Kurulu, dava çeflitleri itibariyle birlikte

yaz›l› davalarda esasa taalluk eden veya tashihi

veya ayr› ayr› olmak üzere bu bentte yaz›l› nispeti

karar taleplerinin reddine dair Yarg›tay, Dan›fltay

binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yaz›l›

ve Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesi kararlar›nda

nispete kadar ç›karmaya yetkilidir.

c)(5035 say›l› Kanunun 34 üncü maddesi ile

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar aras›nda sat›fl

de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004) ‹dare Mahkemeleri,

suretiyle fluyuun izalesine dair olan hükümler

Bölge ‹dare Mahkemeleri, Yarg›tay, Dan›fltay ve

(Gayrimenkulün sat›fl bedeli üzerinden)

(Binde 9)

Askeri Yüksek ‹dare Mahkemesinin icran›n tehiri

c) Gayrimenkulün hissedarlar aras›nda taksimine

kararlar›nda

dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir

de¤eri üzerinden)

(Binde 3,6)

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

(19,90 YTL)

kararlar›nda

(19,90 YTL)

B) ‹cra ve iflas harçlar›:
(Binde 9)

I. ‹cra harçlar›:

e) (5035 say›l› Kanunun 34 üncü maddesi ile

1.‹craya baflvurma harc›

de¤iflen bent. Yürürlük:1.1.2004)

2.De¤eri belli olmayan icra takiplerinde, icran›n

Yukar›daki nispetler Bölge ‹dare Mahkemeleri,

yerine getirilmesi harc›
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(25,10 YTL)

(12,20 YTL)
(12,20 YTL)
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3.De¤eri belli olan icra takiplerinde tahsil harc›,

2.Konunun de¤eri üzerinden harç:

de¤er üzerinden:

a)‹flasta paylafl›lan para üzerinden

a)Ödeme veya icra emrinin tebli¤i üzerine

b)Konkordatoda alacakl›lara verilmesi kararlaflt›r›lan

hacizden evvel ödenen paralardan

(Yüzde 3,6)

para üzerinden

b)Hacizden sonra ve sat›fltan önce ödenen paralardan

(Yüzde 7,2)

C) Ticaret sicili harçlar›:

c)Haczedilen veya rehinli mallar›n sat›l›p paraya
çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan

(Yüzde 3,6)
(Binde 9)

I.Kay›t ve tescil harçlar›: (Ticari iflletme rehni dahil)
(Yüzde 9)

1.Ticari iflletmenin ve ünvan›n›n tescil ve ilan›nda:

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve

a)Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde

hizmetlilerinin maafl, ücret, gündelik ve sair

b)fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde

(254,80 YTL)

hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan

c)Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde

(573,80 YTL)

paralardan

(Yüzde 3,6)

(88,90 YTL)

2.Temsile yetkili k›l›nan kimselerin tescil ve

e)Takip talebi bulunmayan alacakl›lara ‹cra ve

ilan›nda (Her kifli için):

‹flas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü

a) Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde

(44,20 YTL)

b) fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde

(63,30 YTL)

f›kras› gere¤ince ödenen paralardan

(Yüzde 1,8)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:

c) Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde

aa)‹cra emrinin tebli¤i üzerine tahliye olundu¤u takdirde (Yüzde 1,8)

3. Ticaret siciline tescil edilmifl olan vakalardaki

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle oldu¤u takdirde (Yüzde 3,6)

de¤iflikliklerin tescilinde:

g)Menkul tesliminde;

(Ticari iflletme rehni ile ilgili vakalar dahil)

aa)‹cra emrinin tebli¤i üzerine teslim halinde

(Yüzde 1,8)

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden

bb)‹cra marifetiyle teslim halinde

(Yüzde 3,6)

harç al›nmaz.)

4.‹dare harçlar›:

(8,60 YTL)

a)Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde

(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira

b)fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde

mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulmas› için)

c)Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde

II. ‹flas harçlar›:

4.Kay›t silinmesinde: (Ticari iflletme rehni kayd›n›n

1.Maktu harç:

silinmesi dahil)

‹flas›n aç›lmas› veya konkordato iste¤i ve masaya
at›lma harc›

(19,90 YTL)
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(139,80 YTL)

(44,20 YTL)
(63,30 YTL)
(139,80 YTL)

a)Gerçek kiflilere ve kooperatiflere ait iflletmelerde

(17,40 YTL)

b)fiah›s flirketlerine ait iflletmelerde

(25,10 YTL)
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c)Sermaye flirketlerine ait iflletmelerde

(44,20 YTL)

a)Bir y›la kadar

(Binde 9)

fiubelerin herbiri (Yabanc› müesseselerin

b)Bir y›l› geçen her y›l ve kesirler için

Türkiye'deki flubeleri dahil) ayr›ca ayn› harca tabidir

III. Defter tutma harçlar›:

II. Kay›t ve belge suretleri ve tasdikname harçlar›:

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir ifllerinde

1.Bir ticari iflletmeye ait sicil esas defterindeki

(7,10 YTL) liradan az olmamak üzere deftere

kay›tlar›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n veya

kaydolunan de¤er üzerinden

memurlukta saklanan bütün belgelerin örne¤inin

b)Miras ifllerinde defter tutulmas›nda:

beher sayfas›ndan (Ticaret Sicili Tüzü¤ü Madde:11/1)

(4,60 YTL)

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzü¤ü
Madde: 11/2, 104, 105)

(Binde 3,6)

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi has›l olmufl ise bu
bakiye üzerinden

(14,90 YTL)

(Binde 4,5)

(Binde 3,6)

bb)Borç bakiyesi has›l olmufl veya mevcut ve

D) Di¤er yarg› harçlar› (Müflterek k›s›m):

alacaklar ile borçlar bakiyesi eflit ise

(18,60 YTL)

I. Suret harçlar›:

c)‹flas dairesi taraf›ndan tutulacak defterlerden

(18,60 YTL)

a)‹lam›n her sayfas›n›n suretinden (Tasdikli

IV. Miras ifllerine ait harçlar:

fotokopiler dahil)

(1,00 YTL)

Terekenin tahrir ve tespiti, miras›n taksimi, tasfiyesi

b)Mahkeme ve merci zab›tnameleri ve di¤er evrak›n

ve idaresinde, bunlar›n konusunu teflkil eden

beher sayfas›n›n suretlerinden (Tasdikli fotokopiler

de¤erler üzerinden

dahil)

(1,00 YTL)

c)Avukatlar›n tasdik etti¤i vekaletname suretlerinden
(Tasdikli fotokopiler dahil)
d)Sulh hakimi taraf›ndan tasdik edilen vekaletname
suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil)
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak
üzere ceza mahkemelerinden al›nacak suretlerden
de ayn› harçlar al›n›r.

(Binde 3,6)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç al›n›r.
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

(2,10 YTL)

Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh
hakimi taraf›ndan tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

(2,10 YTL)

a)Belli bir mebla¤› ihtiva edenler

(Binde 0,90)

b)Belli bir mebla¤› ihtiva etmeyenler

(25,10 YTL)

II. Muhafaza harçlar›:
Adliye veznelerine tevdi olunan k›ymetli eflyan›n
kabul ve muhafazas› için, muhafaza olunan de¤er
üzerinden:
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(3) SAYILI TAR‹FE

III- Maktu harç:
Yukar›daki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca

Vergi Yarg›s› Harçlar›
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile

tabi tutulmam›fl olan tarhiyat veya ceza kesme ve

bunlara ba¤l› zam ve cezalara iliflkin

di¤er ifllemlerle ilgili:

uyuflmazl›klardan dolay› Vergi

a)Vergi mahkemesi ve bölge idare

Mahkemelerinde, Bölge ‹dare Mahkemelerinde

mahkemesi kararlar›nda

(12,20 YTL)

ve Dan›fltay'da aç›lan davalarda

b)Dan›fltay kararlar›nda

(25,10 YTL)

I- Baflvurma harc›:

c)Bölge idare mahkemesi ve Dan›fltay›n yürütmenin

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge ‹dare Mahkemelerine

durdurulmas› kararlar›nda

(25,10 YTL)

baflvurma

(12,20 YTL)

IV- Suret harçlar›:

b)Dan›fltaya baflvurma

(25,10 YTL)

Taraflar›n iste¤i üzerine verilecek karar suretleri

II- Nispi harçlar:

için karar suretinin her sayfas›ndan

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi

(Fotokopiler dahil)

(0,70 YTL)

kararlar›nda:
Tarhiyata ve ceza kesme ifllemlerine karfl›
mükellefin dava açmas› üzerine vergi mahkemesinin
nihai kararlar› ile bölge idare mahkemesinin
kararlar›nda, karar alt›na al›nan uyuflmazl›k konusu
vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile
bunlara ba¤l› zam ve cezalar›n toplam de¤er
üzerinden (12,20 YTL’den) az olmamak üzere

(Binde 3,6)

b)Dan›fltay kararlar›nda:
Karar alt›na al›nan uyuflmazl›k konusu vergi,
resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
ba¤l› zam ve cezalar›n toplam de¤eri üzerinden
(25,10 YTL’den) az olmamak üzere

(Binde 7,2)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
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