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Konu :  1- Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar 

2-  Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere   

             İlişkin Hususlar 

 

 

 1- Maktu ve Nisbi Harç Tutarlarındaki Artışlar: 

 

 Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun Mükerrer 138. maddesine göre; 

her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan maktu 

harçlar ile maktu ve nisbi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, 

o yıl için tespit ve ilan olunan “Yeniden Değerleme Oranında” artırılmakta; bu 

suretle hesaplanan harç miktarlarında 10 Kuruş’a kadarki kesirler nazara 

alınmamaktadır. 

 

 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit edilmiş ve 419 seri no.’lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle ilan edilmiştir.  

 

 Ancak, Harçlar Kanununun mükerrer 138. maddesindeki yetkiye dayanılarak 

çıkartılan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 492 sayılı Harçlar 

Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi 

harçlar ((*)4 sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı 

fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı 

dahil olmak üzere % 15 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir. Arttırılan harç 

tutarları 69 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde yer almıştır. 

 

 69 Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulan 01.01.2013 tarihinden 

itibaren uygulanacak olan harç tutarlarına ilişkin tarifeler ekte yer almaktadır 

  

 ……………………… 
 (*) 22 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yayım tarihinde yürürlüğe girecek şekilde Harçlar Kanunu'na ekli (4) sayılı tarifenin "Tapu 

İşlemleri" başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan işlemler üzerinden alınan tapu 

harçları binde 16,5'ten binde 20'ye çıkarılmıştı. 
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 Ekteki tablolardan 2, 5, ve 7 sayılı tarifelerden bazı pozisyonlarda yer alan, 

 

 -Her gayri safi tonundan, 

 -Beher rüsum tonilatosundan, 

 gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harçların toplam değere tatbiki 

sonucunda bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 

Kuruşa kadarki  kesirleri de tahsil edilmeyecektir. 

 

Öte yandan 70 Seri No. lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile, 01.01.2013 

tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden 

alınacak harç miktarları ve değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak 

döviz kuru 1 ABD Doları 1,80 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre, emsal sayılar 

492 sayılı Kanuna bağlı; 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,4 

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için 1,19 

(6) sayılı tarifenin "I- Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) 

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 
0,95 

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için  0,34 

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için  0,96 

      Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                             1,00 

  

olarak uygulanacaktır.  

2- Sürekli Mükellefiyet Gerektiren ve Yıllık Harca Konu Belgelere İlişkin 

Hususlar: 

 

 Genelgemiz ekinde yer alan (8) sayılı tarifenin, 

 

-III üncü bölümünün 2,3,4,5 ve 6 ncı bentlerinde yer alan maden arama, ön 

imtiyazlarına ilişkin belgeler, 

 

-V inci bölümün 3 üncü bendinde yer alan pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine 

verilen ruhsatnameler, 

 

-VI ıncı bölümün 18 inci bendinde yer alan özel okul ve özel dersane, sürücü 

kursu işletme ruhsatnameleri, 

 

-IX uncu bölümünde yer alan kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve 

işletilmesine ilişkin izin belgeleri, 

 



-X uncu bölümün, 1’a, b , c, d, 2, 3 üncü bentlerinde yer alan antrepo, mağaza ve 

sundurma işletme belgeleri, 

 

-XI inci bölümün 1/a,b,c, 3, 5/a, 6/a, 7/a, 8, 9/a bentlerinde yer alan finansal 

faaliyet izin belgeleri, 

 

-XIV üncü bölümün 1. bendinde belirtilen denetim kuruluşları yetkilendirme 

belgeleri  

 

yıllık harca tabi olup, bu belgelerin düzenlendiği yılı takip eden yıla ilişkin harç 

tutarlarının, belge sahibi mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından 

bağlı oldukları vergi dairelerine ödenmesi gerekmektedir. 

 

Yukarıda söz konusu edilen ruhsat veya belgeleri düzenleyen veya bunlarla ilgili 

işlemleri yürüten idareler harç tutarının ödendiğine ilişkin makbuz ibraz 

edilmedikçe işlem yapmayacak veya belge düzenlemeyecektir. Diğer yandan, bu 

harç tutarları vergi daireleri tarafından ilgililere tebliğ edilmemekte ve Ocak ayı 

sonuna kadar bağlı olunan vergi dairelerine ödenmesi gerekmektedir. 
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