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Madde 43/3-a Harçdan müstesna ifllemler

Madde 13 - Afla¤›da yaz›l› mevzular harçdan müstesnad›r:

Harçdan müstesna ifllemler

Madde 13 - Afla¤›da yaz›l› mevzular harçdan müstesnad›r:

a) De¤eri 2.500 liray› geçmeyen dava ve takipler, (Ticari a) De¤eri (5281 Say›l› Kanun’un 43/3-a’nc› maddesi ile
senetlere ait takipler hariç),
de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
b) Vasi tayini ve azli, hakimin reddi talebinin kabulü ve olmak üzere 31/12/2004) 50 Yeni Türk Liras›n› geçmeyen
dava ve takipler, (Ticari senetlere ait takipler hariç),
hakimin istinkaf›na ait kararlar,
c) Ayda 5.000 liray› geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler,

b) Vasi tayini ve azli, hakimin reddi talebinin kabulü ve
hakimin istinkaf›na ait kararlar,

"Birden fazla kifliler lehine nafakaya hükmedilmesine dair
ilamlarda her kifli lehine hükmedilen miktar müstakil olarak c) Ayda (5281 Say›l› Kanun’un 43/3-a’nc› maddesi ile
de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli
nazara al›n›r."
olmak üzere 31/12/2004)100 Yeni Türk Liras›n› geçmeyen
d) ‹cra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanl›fl yap›lm›fl
nafakalara ait dava ve takipler,
olan ifllemlerin ›slah› ve iptaline dair tetkik mercileri
kararlar›yle, bu ipt.al veya ›slah dolay›siyle yeniden yap›lacak "Birden fazla kifliler lehine nafakaya hükmedilmesine dair
ilamlarda her kifli lehine hükmedilen miktar müstakil olarak
ifllemler,
nazara al›n›r."
e) Ticaret sicilinde re'sen yap›lan düzeltmeler ,
d) ‹cra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanl›fl yap›lm›fl
f) ‹cra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu
olan ifllemlerin ›slah› ve iptaline dair tetkik mercileri
kararlar›n temyizi ifllemleri,

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 43/3-a g) ‹cra ve ‹flas Kanununun 270 nci maddesine göre yap›lacak kararlar›yle, bu ipt.al veya ›slah dolay›siyle yeniden yap›lacak
defter tutma ifllemleri,

ifllemler,

h) Yetkili makamlar›n isteyecekleri ilam ve sair evrak suretleri, e) Ticaret sicilinde re'sen yap›lan düzeltmeler ,
i) Kamu ad›na C. savc›lar› taraf›ndan Hukuk mahkemelerine f) ‹cra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu
aç›lan davalar.
kararlar›n temyizi ifllemleri,
j) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 say›l› g) ‹cra ve ‹flas Kanununun 270 nci maddesine göre yap›lacak
tarifelerine giren bütün ifllemleri,
defter tutma ifllemleri,
(Yukar›daki ifllemlerin hesaplanacak harçlar›n›n, Genel h) Yetkili makamlar›n isteyecekleri ilam ve sair evrak
Bütçeye dahil idarelerin hakl›l›¤›.nispetinde karfl› taraftan suretleri,
tahsiline ilgili merciince karar verilir.)
i) Kamu ad›na C. savc›lar› taraf›ndan Hukuk mahkemelerine
aç›lan davalar.

j) 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.)
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Madde 43/3-b Ödeme usulü

Ödeme usulü

Madde 25 - Yarg› harçlar› ilgili ka¤›t ve belgelere harç pulu Madde 25 - Yarg› harçlar› (5281 Say›l› Kanun’un 43/3-b’nci
yap›flt›r›lmak suretiyle ödenir.
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)makbuz
karfl›l›¤›nda ödenir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 43/3-c Harc›n Ödenmesi:

Harc›n Ödenmesi:

Madde 55 - Vergi yarg›s› harçlar›ndan, "Baflvurma harc›" dava Madde 55 - Vergi yarg›s› harçlar›ndan, "Baflvurma harc›"
dilekçesine pul yap›flt›r›lmak suretiyle peflin olarak ödenir.
(5281 Say›l› Kanun’un 43/3-c’nci maddesi ile de¤ifltirilen
Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esas›na göre, ihbarnamenin ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
tebli¤i tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine 31/12/2004) dava dilekçesi verilmesi s›ras›nda makbuz
ödenir.
karfl›l›¤›nda peflin olarak ödenir.

Nispi ve maktu harçlar, ihbarname esas›na göre, ihbarnamenin
tebli¤i tarihinden itibaren 1 ay içinde ilgili vergi dairesine
ödenir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Harçdan müstesna tutulan ifllemler

Madde 59 - Afla¤›da yaz›l› ifllemler harçtan müstesnad›r .

Harçdan müstesna tutulan ifllemler

Madde 59 - Afla¤›da yaz›l› ifllemler harçtan müstesnad›r .

a) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler a) Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri,
ve köylerin.iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni belediyeler ve köylerin.iktisap edecekleri gayrimenkullerin
haklar›n tescili, flerhi gerektiren ifllemleri ve bunlar›n terkinleri, vesair ayni haklar›n tescili, flerhi gerektiren ifllemleri ve
b) Kamu menfaatlerine yararl› dernekler ile Bakanlar bunlar›n terkinleri,
Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›.flar›n iktisap edecekleri
gayrimenkullerin ve sair ayni haklar›n tescilleri ve flerhi
gerektiren ifllemleriyle bu dernek ve vak›flara ait tesislerin ve bu
tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair
ayni haklar›n tescilleri ve flerhi gerektiren ifllemleri ve bunlar›n
terkinleri,

b) Kamu menfaatlerine yararl› dernekler ile Bakanlar
Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan vak›.flar›n iktisap
edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni haklar›n tescilleri ve
flerhi gerektiren ifllemleriyle bu dernek ve vak›flara ait
tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri
gayrimenkullerin ve sair ayni haklar›n tescilleri ve flerhi
c) ‹lgililerin kusurlar› olmaks›z›n tapu ve kadastro idareleri gerektiren ifllemleri ve bunlar›n terkinleri,
taraf›ndan yap›lacak hatalar›n tashihleri,
c) ‹lgililerin kusurlar› olmaks›z›n tapu ve kadastro idareleri
d) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve di¤er resmi dairelerce taraf›ndan yap›lacak hatalar›n tashihleri,
istenecek kay›t ve belge suretleri,

d) Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve di¤er resmi dairelerce
e) Karfl›l›kl› olmak flart›yla yabanc› devletlerin diplomatik veya istenecek kay›t ve belge suretleri,

AÇIKLAMA

Harçlar kanundaki istisnalar› düzenleyen 59. maddeye eklenen f›kra ile; Organize sanayi, endüstri veya teknoloji gelifltirme bölgelerinde
(Tekno parklarda) yer alan gayri menkullerin ifraz veya taksim veya birlefltirme ifllemleri istisna kapsam›na al›nm›flt›r.
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konsoloslük ihtiyaçlar› için iktisap edecekleri gayrimenkullerin e) Karfl›l›kl› olmak flart›yla yabanc› devletlerin diplomatik veya
ve sair ayni haklar›n tescilleri, flerhi gerektiren ifllemleri ve konsoloslük ihtiyaçlar› için iktisap edecekleri gayrimenkullerin
bunlar›n terkinleri,
ve sair ayni haklar›n tescilleri, flerhi gerektiren ifllemleri ve
f) Arkeolojik araflt›rmalar için yap›lan iktisaplar ile ilgili tescil, bunlar›n terkinleri,
flerh ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanmas› flartlar› f) Arkeolojik araflt›rmalar için yap›lan iktisaplar ile ilgili tescil,
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak Maliye Bakanl›¤›nca flerh ve terkinler (Bu istisna hükmünün uygulanmas› flartlar›
tespit ve Resmi Gazete ile ilan olunur),
Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n görüflü al›narak Maliye
g) 7269 say›l› Kanuna göre yapt›r›lacak meskenlere, 4753 say›l›
Kanuna göre yap›lan iktisaplara ve 3202 say›l› Kanun uyar›nca
T.C. Ziraat Bankas› kredilerinden istifade suretiyle yap›lm›fl
bulunan hayvan bar›nak yerl.erine iliflkin tescil, flerh ve
terkinler,

Bakanl›¤›nca tespit ve Resmi Gazete ile ilan olunur),

g) 7269 say›l› Kanuna göre yapt›r›lacak meskenlere, 4753
say›l› Kanuna göre yap›lan iktisaplara ve 3202 say›l› Kanun
uyar›nca T.C. Ziraat Bankas› kredilerinden istifade suretiyle
yap›lm›fl bulunan hayvan bar›nak yerl.erine iliflkin tescil, flerh
h) Deprem, su basmas›, yang›n qibi tabii afetlerin vukubuldu¤u ve terkinler,
bölgelerde (Bu bölgeler Maliye ve ‹mar ve ‹skan
h) Deprem, su basmas›, yang›n qibi tabii afetlerin vukubuldu¤u
Bakanl›klar›nca müfltereken tespit olunur) bu afetlerin
bölgelerde (Bu bölgeler Maliye ve ‹mar ve ‹skan
vukubuldu¤u y›l› izleyen y›ldan itibaren en çok befl y›l içinde
arsa üzerine infla veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen Bakanl›klar›nca müfltereken tespit olunur) bu afetlerin
binalar, ba¤›ms›z bölümler veya katlar için yap›lan tescil, flerh vukubuldu¤u y›l› izleyen y›ldan itibaren en çok befl y›l içinde
arsa üzerine infla veya binaya ilave suretiyle meydana getirilen
ve terkinler,
binalar, ba¤›ms›z bölümler veya katlar için yap›lan tescil, flerh
i) Tersane yap›m› için Devlet Planlama Teflkilat›nca verilmifl
ve terkinler,
Teflvik Belgesini haiz tüzel kiflilerce bu maksatla iktisap edilen
gayrimenkuller ve bu yerlerde infla veya binaya ilave suretiyle i) Tersane yap›m› için Devlet Planlama Teflkilat›nca verilmifl
meydana getirilen binalar için yap›lan tescil, flerh ve terkinler, Teflvik Belgesini haiz tüzel kiflilerce bu maksatla iktisap edilen
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j) a, e ve f bentlerinde belirtilen flekilde iktisap olunan gayrimenkuller ve bu yerlerde infla veya binaya ilave suretiyle
gayrimenkullerin herhangi bir flekilde baflkalar›na devir ve meydana getirilen binalar için yap›lan tescil, flerh ve terkinler,
fera¤›,
j) a, e ve f bentlerinde belirtilen flekilde iktisap olunan
k) Beden Terbiyesi Teflkilat›na dahil derneklerin münhas›ran gayrimenkullerin herhangi bir flekilde baflkalar›na devir ve
sporla u¤raflmak üzere kurulan anonim flirketlere sermaye fera¤›,
olarak koyduklar› gayrimenkuller ile bu flirketlere devrettikleri k) Beden Terbiyesi Teflkilat›na dahil derneklerin münhas›ran
gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap ifllemleri.
sporla u¤raflmak üzere kurulan anonim flirketlere sermaye
l) (4962 Say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 7.8.2004) 2985 say›l› Toplu Konut Kanununa
10.5.1990 tarihli ve 3645 say›l› Kanunla eklenen ek 1 inci
maddesi kapsam›nda kulland›r›lacak kredilerle ilgili ipotekler
ile bu konutlar›n hak sahipleri ad›na tapuya tescili.

olarak koyduklar› gayrimenkuller ile bu flirketlere devrettikleri
gayrimenkullerle ilgili devir ve iktisap ifllemleri.

l) (4962 Say›l› Kanunun 13 üncü maddesiyle eklenen f›kra,
Yürürlük: 7.8.2004) 2985 say›l› Toplu Konut Kanununa
10.5.1990 tarihli ve 3645 say›l› Kanunla eklenen ek 1 inci
Yukar›da yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer maddesi kapsam›nda kulland›r›lacak kredilerle ilgili ipotekler
alan muafiyet ve istisnalara iliflkin hükümler sakl›d›r.
ile bu konutlar›n hak sahipleri ad›na tapuya tescili.
Yukar›da yer alan istisnalara ilave olarak özel kanunlarda yer
alan muafiyet ve istisnalara iliflkin hükümler sakl›d›r.
n) (5281 Say›l› Kanun’un 9’ncu maddesi ile eklenen bent.
Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) Organize sanayi, endüstri veya teknoloji
gelifltirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz
veya taksim veya birlefltirme ifllemleri.
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Madde 43/3-d Kay›tl› de¤er

Madde 63. - (4751 say›l› Kanunun 5 inci maddesiyle de¤iflen
madde. Yürürlük:9.4.2002- Geçerlilik: 1.1.2002) 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.

Kay›tl› de¤er

Madde 63. - (4751 say›l› Kanunun 5 inci maddesiyle de¤iflen
madde. Yürürlük:9.4.2002- Geçerlilik: 1.1.2002) 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 Tapu ve kadastro harc›, vergi de¤eri ile mükellef taraf›ndan beyan
beyan edilmifl olan de¤erlerden yüksek olan› üzerinden edilmifl olan de¤erlerden yüksek olan› üzerinden hesaplan›r.
Mükelleflerin vergi de¤erinden daha düflük beyanda bulunmalar›
hesaplan›r.
Mükelleflerin vergi de¤erinden daha düflük beyanda halinde, harc›n hesab›nda vergi de¤eri esas al›n›r. Aradaki farka
bulunmalar› halinde, harc›n hesab›nda vergi de¤eri esas al›n›r. isabet eden harç, 213 say›l› Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan
vergi ziya› cezas› % 25 oran›nda uygulanmak suretiyle ikmalen
Aradaki farka isabet eden harç, 213 say›l› Vergi Usul Kanununa
tarh edilir.
göre hesaplanan vergi ziya› cezas› % 25 oran›nda uygulanmak
Harc›n hesab›nda (5281 Say›l› Kanun’un 43/3-d’nci maddesi ile
suretiyle ikmalen tarh edilir.
de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak
Harc›n hesab›nda on milyon liraya kadar olan matrah kesirleri
üzere 31/12/2004) (10 Yeni Türk Liras›na kadar olan matrah
dikkate al›nmaz.
kesirleri dikkate al›nmaz.
Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› tespite Bu maddenin uygulanmas›na iliflkin usul ve esaslar› tespite Maliye
Maliye Bakanl›¤› yetkilidir.
Bakanl›¤› yetkilidir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 43/3-e Ödeme usulü

Ödeme usulü

Madde 77 - Konsolosluk harçlar›, iflle ilgili ka¤›t ve belgelerin Madde 77 - Konsolosluk harçlar›, (5281 Say›l› Kanun’un 43/3konsolosluklarda kalacak nüshalar›na, kalm›yan hallerde e’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
as›llar›na pul yap›flt›r›lmak suretiyle ödenir.
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) makbuz
karfl›l›¤›nda ödenir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
150

5281
SAYILI
KANUN

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU
KANUN MADDES‹N‹N ESK‹ fiEKL‹

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

Madde 43/3-f Ödeme usulü

Ödeme usulü

Madde 93 - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlar›, ilgili Madde 93 - Pasaport, (5281 Say›l› Kanun’un 43/3-f’nci
ka¤›t ve belqelere harç pulu yap›flt›r›lmas› veya bas›l› damga maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
konulmas›, suretiyle al›n›r.
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) ikamet
tezkeresi, vize ve D›fliflleri Bakanl›¤› tasdik harçlar›
makbuz karfl›l›¤›nda, suretiyle al›n›r.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 43/3-g Ödeme usulü

Ödeme usulü

Madde 106 - Gemi ve liman harçlar›, iflle ilgili ka¤›t ve Madde 106 - Gemi ve liman harçlar›, (5281 Say›l› Kanun’un
belgelere harç pulu yap›flt›r›lmak suretiyle veya makbuz 43/3-g’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük:
karfl›l›¤›nda ödenir.
1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
makbuz karfl›l›¤›nda ödenir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 43/3-h Ödenme usulü

Ödenme usulü

Madde 112 - ‹mtiyazname, ruhsatname ve.diploma harçlar›, Madde 112 - ‹mtiyazname, ruhsatname ve.diploma harçlar›,
ilgili belgelere harç pulu yap›flt›r›lmas› suretiyle veya makbuz (5281 Say›l› Kanun’un 43/3-h’nci maddesi ile de¤ifltirilen
karfl›l›¤›nda ödenir.
ibare. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)makbuz karfl›l›¤›nda ödenir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Harc›n ödenmesi

Harc›n ödenmesi

Madde 122 - Trafik harçlar›, iflle ilgili ka¤›t ve belgelere pul Madde 122 - Trafik harçlar›, (5281 Say›l› Kanun’un
yap›flt›r›lmak suretiyle veya makbuz karfl›l›¤›nda ödenir.
43/3-j’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) makbuz
karfl›l›¤›nda ödenir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 43/3-j Özel Kanunlardaki hükümler:

Özel Kanunlardaki hükümler:

Madde 123 – (2430 say›l› Kanunun 3'üncü maddesiyle de¤iflen Madde 123 – (2430 say›l› Kanunun 3'üncü maddesiyle de¤iflen
madde) Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kiflilerle, istisna madde Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kiflilerle, istisna
edilen ifllemlerden harç al›nmaz.
edilen ifllemlerden harç al›nmaz.
Ancak, ifl Kanununa tabi iflçilerin ve ç›raklar›n ifl
mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden alm›fl olduklar›
ilamlar›n takiplerinde harçtan muafiyet, gündelikleri 200 lira
veya ayl›k ücretleri 6000 liray› geçmeyen iflçiler ve ç›raklar
hakk›nda uygulan›r.

Ancak, ifl Kanununa tabi iflçilerin ve ç›raklar›n ifl
mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden alm›fl olduklar›
ilamlar›n takiplerinde harçtan muafiyet, (5281 Say›l› Kanunun
43/3-j Bendi ile de¤iflen ibare Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) gündelikleri
(5035 Say›l› Kanunun 31 inci maddesiyle de¤iflen f›kra, veya ayl›k ücretleri 16 yafl›n› doldurmufl iflçiler için
Yürürlük: 2.1.2004) Anonim, eshaml› komandit ve limited belirlenen asgari ücreti geçmeyen
flirketlerin kurulufl, sermaye art›r›m›, birleflme, devir, bölünme (5035 Say›l› Kanunun 31 inci maddesiyle de¤iflen f›kra,
ve nev'i de¤ifliklikleri nedeniyle yap›lacak ifllemler ile bankalar, Yürürlük: 2.1.2004) Anonim, eshaml› komandit ve limited
yurt d›fl› kredi kurulufllar› ve uluslararas› kurumlarca flirketlerin kurulufl, sermaye art›r›m›, birleflme, devir, bölünme
kulland›r›lacak kredilerin temini ve bunlar›n teminatlar› ile geri ve nev'i de¤ifliklikleri nedeniyle yap›lacak ifllemler ile
ödenmelerine iliflkin ifllemler harca tabi tutulmaz.
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.

AÇIKLAMA

Harç dan istisna edilen tutar›n hesaplanmas› asgari ücrete ba¤lanm›flt›r.
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Madde 43/3-k Genel ödeme flekli

Genel ödeme flekli

Madde 131 - Harçlar, bu kanunun ilgili k›s›mlar›nda yaz›l› Madde 131 - Harçlar, bu kanunun ilgili k›s›mlar›nda yaz›l›
flekillerde ödenir.
flekillerde ödenir.
Ancak Maliye Bakanl›¤› konunun özelli¤ini gözönünde
bulundurarak, harçlar›n, pul yap›flt›r›lmas›, makbuz karfl›l›¤›
veya bas›l› damga vurdurulmas› veya sair bir flekilde tahsili için
ilgili dairelere yetki verebilir.

Ancak Maliye Bakanl›¤› konunun özelli¤ini gözönünde
bulundurarak, harçlar›n, (5281 Say›l› Kanun’un 43/3-k’nc›
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) makbuz
karfl›l›¤› veya bas›l› damga vurdurulmas› veya sair bir flekilde
tahsili için ilgili dairelere yetki verebilir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Tahsilat›n vergi dairesine yat›r›lmas›

Madde 133 - Maliye Bakanl›¤›n›n izniyle bas›l› damga
kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait
tahsilat tutarlar›n› ertesi ay›n beflinci günü akflam›na kadar en
yak›n vergi dairesine yat›rmakla mükelleftirler. (500) liray›
geçen tahsilat bu süre ile ba¤l› olmaks›z›n derhal yat›r›l›r.

Tahsilat›n vergi dairesine yat›r›lmas›

Madde 133 - Maliye Bakanl›¤›n›n izniyle bas›l› damga
kullanan veya makbuzla tahsilatta bulunan memurlar bir aya ait
tahsilat tutarlar›n› ertesi ay›n beflinci günü akflam›na kadar en
yak›n vergi dairesine yat›rmakla mükelleftirler. (5281 Say›l›
Kanun’un 43/3-l’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare.
Maliye Bakanl›¤› lüzum gördü¤ü yerlerde bu miktar› art›rmaya Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004) 500 Yeni Türk Liras›n› geçen tahsilat bu süre ile
yetkilidir.
ba¤l› olmaks›z›n derhal yat›r›l›r.
Maliye Bakanl›¤› lüzum gördü¤ü yerlerde bu miktar› art›rmaya
yetkilidir.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 137 - Harçlar, harç pulu yap›flt›r›lmak suretiyle tahsil Madde 137 – (5281 Say›l› Kanun’un 44/3’ncü maddesi ile
edildikleri takdirde, pullar, üzerlerine tarih konulduktan sonra yürürlükten kald›r›lan madde. Yürürlük: 1.1.2005
imzalanmak veya mühürlenmek suretiyle iptal edilir.
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
Daireler kendilerine gelen ka¤›tlarda iptal edilmemifl veya
yanl›fl iptal edilmifl pullar› tarih ve mühürle iptal ederler.
‹ptal yap›lmadan ka¤›tlar muameleye konulmaz.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 44/3-m Mükerrer Madde 138 -Bu Kanuna ba¤l› tarifelerde yer alan Mükerrer Madde 138 -Bu Kanuna ba¤l› tarifelerde yer alan
44/3

maktu harçlar (Maktu ve nispi harçlar›n asgari ve azami
miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlü¤e
girdi¤i tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile
bu miktarlar›n Vergi Usul Kanunu uyar›nca l990 y›l› için tespit
ve ilan olunan yeniden de¤erleme oran› ile çarp›lmak suretiyle
bulunacak tutarlar›n toplam› kadar art›r›lm›flt›r.

Her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere önceki y›lda
uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçlar›n asgari ve
azami miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), o y›l için tespit ve
ilan olunan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. (5035 Say›l›
Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen cümle, Yürürlük: 2.1.2004,
Geçerlilik: 1.1.2004) Bu flekilde hesaplanan maktu had ve
tutarlar›n % 5'ini aflmayan kesirleri dikkate al›nmaz.

maktu harçlar (Maktu ve nispi harçlar›n asgari ve azami
miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), bu maddenin yürürlü¤e
girdi¤i tarihe kadar Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarlar ile
bu miktarlar›n Vergi Usul Kanunu uyar›nca l990 y›l› için tespit ve
ilan olunan yeniden de¤erleme oran› ile çarp›lmak suretiyle
bulunacak tutarlar›n toplam› kadar art›r›lm›flt›r.

Her takvim y›l› bafl›ndan geçerli olmak üzere önceki y›lda
uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçlar›n asgari ve
azami miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), o y›l için tespit ve ilan
olunan yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. (5281 Say›l›
Kanun’unun 44/3’ncü maddesi ile yürürlükten kald›r›lan
cümle. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
31/12/2004)

Bu suretle hesaplanan harç miktarlar›nda (5281 Say›l› Kanun’un
Bu suretle hesaplanan harç miktarlar›nda (4842 Say›l› Kanunun
43/3-m’nci maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 1.1.2005
36/4 maddesiyle de¤iflen ibare, Yürürlük: 24.4.2003) 100.000
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004) tutarlar›n›n 10
lira kesirleri nazara al›nmaz.
Yeni Kurufla kadarki kesirleri nazara al›nmaz.

AÇIKLAMA

Yap›lan düzenleme ile Yeni Türk Liras›’na uyum sa¤lamak amac›yla Harçlar günün ekonomik flartlar›na uygun olarak yeniden tespit
edilmifl ve ödenmesinde harç pulu kullan›m› kald›r›larak harçlar›n makbuz karfl›l›¤› tahsili hususunda gereken düzenlemeler yap›lm›flt›r.
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Madde 44/3-m Bu Kanuna ba¤l› tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli Bu Kanuna ba¤l› tarifelerdeki 1.1.1994 tarihi itibariyle geçerli
44/3

olan maktu harçlar (maktu ve nispi harçlar›n asgari ve azami
miktarlar›n› belirleyen hadler dahil), %100, nispi harçlar % 20
oran›nda art›r›lm›flt›r. Y›ll›k harç kapsam›nda bulunan belgelere
ait 1994 y›l› k›st dönemine ait harçlar tahsil edilmez. Bakanlar
Kurulu, bu Kanuna ba¤l› tarifel.erde yer alan maktu harçlar›.
(maktu ve nispi harçlar›n asgari ve azami miktarlar›n› belirleyen
hadler dahil) ile nispi harçlar›, tarifeler yahut tarifelerin ilgili
f›kra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayr› ayr› olmak üzerefl
maktu harçlarda on kat›na, nispi.harçlarda ise bir kat›na kadar
art›rmaya, uygulanmakta olan maktu harçlar› yar›s›na kadar,
nispi harçlar› ise bu f›kra ile art›r›lmadan önceki seviyelerine
indirmeye, bu had ve miktarlar aras›nda yeni had, miktar ve
nispetler tespit etmeye yetkilidir.
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(7) SAYILI TAR‹FE

(7) SAYILI TAR‹FE

Gemi ve Liman Harçlar›

Gemi ve Liman Harçlar›

I- Gemi sicil ifllemleri:

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum
tonilatosundan:

(62.400.000 liradan az 4.180.200.000
liradan çok olamaz.)

2. Gemi siciline kay›tl› gemilerin ivaz
karfl›l›¤›nda temlikinde veya muvazaa
yoluyla yap›lan tescillerin düzeltilmesinde
sat›fl veya muvazaa belgelerinde yaz›l› bedel
üzerinden
(Belge mevcut olmamas› veya belgede
bedeli yaz›l› bulunmamas› veya rayiç
bedelden küçük olmas› hallerinde emsal
bedeli üzerinden harç al›n›r. Aile tesisleri,
trampa, iktisabi zaman afl›m› tescilleri de
bu esasa tabidir.)

I- Gemi sicil ifllemleri:
(72.206 TL.)

(Binde 18)

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum
tonilatosundan:

(62.400.000 liradan az 4.180.200.000 liradan
çok olamaz.)

2. Gemi siciline kay›tl› gemilerin ivaz
karfl›l›¤›nda temlikinde veya muvazaa
yoluyla yap›lan tescillerin düzeltilmesinde
sat›fl veya muvazaa belgelerinde yaz›l› bedel
üzerinden

(Belge mevcut olmamas› veya belgede
bedeli yaz›l› bulunmamas› veya rayiç bedelden
küçük olmas› hallerinde emsal bedeli
üzerinden harç al›n›r. Aile tesisleri, trampa,
iktisabi zaman afl›m› tescilleri de bu esasa
tabidir.)

AÇIKLAMA

(72.206 TL.)

(Binde 18)

Harçlar kanuna ba¤l› (7) say›l› tarifede yap›lan düzenleme ile özel yat kay›t belgeleri ile transitlog belgelerinin harç kapsam›na al›nmas›
öngörülmektedir.
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3. Sicilde kay›tl› gemilerin, ölünceye kadar
bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli
üzerinden
4. Gemi sicilinde kay›tl› gemiler üzerine
ivaz karfl›l›¤›nda mukavele ile intifa hakk›
tesisinde, bedeli üzerinden
5. Gemi siciline kay›tl› gemiler üzerinde
tesis olunacak ipoteklerden sa¤lanan borç
miktar› üzerinden
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline
flerhinde mukavelede flart koflulan kira
bedeli toplam› üzerinden
7. Harç mevzuuna giren ifllemlerin
terkininden (Tescilinde al›nan harç
miktar›n› aflamaz)

8. Gemi sicilinde yap›lan kay›t
düzeltmelerinden beher rüsum
tonilatosundan (5.900.000 liradan az
104.300.000 liradan çok olamaz.)

9. ‹stek üzerine verilen ve gemi siciline at›f
yap›lm›fl olan belge suretleri ile sicil
kay›t suretlerinden (Fotokopiler dahil)

(Binde 4,5)
(Binde 4,5)
(Onbinde 9)
(Onbinde 9)
(5.900.000 TL.)

(72.206 TL.)
(2.800.000 TL.)
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3. Sicilde kay›tl› gemilerin, ölünceye kadar
bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli
üzerinden
4. Gemi sicilinde kay›tl› gemiler üzerine
ivaz karfl›l›¤›nda mukavele ile intifa hakk›
tesisinde, bedeli üzerinden

5. Gemi siciline kay›tl› gemiler üzerinde
tesis olunacak ipoteklerden sa¤lanan borç
miktar› üzerinden

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline flerhinde
mukavelede flart koflulan kira bedeli toplam›
üzerinden
7. Harç mevzuuna giren ifllemlerin
terkininden (Tescilinde al›nan harç
miktar›n› aflamaz)

8. Gemi sicilinde yap›lan kay›t düzeltmelerinden
beher rüsum tonilatosundan (5.900.000
liradan az 104.300.000 liradan çok olamaz.)

(Binde 4,5)
(Binde 4,5)
(Onbinde 9)
(Onbinde 9)
(5.900.000 TL.)
(72.206 TL.)

9. ‹stek üzerine verilen ve gemi siciline at›f
yap›lm›fl olan belge suretleri ile sicil kay›t
suretlerinden (Fotokopiler dahil)
(2.800.000 TL.)
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II. Liman ifllemleri:

II. Liman ifllemleri:

1. Denize elverifllilik belgesi:

1. Denize elverifllilik belgesi:

En az 20.600.000 lira maktu harca ilave
olunarak afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:
‹lk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
500 tonilatodan yukar› beher rüsum
tonilatosundan

(Harç tutar› 626.800.000 liradan çok
olamaz.)

2. Ölçme Belgesi:

En az 20.600.000 lira maktu harca ilave
olunarak afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:

(238.606 TL.)
(134.955 TL.)

(50.036 TL.)

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher
rüsum tonilatosundan

‹lk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
500 tonilatodan yukar› beher rüsum
tonilatosundan

(Harç tutar› 626.800.000 liradan çok olamaz.)

2. Ölçme Belgesi:

(238.606 TL.)
(134.955 TL.)
(50.036 TL.)

En az 41.600.000 lira maktu harca ilave
olarak afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:

En az 41.600.000 lira maktu harca ilave
olarak afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:
‹lk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

(312.581 TL.)
(312.581 TL.)
(238.606 TL.)
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‹lk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan
3.000 tonilatosundan yukar›s› için

(312.581 TL.)
(312.581 TL.)
(238.606 TL.)
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3.000 tonilatosundan yukar›s› için
beher rüsum tonilatosundan (Harç
tutar› 1.671.900.000 liradan çok olamaz.)

3. Yola elverifllilik belgesi:

Afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

(134.955 TL.)
(12.300.000 TL.)

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

(20.600.000 TL.)

3.000 rüsum tonilatodan yukar› gemilerden

(51.900.000 TL.)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (41.600.000 TL.)
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler
harçtan muaft›r.

4. Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca verilen bayrak
flahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
(31.100.000 liradan az 1.044.900.000
liradan çok olamaz)

(238.606 TL.)

5. Gemi jurnallar›n›n liman idarelerinde tasdiki

(4.800.000 TL.)

a) Uzak yol kaptanl›¤› ve baflmakinistli¤i için

(31.100.000 TL.)

6. Yeterlik belgesi harçlar›:

b) Yak›n yol kaptanl›¤› ve baflmakinistleri
ile Marmara ve ‹zmir k›lavuzlu¤u için (20.600.000 TL.)
c) Uzak yol ve yak›n yol güverte ve makine
zabitli¤i ile liman k›lavuzlu¤u için

(12.300.000 TL.)
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beher rüsum tonilatosundan (Harç tutar›
1.671.900.000 liradan çok olamaz.)

3. Yola elverifllilik belgesi:

Afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

(134.955 TL.)
(12.300.000 TL.)
(20.600.000 TL.)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (41.600.000 TL.)
3.000 rüsum tonilatodan yukar› gemilerden (51.900.000 TL.)
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler
harçtan muaft›r.

4. Ulaflt›rma Bakanl›¤›nca verilen bayrak
flahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
(31.100.000 liradan az 1.044.900.000
liradan çok olamaz)

(238.606 TL.)

5. Gemi jurnallar›n›n liman idarelerinde
tasdiki

(4.800.000 TL.)

a)Uzak yol kaptanl›¤› ve baflmakinistli¤i için

(31.100.000 TL.)

6. Yeterlik belgesi harçlar›:

b)Yak›n yol kaptanl›¤› ve baflmakinistleri ile
Marmara ve ‹zmir k›lavuzlu¤u için
(20.600.000 TL.)
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d) Liman ve k›y› kaptanl›¤›, deniz
motorculu¤u, deniz buhar veya motor
makinistli¤i, dalg›çl›k ve amatör
denizcilik için

7. Türk denizci kütü¤ü kay›t suretlerinden
(Fotokopiler dahil)
8. Gemi sörvey belgeleri:

c) Uzak yol ve yak›n yol güverte ve makine
zabitli¤i ile liman k›lavuzlu¤u için
(12.300.000 TL.)
(9.000.000 TL.)
(5.900.000 TL.)

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi
teçhizat ve infla emniyet belgesi,
uluslararas› yükleme s›n›r› belgesi, yük
gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi,
telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir
belge için ayr› ayr› olmak üzere)

En az 10.100.000 lira maktu harca ilave
olarak beher rüsum tonilatosundan
Her belgenin harç tutar› 104.300.000
liradan çok olamaz.

b) Muafiyet belgesi

(Yukar›daki bölümde yaz›l›
konsolosluklarca yap›lacak temdidi
iflleminden de ayn› miktarda harç al›n›r.)

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

d) Liman ve k›y› kaptanl›¤›, deniz
motorculu¤u, deniz buhar veya motor
makinistli¤i, dalg›çl›k ve amatör
denizcilik için

7. Türk denizci kütü¤ü kay›t suretlerinden
(Fotokopiler dahil)
8. Gemi sörvey belgeleri:

(29.925 TL.)
(20.600.000 TL.)

(5.900.000 TL.)

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük
gemisi teçhizat ve infla emniyet
belgesi, uluslararas› yükleme s›n›r›
belgesi, yük gemisi telsiz-telefon
emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet
belgesi, (Her bir belge için ayr› ayr›
olmak üzere)
En az 10.100.000 lira maktu harca ilave
olarak beher rüsum tonilatosundan
Her belgenin harç tutar› 104.300.000
liradan çok olamaz.

b) Muafiyet belgesi
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(9.000.000 TL.)

(29.925 TL.)
(20.600.000 TL.)
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(Yukar›daki bölümde yaz›l›
konsolosluklarca yap›lacak temdidi
iflleminden de ayn› miktarda harç al›n›r.)

Madde 10

(5281 Say›l› Kanun’un 10’ncu maddesi
ile eklenen f›kralar. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)

9. Özel yat kay›t belgesi:

En az 22,90 Yeni Türk Liras› maktu
harca ilave olunarak afla¤›daki tarifeye
göre harç al›n›r:
‹lk 150 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum
tonilatosundan

(0,15 YTL)

Yeni Türk Liras›ndan çok olamaz.)

(0,06 YTL)

500 tonilatodan yukar› beher rüsum
tonilatosundan (Harç tutar› 697,00
10. Transitlog belgesi:

Afla¤›daki tarifeye göre harç al›n›r:

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
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(0,27 YTL)

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden

(5,00 YTL)

(10,00 YTL)
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251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden

(20,00 YTL)

3.000 rüsum tonilatodan yukar› gemilerden

(50,00 YTL)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler
harçtan muaft›r.
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(9) SAYILI TAR‹FE

(9) SAYILI TAR‹FE

Madde 11
I- Tescil harçlar›:

Trafik Harçlar›

I- Tescil harçlar›:

(4760 say›l› Kanunun 18/2 maddesi ile
yürürlükten kald›r›lm›flt›r.Yürürlülük:1.8.2002)

(4760 say›l› Kanunun 18/2 maddesi
ile yürürlükten kald›r›lm›flt›r.
Yürürlülük:1.8.2002)

II- Sürücü belgesi harçlar›:

Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmeli¤ine
göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya
mahsus olmak üzere,

a) A1,A2,B,F ve H s›n›f› sürücü belgeleri ile K
s›n›f› sürücü aday belgelerinden
(72.700.000 TL.)
b) Di¤er sürücü belgelerinden
III- S›nav harçlar›:

Trafik Harçlar›

(166.800.000 TL.)

Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre yap›lacak s›navlarda, her
s›nav için
(24.700.000 TL.)

IV- Sürücü belgesi vize harçlar›:

II- (5281 Say›l› Kanun’un 11’nci maddesi ile
eklenen bölüm. Yürürlük: 1.1.2005
tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004)
Sürücü belgesi harçlar›:

Karayollar› Trafik Kanunu ve
Yönetmeli¤ine göre verilecek sürücü
belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere;

a) A s›n›f› sürücü belgelerinden
(A1 ve A2 dahil)

b) B s›n›f› sürücü belgesinden
c) F ve H s›n›f› sürücü belgelerinden

AÇIKLAMA

(50,00 YTL)

(150,00 YTL)
(50,00 YTL)

492 say›l› Harçlar Kanunu kapsam›nda yaz›l› ve uygulamal› s›nav için ayr› ayr› tahsil edilen “sürücü belgesi s›nav harçlar›”, sürücü belgesi
almak isteyen vatandafllar›m›za kolayl›k sa¤lamak ve bürokrasiyi azaltmak amac›yla yürürlükten kald›r›lm›flt›r. Ayr›ca, sürücü belgeleri
yeniden s›n›fland›r›lmakta olup, sürücü belgeleri aras›ndaki adalet ve eflitlik sa¤lanmak üzere hem harç tarife kategorileri artt›r›lm›fl hem
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Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre yap›lacak sürücü belgesi
vize ifllemlerinden,

a) A1,A2,B,F ve H s›n›f› sürücü belgeleri
vizelerinden
b) Di¤er sürücü belgeleri vizelerinden
V- Teknik muayene harçlar›:

Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine göre araçlar›n belli sürelerde
yap›lacak teknik muayenelerinden,
LPG tesisat› bulunan tafl›tlar›n yukar›daki
bent uyar›nca yap›lacak muayenelerinden,
(4503 say›l› Kanunun 4.maddesiyle
eklenmifltir.)

(Sakatlar taraf›ndan kullan›lan özel tertibatl›
araçlardan harç al›nmaz.)

(24.700.000 TL.)

(72.700.000 TL.)

(72.700.000 TL.)

(72.700.000 TL.)

VI- Ruhsat (‹zin) harçlar›:

Karayollar› Trafik Kanununun;

d) Uluslararas› sürücü belgelerinden
e) Di¤er sürücü belgelerinden
Stajyer sürücü belgeleri ilgili oldu¤u
s›n›fa ait harca tâbi tutulur.

(100,00 YTL)
(250,00 YTL)

III- S›nav harçlar›:

IV- Sürücü belgesi vize harçlar›:

Karayollar› Trafik Kanunu ve
Yönetmelik hükümlerine göre yap›lacak
sürücü belgesi vize ifllemlerinden,

a) A1,A2,B,F ve H s›n›f› sürücü belgeleri
vizelerinden
b) Di¤er sürücü belgeleri vizelerinden
V- Teknik muayene harçlar›:

(24.700.000 TL.)

(72.700.000 TL.)

Karayollar› Trafik Kanunu ve
Yönetmelik hükümlerine göre araçlar›n
belli sürelerde yap›lacak teknik
muayenelerinden,
(72.700.000 TL.)

AÇIKLAMA

de tahsil edilen harç tutarlar› farkl›laflt›r›lm›flt›r. Bu ba¤lamda, Türkiye Otomobil ve Turing Kurumu taraf›ndan verilen “Uluslararas› sürücü
belgelerinden (Beynelmilel floför ehliyetnamelerinden)”al›nan harç , söz konusu belgeler her y›l yenilendi¤inden, “Di¤er sürücü belgeleri”
ayr›m›ndan ç›kar›l›p kategorik olarak ayr› düzenlenmifltir. K s›n›f› sürücü aday belgelerinin ise cari uygulamada oldu¤u üzere harca tabi
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a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin
belgelerinden
b) 16 nc› maddesine göre verilecek izin
belgelerinden (Her y›l için)
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin
belgelerinden (Her y›l için)

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin
belgesinden

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹

(124.900.000 TL.)
(250.300.000 TL.)
(501.300.000 TL.)
(250.300.000 TL.)

LPG tesisat› bulunan tafl›tlar›n
yukar›daki bent uyar›nca yap›lacak
muayenelerinden,(4503 say›l› Kanunun
4.maddesiyle eklenmifltir.)
(Sakatlar taraf›ndan kullan›lan özel
tertibatl› araçlardan harç al›nmaz.)

VI- Ruhsat (‹zin) harçlar›:

Karayollar› Trafik Kanununun;
e) 35 inci maddesine göre verilecek iflletme
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin
belgesinden (Her y›l için)
(1.253.700.000 TL.)
belgelerinden
f) (4842 say›l› kanunun 27'inci maddesi ile
b) 16 nc› maddesine göre verilecek izin
kald›r›lm›flt›r.)
belgelerinden (Her y›l için)
VII- Geçici trafik belgeleri harçlar›:
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin
a) Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmelik
hükümlerine "göre verilecek geçici trafik
belgelerinden;"
aa) A s›n›f› trafik belgelerinden
bb) Di¤erlerinden

belgelerinden (Her y›l için)

(731.100.000 TL.)
(72.700.000 TL.)

(72.700.000 TL.)

(124.900.000 TL.)
(250.300.000 TL.)
(501.300.000 TL.)

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her
izin belgesinden
(250.300.000 TL.)
e) 35 inci maddesine göre verilecek
iflletme belgesinden (Her y›l için)

AÇIKLAMA

(1.253.700.000 TL.)

tutulmamas› uygulamas›na devam edilecektir. Bu düzenlemeye paralel olarak, sürücü belgesi vize harçlar›nda da gerekli düzenlemeler
yap›lm›fl; böylece Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmeli¤i hükümlerine göre yap›lacak sürücü belgesi vize ifllemlerinden tarifenin “IISürücü Belgesi harçlar›” bölümünde belirtilen harçlar›n 1/4 oran›nda harç al›nmas› fleklinde düzenleme yap›lm›flt›r.
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b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen
araçlara verilen izin belgesinden
b) Karayolu uygunluk belgesi verilemeyen
araçlara verilen izin belgesinden

(83.200.000 TL.)
(83.200.000 TL.)
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f) (4842 say›l› kanunun 27'inci maddesi ile kald›r›lm›flt›r.)

IV- (52181 Say›l› Kanun’un 11’nci maddesi ile eklenen
bölüm. Yürürlük: 1.1.2005 tarihinden geçerli olmak üzere
yay›m› tarihinde) Sürücü belgesi vize harçlar›:

Karayollar› Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine
göre yap›lacak sürücü belgesi vize ifllemlerinden “IISürücü belgesi harçlar›” bölümünde belirtilen harçlar›n
1/4’ü oran›nda harç al›n›r. Stajyer sürücü belgesinin aslî
sürücü belgesine dönüfltürülmesi veya mevcut stajyer
sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu
f›kra uyar›nca harç al›n›r.
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