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SĐRKÜLER         Đstanbul, 05.01.2011 
Sayı: 2011/1         Ref: 4/1 
 
 
Konu: 
2011 YILINDA GEÇERL Đ OLACAK MAKTU VE N ĐSPĐ HARÇLARIN 
BELĐRLENDĐĞĐ 63 SERĐ NO.LI HARÇLAR KANUNU GENEL TEBL ĐĞĐ 
YAYINLANMI ŞTIR  
 
29.12.2010 tarih ve 27800 sayılı 6. Mükerrer Resmi Gazete’de 63 No.lı Harçlar Kanunu 
Genel Tebliği yayınlanmıştır.  
 
Bu tebliğ ile, 01.01.2011 tarihinden itibaren 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde 
geçerli olacak oran ve tutarlar belirlenmiştir.  
 
Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
 
 
 
 
EK:  
63 No.lı Harçlar Kanunu Genel Tebliği 
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29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (6. Mükerrer) 

TEBL ĐĞ 

Maliye Bakanlığından: 
 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBL ĐĞĐ 
(SERĐ NO :  63) 

 
492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,  
 

"...  
 

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan 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 kesirleri nazara alınmaz. 
 

…"  
 
hükmüne yer verilmiştir.  
 
 Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş ve 
(401) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.  

 
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer 

alan ve (60) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari 
ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2011 
tarihinden itibaren uygulanmak üzere 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 tatbiki 
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 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
  

 

  
 

 



(1) SAYILI TAR FE

Yargõ Harçlarõ :

 A) Mahkeme harçlarõ:

Hukuk ve ticaret davalarõyla,  idari davalarda ihtilafsõz yargõ konularõnda ve icra tetkik mercilerinde
I- Ba!vurma harcõ:

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    8,60 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    18,40 TL
3.(5035 sayõlõ Kanunun 34 üncü maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:1/1/2004)  Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge  dare 
Mahkemeleri, Yargõtay, Danõ!tay ve Askeri Yüksek  dare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararõ 
vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden ba!vurulmasõ halinde bu harç alõnmaz.) 28,20 TL
II- Celse Harcõ:

(Taraflar veya vekilleri tarafõndan ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir de"erle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (10,60 TL)'den a!a"õ olmamak üzere  (Binde 1,98)
b)Belli bir de"er bulunmayan  davalarda   10,60 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargõ mercilerinde   (18,40  TL)'den az olmamak üzere    (Binde 1,98)
III- Karar ve ilam harcõ:

1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir de"erle ilgili bulunan davalarda esas hakkõnda karar verilmesi halinde hüküm altõna alõnan anla!mazlõk konusu 
de"er üzerinden                                                                                                                                                                                        (Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çe!itleri itibariyle birlikte  veya ayrõ ayrõ olmak üzere bu bentte yazõlõ nispeti binde 10'a kadar indirmeye 
veya Kanunda yazõlõ nispete kadar çõkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasõnda satõ! suretiyle !uyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satõ! bedeli 
üzerinden)    (Binde 9,9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasõnda taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul de"eri üzerinden)     (Binde 3,96)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9,9)

e) (5035 sayõlõ Kanunun 34 üncü    maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:1/1/2004)  Yukarõdaki nispetler Bölge Adliye 
Mahkemeleri, Bölge  dare Mahkemeleri, Danõ!tay, Askeri Yüksek  dare Mahkemesi ve Yargõtay'õn tasdik veya i!in esasõnõ hüküm 
altõna aldõ"õ kararlarõ için de aynen uygulanõr.

f)(5582 sayõlõ Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir de"erle ilgili bulunan davalarda 
ve 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununun 38/A maddesinin birinci fõkrasõnda tanõmlanan konut finansmanõndan kaynaklanan 
alacaklar ile Toplu Konut  daresi Ba!kanlõ"õnõn rehinle temin edilmi! alacaklarõnõn takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili 
olarak esas hakkõnda karar verilmesi halinde hüküm altõna alõnan anla!mazlõk konusu de"er üzerinden  (Binde 59,4)

Bakanlar Kurulu, dava çe!itleri itibarõyla birlikte veya ayrõ ayrõ olmak üzere bu alt bentte yazõlõ nispeti binde 10'a kadar indirmeye 
veya Kanunda yazõlõ nispete kadar çõkarmaya yetkilidir.

 Nispi harçlar  (18,40 TL)'den a!a"õ olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fõkra dõ!õnda kalan davalarla, taraf te!kiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkõndaki kararlarla, davanõn 
reddi kararõ ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fõkra dõ!õnda kalan kararlarõnda 18,40 TL

b)(5035 sayõlõ Kanunun 34 üncü maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fõkrasõnda yazõlõ davalarda esasa taalluk 
eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargõtay, Danõ!tay ve Askeri Yüksek  dare Mahkemesi kararlarõnda 38,20 TL

c)(5035 sayõlõ Kanunun 34 üncü maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri,  dare 
Mahkemeleri, Bölge  dare Mahkemeleri, Yargõtay, Danõ!tay ve Askeri Yüksek  dare Mahkemesinin icranõn tehiri kararlarõnda 30,30 TL
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarõnda   30,30 TL
IV- Temyiz ve itiraz harçlarõ (5766 sayõlõ Kanunun 11. maddesi ile eklenen bölüm. Yürürlük:6/6/2008)

79,50 TL
b) Yürütmenin durdurulmasõna ili!kin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge  dare Mahkemelerine itirazen yapõlacak 
ba!vurularda 53,00 TL
c) A"õr Ceza Mahkemelerine itirazen yapõlacak ba!vurularda 39,70 TL
(6009 sayõlõ Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fõkra, Yürürlük;01/08/2010)

V- Ke!if Harcõ 129,20 TL
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen ke!if ya da tespit kararlarõnõ yerine getirmek için)
B)  cra ve iflas harçlarõ:

I.  cra harçlarõ:

1. craya ba!vurma harcõ     18,40 TL
2.De"eri belli olmayan icra takiplerinde, icranõn yerine getirilmesi harcõ 18,40 TL
3.De"eri belli olan icra takiplerinde tahsil harcõ, de"er üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebli"i üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)
b)Hacizden sonra ve satõ!tan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)
c)Haczedilen veya rehinli mallarõn satõlõp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 9,9)
d)Resmi ve özel müesseseler memur   ve hizmetlilerinin maa!, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil 
olunan paralardan     (Yüzde 3,96)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklõlara  cra ve  flas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fõkrasõ gere"ince ödenen paralardan (Yüzde 1,98)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:

a) Yargõtay ve Danõ!tay’a yapõlacak temyiz ba!vurularõnda                        
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aa) cra emrinin tebli"i üzerine tahliye olundu"u takdirde    (Yüzde 1,98)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle oldu"u takdirde (Yüzde 3,96)
g)Menkul tesliminde;
aa) cra emrinin tebli"i üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)
bb) cra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)

h) (5582 sayõlõ Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayõlõ Sermaye Piyasasõ Kanununun 38/A 
maddesinin birinci fõkrasõnda tanõmlanan konut finansmanõndan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut  daresi Ba!kanlõ"õnõn 
rehinle temin edilmi! alacaklarõnõn takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçlarõ dörtte biri oranõnda uygulanõr.

4. dare harçlarõ:  
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulmasõ için) 12,80 TL
II.  flas harçlarõ:

1.Maktu harç:
 flasõn açõlmasõ veya konkordato iste"i ve masaya katõlma harcõ  30,30 TL
2.Konunun de"eri üzerinden harç:
a) flasta payla!õlan para üzerinden (Yüzde 3,96)
b)Konkordatoda alacaklõlara verilmesi kararla!tõrõlan para üzerinden (Binde 9,9)
(6009 sayõlõ Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fõkra, Yürürlük;01/08/2010)

III. Haciz, teslim ve satõ! harcõ 43,00 TL
(Yukarõdaki (I) ve (II) numaralõ fõkralarda yer alan icra ve iflas i!lemlerinin daire dõ!õnda memur eliyle yerine getirildi"i her bir
i!lem için) 
C) Ticaret sicili harçlarõ:

I.Kayõt ve tescil harçlarõ: (Ticari i!letme rehni dahil)

1.Ticari i!letmenin ve ünvanõnõn tescil ve ilanõnda:
a)Gerçek ki!ilere ve kooperatiflere ait i!letmelerde  136,20 TL
b)#ahõs !irketlerine ait i!letmelerde 390,40 TL
c)Sermaye !irketlerine ait i!letmelerde 879,60 TL
2.Temsile yetkili kõlõnan kimselerin tescil ve ilanõnda (Her ki!i için):
a) Gerçek ki!ilere ve kooperatiflere ait i!letmelerde  67,60 TL
b) #ahõs !irketlerine ait i!letmelerde 96,80 TL
c) Sermaye !irketlerine ait i!letmelerde 214,10 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmi! olan vakalardaki de"i!ikliklerin tescilinde:
(Ticari i!letme  rehni ile ilgili vakalar dahil) 
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alõnmaz.)
a)Gerçek ki!ilere ve kooperatiflere ait i!letmelerde  67,60 TL
b)#ahõs !irketlerine ait i!letmelerde 96,80 TL
c)Sermaye !irketlerine ait i!letmelerde 214,10 TL
4.Kayõt silinmesinde: (Ticari i!letme rehni kaydõnõn silinmesi dahil)
a)Gerçek ki!ilere ve kooperatiflere ait i!letmelerde  26,40 TL
b)#ahõs !irketlerine ait i!letmelerde 38,20 TL
c)Sermaye !irketlerine ait i!letmelerde 67,60 TL
#ubelerin herbiri (Yabancõ müesseselerin Türkiye'deki !ubeleri dahil) ayrõca aynõ harca tabidir.
II. Kayõt ve belge suretleri ve tasdikname harçlarõ:

1.Bir ticari i!letmeye ait sicil esas defterindeki kayõtlarõn tamamõnõn veya  bir kõsmõnõn veya memurlukta saklanan bütün 
belgelerin örne"inin beher sayfasõndan (Ticaret Sicili Tüzü"ü Madde:11/1) 6,80 TL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzü"ü Madde: 11/2, 104, 105)  22,60 TL
D) Di"er yargõ harçlarõ (Mü!terek kõsõm):

I. Suret harçlarõ:

a) lamõn her sayfasõnõn suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL
b)Mahkeme ve merci zabõtnameleri ve di"er evrakõn beher sayfasõnõn suretlerinden 1,20 TL
(Tasdikli fotokopiler dahil)   
c)Avukatlarõn tasdik etti"i vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,90 TL
d)Sulh hakimi tarafõndan tasdik edilen vekaletname suretlerinden 2,90 TL
(Tasdikli fotokopiler dahil)
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alõnacak suretlerden de aynõ harçlar alõnõr.
II. Muhafaza harçlarõ:

Adliye veznelerine tevdi olunan kõymetli e!yanõn kabul ve muhafazasõ için, muhafaza olunan de"er üzerinden:
a)Bir yõla kadar  (Binde 9,9)
b)Bir yõlõ geçen her yõl ve kesirler için (Binde 4,95)
III. Defter tutma harçlarõ:

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir i!lerinde (10,60 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan de"er üzerinden (Binde 3,96)
b)Miras i!lerinde defter tutulmasõnda:
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasõl olmu! ise bu bakiye üzerinden         (Binde 3,96)
bb)Borç bakiyesi hasõl olmu! veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi e!it ise  28,20 TL
c) flas dairesi tarafõndan tutulacak defterlerden  28,20 TL
IV. Miras i!lerine ait harçlar :
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasõn taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunlarõn konusunu te!kil eden de"erler üzerinden (Binde 3,96)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alõnõr.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafõndan tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:
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a)Belli bir mebla"õ ihtiva edenler   (Binde 0,99)
b)Belli bir mebla"õ ihtiva etmeyenler     38,20 TL

(2) SAYILI TAR FE

Noter Harçlarõ :

I. De"er veya a"õrlõk üzerinden alõnan nispi harçlar:

1.Muayyen bir mebla"õ ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve ka"õtlardan beher imza için (Binde 0,99)
Bütün imzalar için bu suretle alõnacak harcõn toplam miktarõ (38,20TL)'den az, (19.565,00 TL) 'den çok olamaz.
2. Emanet harçlarõ:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen de"eri belli emanetlerden (Binde 1,98)
Harç miktarõ (2,90 TL)'den az olamaz, harç yõllõk olarak hesaplanõr. Bir yõldan fazla olan her yõl için ilave olarak yarõ harç alõnõr. 
Yõl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcõ: (Binde 3,96)
Harç yõllõk olarak hesaplanõr, bir yõldan fazla olan her yõl için ilave olarak yarõ harç alõnõr.Yõl kesirleri tam itibar 
olunur.Gayrimenkullerin de"erleri belli de"ilse de"erler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Kon!imento yazõlmasõ harcõ:
Kon!imento yazõlmasõnda e!yanõn her gayrisafi tonundan 0,343 TL
5. (3239 sayõlõ Kanunun 139 uncu maddesiyle fõkra kaldõrõlmõ!tõr.)

II. Maktu harçlar:

1.Belli mebla"õ ihtiva etmeyen ve alõnacak harç miktarõ kanun ve tarife de ayrõca gösterilmemi! olan senet, mukavele ve 
ka"õtlardaki imzalarõn beherinden 6,00 TL

2.Her nevi tebli" (6830 sayõlõ Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba yapõlacak tebli"ler dahil) ihbar, ihtar 
ve protestolardan muhataba tebli" edilecek beher nüsha için 10,60 TL
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 5,00 TL
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 7,90 TL
4.Defter tasdiki:
a)Açõlõ!, ara ve kapanõ! tasdik ve !erhleri (Beher defter için):
aa) !letme defteri ve di"er her türlü defterler 14,80 TL
bb)Serbest meslek kazanç defteri 18,40 TL
cc)Bilanço esasõna göre tutulan defterler 18,40 TL
b)Açõlõ! tasdiklerinde sayfalarõn mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 4,90 TL
100 sayfadan yukarõ beher 50 sayfa ve fazlasõ için 4,90 TL
(5035 sayõlõ Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili memurluklarõnca yapõlacak defter 
tasdiki i!lemlerinden yukarõda belirtilen harçlar aynen alõnõr.
5.Suretler ve tercümeler:
a) lgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazõlõ ka"õt ve kayõt suretlerinin ve fotokopilerinin beher 
sayfasõndan 1,20 TL
b)Tercüme suretleri ve yabancõ dille yazõlmõ! ka"õtlarõn suretleri ve tercümeleri beher sayfasõndan (Fotokopiler dahil) 2,90 TL

6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve de"eri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler her yõl için (Yõl kesirleri tam sayõlõr)
10,60 TL

7.Tespit ve tutanak harçlarõ:
Mukavelename, senet veya yazõlõ ka"õtlarõn veya bir !eyin veya bir yerin hal ve !eklinin ilgili !ahõslarõn hüviyet ve ifadelerinin 
tespiti 10,60 TL
8.Piyango, seçim ve toplantõlarda hazõr bulunmaktan alõnacak harçlar; 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantõlarõnda hazõr bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 194,70 TL
9.Düzeltme harcõ:
Evvelki i!in mahiyet ve de"eri de"i!memek !artõyla yapõlacak düzeltmelere ait beyannamelerden beher imza için 2,30 TL
10.Mukavele feshi harcõ:
De"eri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarõnõ tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde beher imza için 2,30 TL
11.Belli bir mebla"õ ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme ba"lõ tasarruf senet ve mukaveleleri, 
ölünceye kadar bakma akdi, vakõf, aile vakõflarõ, evlat edinme, karõ-koca haklarõnõn idaresi, babalõ"õ tanõma senetleri, miras 
taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunlarõn feshi ve bunlarõn teferruatõna dair senet, mukavele ve 
ka"õtlarõn düzenlenmesinden ve noter tarafõndan re'sen düzenlenecek tutanaklardan 38,20 TL

(3) SAYILI TAR FE

Vergi Yargõsõ Harçlarõ :

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara ba"lõ zam ve cezalara ili!kin uyu!mazlõklardan dolayõ Vergi 
Mahkemelerinde, Bölge  dare Mahkemelerinde ve Danõ!tay'da açõlan davalarda.
I- Ba!vurma harcõ:

a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge  dare Mahkemelerine ba!vurma 18,40 TL
b)Danõ!taya ba!vurma 38,20 TL
c) (5766 sayõlõ Kanunun 11. maddesi ile eklenen fõkra, Yürürlük:6/6/2008) Danõ!tay'a temyiz ba!vurularõnda 79,50 TL
d) (5766 sayõlõ Kanunun 11. maddesi ile eklenen fõkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge  dare Mahkemesine itirazen yapõlan 
ba!vurularda 53,00 TL
II- Nispi harçlar:

a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarõnda:
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Tarhiyata ve ceza kesme i!lemlerine kar!õ mükellefin dava açmasõ üzerine vergi mahkemesinin nihai kararlarõ ile bölge idare 
mahkemesinin kararlarõnda, karar altõna alõnan uyu!mazlõk konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara ba"lõ 
zam ve cezalarõn toplam de"er üzerinden (18,40  TL)'den az olmamak üzere (Binde 3,96)
b)Danõ!tay kararlarõnda:
Karar altõna alõnan uyu!mazlõk konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara ba"lõ zam ve cezalarõn toplam 
de"eri üzerinden (38,20 TL)'den az olmamak üzere (Binde 7,92)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:

Yukarõdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamõ! olan tarhiyat veya ceza kesme ve di"er i!lemlerle ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarõnda 18,40 TL
b)Danõ!tay kararlarõnda 38,20 TL
c)Bölge idare mahkemesi ve Danõ!tayõn yürütmenin durdurulmasõ kararlarõnda 38,20 TL
IV- Suret harçlarõ:

Taraflarõn iste"i üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasõndan (Fotokopiler dahil) 0,90 TL

(4) SAYILI TAR FE

Tapu ve Kadastro  !lemlerinden Alõnacak Harçlar :

I- Tapu i!lemleri:

1.Kayõt harici kalmõ! olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan de"er üzerinden (Binde 9,9)
2.Deniz, göl ve nehir kõyõlarõnda izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek de"er 
üzerinden (Binde 1386)
3. (5831 sayõlõ Kanunun 6'õncõ maddesi ile de"i!en madde. Yürürlük: 27/1/2009)

a) Terekeye dahil ta!õnmaz mallarõn kanuni ve atanmõ! mirasçõlar arasõnda aynen veya ifrazen yapõlacak taksiminde kayõtlõ de"er 
üzerinden (Binde 19,8)

b) Ta!õnmaz mallarõn ve sõnõrlõ ayni haklarõn, intikalinde alõnmamak kaydõyla, ba"õ!lanmasõndan rücularda ve vasiyetlerin 
infazõnda veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabõnda kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 9,9)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni haklarõn ba"õ!lanmasõnda, kanuni mirasçõlar dõ!õnda intifa hakkõndan, kuru mülkiyet 
sahibi lehine ivazsõz feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarõnda süre dolarak intifa hakkõnõn sona ermesinde kayõtlõ de"er 
üzerinden (Binde 59,4)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kõymet veya 
bildirilen bedelden yüksek olanõ üzerinden (Binde 59,4)
6. a) fraz veya taksim veya birle!tirme i!lemlerinde kayõtlõ de"erler üzerinden (Binde 9,9)

b) (5831 sayõlõ Kanunun 7'inci maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük: 27/1/2009)  mar parselasyon planlarõ uygulama sonucu 
!uyulanan parsellerin pay sahipleri arasõnda rõzaen veya hükmen taksiminde kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 9,9)
c)Yukarõdaki fõkralar dõ!õnda kalan ve mü!terek mülkiyete konu olanlarõn rõzaen veya hükmen pay sahipleri arasõnda, aynen veya 
ifrazen taksiminde kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 3,96)
7. potek tesisinde:
a)  potekte sa"lanan borç miktarõ üzerinden (Binde 3,96)
b) pote"e dahil gayrimenkullerden birisinin çõkarõlarak ba!kasõnõn ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarõ üzerinden (Binde 3,96)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen de"i!ikliklerinde borç miktarõ üzerinden (Binde 1,98)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayõlõ Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi)  gere"ince 
yapõlacak tescillerde kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 1,98)

9.Mal birli"i ve mal ortaklõ"õnõn, mukaveleden mütevellit !üf'a, i!tira ve vefa haklarõnõn, aile yurtlarõnõn mutlak veya nakil ile 
mükellef mirasçõ nasbõnõn sicile !erhinden veya tescilinden kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 5,94)
10.Adi veya hasõlat kira mukavelelerinin tapu siciline !erhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamõ ve mukavele 
mevcut de"ilse veya mukavelede müddet belirtilmemi!se bir yõllõk kira bedeli üzerinden (Binde 5,94)
11.Teferruatõn tapu siciline kaydõnda beyan olunan de"eri üzerinden, (Binde 3,96)

12. (5838 sayõlõ Kanunun 17 nci maddesiyle de"i!en fõkra, Yürürlük: 28/2/2009)  Satõ! vaadi sözle!meleri ile irtifak hakkõ 
tesisi vaadi sözle!melerinin tapu siciline !erhinde, sözle!mede yazõlõ bedel üzerinden (Bu bedel, sözle!meye konu gayrimenkulün 
emlak vergisi de"erinden az, emlak vergisi de"erinin iki katõndan çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi de"eri üzerinden

(Binde 5,94)

13. a) (5838 sayõlõ Kanunun 17 inci maddesiyle de"i!en bent, Yürürlük: 28/2/2009)  Arsa ve arazi üzerine in!a olunacak bina 
vesair tesislerin tescilinde (Her bir ba"õmsõz bölüm vesair tesis için) 118,40 TL
Bayõndõrlõk ve  skan Bakanlõ"õnõn görü!ü alõnarak Maliye Bakanlõ"õnca tespit ve ilan edilmi! bulunan sosyal mesken, i!çi evleri 
ve bunlardan daha dü!ük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir ba"õmsõz bölüm için) 59,20 TL

Tapu siciline tescil yapõlmamasõ halinde de bu harcõn tahsili aynõ esaslar dahilinde yürütülür.

b) Me!fu payõn !üf'a hakkõ sahibi tarafõndan ilama müsteniden iktisabõnda, kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 19,8)

c) (5838 sayõlõ Kanunun 17 inci maddesiyle de"i!en bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fõkrasõ dõ!õnda kalan her nevi cins ve kayõt 
tashihinde (her bir i!lem için) 59,20 TL
14.Tapu harcõ mevzuuna giren i!lemlerle ilgili tescil ve !erhlerin terkininden 12,80 TL
15.Yapõ kooperatiflerinin ortaklarõna da"õtaca"õ gayrimenkullerin ortaklar adõna tescilinde kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 1,98)
16.Gayrimenkullere ait haritalarõn kopyalarõnõn verilmesinde her parsele ait kopya için 26,40 TL
17. lgililerin iste"i üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayõt örneklerinin her birisiyle çõkarõlacak belge örneklerinin beher 
sayfasõndan (Fotokopiler dahil) 4,90 TL

18.Taksim hakkõnõn bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine i!lenmesinde gayrimenkulün kayõtlõ de"eri üzerinden (Binde 9,9)
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19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayõtlõ de"er üzerinden (Binde 118,8)
20. a) Gayrimenkullerin ivaz kar!õlõ"õnda veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve 
iktisabõnda (4751 sayõlõ Kanunun 6/C maddesiyle de"i!en ibare.Yürürlük:9/4/2002)  gayrimenkulün beyan edilen devir ve 
iktisap  bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi de"eri üzerinden (Cebri icra ve !uyuun izalesi hallerinde satõ! bedeli, 
istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrõ ayrõ (Binde 16,5)

Tapuda kaydõ bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözle!meleri ile devrinde de bu fõkra hükümleri uygulanõr.

Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözle!meleri yapõlmadan önce, !ekli ve muhtevasõ Maliye Bakanlõ"õnca tespit edilecek bir 
beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

b) (4842 sayõlõ Kanunun 36 ncõ maddesiyle de"i!en ibare.Yürürlük:24/04/2003) 

Gayrimenkullerin, irtifak haklarõnõn ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye !irketlerine sermaye olarak konulmasõnda ticaret 
mahkemesince tayin olunan de"er üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için (Binde 16,5)
c)(4369 sayõlõ Kanunun 78'inci maddesi ile de"i!en fõkra. Yürürlük:29/7/1998)

Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabõnda tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen 
zamanlarda bir !ey yapmak veya vermekten ibaret oldu"u takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapõlacak 
!eylerin 20 misline e!it sayõlõr) devir alan için (Binde 16,5)
d)(4369 sayõlõ Kanunun 78'inci maddesi ile de"i!en fõkra. Yürürlük:29/7/1998)

Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil haklarõn tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayõlõ Kanunun 16 õncõ 

maddesi ile de"i!tirilen  parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007)  (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak 
vergisi de"erinin yarõsõndan az, iki katõndan çok olamaz) devir alan için (Binde 16,5)

e) (5838 sayõlõ Kanunun 17 inci maddesiyle de"i!en bent, Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkõ tesis ve 
devrinde (634 sayõlõ Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapõlan kat irtifaklarõ hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu 
bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi de"erinin iki katõndan çok olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 16,5)
f) (4369 sayõlõ Kanunun 78'inci maddesi ile de"i!en fõkra. Yürürlük: 29/7/1998)   vaz kar!õlõ"õnda kuru mülkiyet iktisabõnda 
devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrõ ayrõ (Binde 16,5)

Yukarõdaki (e) fõkrasõnda yer alan intifa hakkõ ile (f) fõkrasõnda yer alan kuru mülkiyetin de"erleri bu Kanunun 64'üncü 
maddesinin son fõkrasõna göre hesaplanan miktarlardan dü!ük olamaz.

II- Kadastro ve tapulama i!lemleri:

Kadastro ve tapulama i!lemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazõ gayrimenkullerde kayõtlõ de"er üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adõna kayõtlõ olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazõr bulunanlara ait 
gayrimenkullerin kadastrolanmasõnda veya tapulanmasõnda, (Binde 5,94)

b)Tapuda murisi veya kendisi adõna kayõtlõ olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazõr 
bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasõ veya tapulanmasõnda, (Binde 9,9)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adõna kadastrolanmasõ veya tapulanmasõnda, beyanname verenler ile tespitte hazõr 
bulunanlardan, (Binde 7,92)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adõna kadastrolanmasõ veya tapulanmasõnda, beyanname vermeyenler ile tespitte hazõr 
bulunmayanlardan, (Binde 11,88)
(Yukarõdaki fõkralar gere"ince ödenecek harç miktarõ her parsel için (10,60 TL)'den a!a"õ olamaz.)
Tapu ve kadastro i!lemlerinde de nispi harçlarõn en az miktarõ (10,60 TL)'dir.
(5035 sayõlõ Kanunun 36 ncõ maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004)  Kadastro i!lemlerinin yenilenmesinden harç 
alõnmaz.
( 5838 sayõlõ Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõ!tõr. Yürürlük: 28/2/2009)

(5) SAYILI TAR FE

Konsolosluk Harçlarõ :

I- De"er üzerinden alõnacak harçlar  :
1. Tereke i!lerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 19,8)

b) Tereke, mahallin memurlarõ tarafõndan tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olundu"u takdirde konsoloslukca yapõlan murakabeden (Binde 9,9)
2. Sulhnameler:
(Kararda yazõlõ de"er üzerinden):
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kõsmõndan (0,05 TL) dahil (Binde 39,6)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kõsmõndan ilaveten (Binde 9,9)
3. Kõymetli e!yanõn tesliminde:
Yurt dõ!õnda konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bõrakõlan kõymetli e!yanõn ilgililere tesliminde (Binde 5,94)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde 1,98)
II. Gemicilik i!lerinde ton üzerinden alõnacak harçlar:

1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak !ahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan 0,663 TL
2.Ticaret e!yasõ manifestolarõnõn tasdikinde e!yanõn beher gayrisafi tonundan 0,343 TL
3.Sõhhiye patentasõ verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 0,343 TL
III. Maktu harçlar:

1.Gemi jurnalinin tasdiki:
a)Jurnalin tasdiki 57,70 TL
b)Jurnala sayfa ilavesi 22,60 TL
2.Vizeye tabi olan yabancõ hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 233,90 TL
3. mza ve mühür tasdiki:
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a)Bulunulan yabancõ memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancõ makamlar tarafõndan verilip Türk makamlarõna veya 
Türk makamlarõ tarafõndan verilip bulunulan yabancõ memleketteki yerli ve yabancõ makamlara ibraz edilecek olan yazõlõ ka"õt ve 
suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne !amil olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler 
dahil) 22,60 TL
b) mza ve mühürlerin metne !amil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 45,80 TL
4.Yabancõ memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafõndan tanzim olunan yazõ, ka"õt ve suretlerin o memlekette 
yürürlükte bulunan Kanunlara uygun oldu"unun tasdiki (Fotokopiler dahil) 22,60 TL
5. dari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve !erhler:
a)Birinci sayfa için 22,60 TL
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 10,60 TL
6.Gerçek ve tüzel ki!ilerin iste"i üzerine:
a)Türk Kanunlarõnõn bir veya birkaç maddesinin aynõnõn verilmesi (Beher sayfa için) 38,20 TL
b)Bunlarõn tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 77,50 TL
7. Terekenin mühürlenmesi 57,70 TL
8. Bilirki!i tayini ve bilirki!i raporlarõnõn tasdiki 34,30 TL
9. Bu tarife ile noter harçlarõna ait (2) sayõlõ tarifede zikredilmeyen hukuk i!lerine ait di"er yazõlõ ka"õtlar ve kararlar 22,60 TL
10. Bu tarifede sayõlan yazõlõ ka"õt ve i!lemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icrasõndan asõl harca ilave olarak 57,70 TL

(6) SAYILI TAR FE 

Pasaport, Vize,  kamet Tezkeresi ve Dõ!i!leri Bakanlõ"õ Tasdik Harçlarõ ve Yabancõlara Verilecek Çalõ!ma  zin 

Belgesi Harçlarõ :

(4817 sayõlõ Kanunun 33 üncü maddesi ile de"i!en !ekli)

I- Pasaport Harçlarõ:

1. Umuma mahsus münferit ve mü!terek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar 70,00 TL
1 yõl için olanlar 102,30 TL
2 yõl için olanlar 166,90 TL
3 yõl için olanlar 236,90 TL
3 yõldan fazla süreli olanlar 333,80 TL
Umuma mahsus münferit ve mü!terek pasaportlarda pasaportta kayõtlõ her ki!i için ayrõ ayrõ harç alõnõr. Refakatte kayõtlõ 7 
ya!õndan küçük çocuklardan harç alõnmaz. Süre uzatõmlarõ da aynõ miktarda harca tabidir.

2. 5682 sayõlõ Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancõlara mahsus damgalõ pasaportlardan da 1 numaralõ 
fõkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve mü!terek pasaportlardan alõnan harçlar aynen alõnõr.

3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportlarõn konsolosluklarca süre uzatõmõ, bu pasaportlarõn sürelerinin bitimi tarihinden 
itibaren ceza alõnmaksõzõn yapõlõr.
II- Vize müracaat ve vize harçlarõ:

(5035 sayõlõ Kanunun 37 nci maddesi ile de"i!en !ekli)

1. Giri! vizeleri:
a) Tek giri! 233,40 TL
b) Müteaddit giri! 781,50 TL
2. Transit vizeleri
a) Tek transit 233,40 TL
b) Çift transit 468,20 TL
(Mü!terek pasaportlarda her !ahõs için 1 ve 2 nci fõkralarda gösterilen harçlar aynen alõnõr.)
(5035 sayõlõ Kanunun 37 nci maddesi ile de"i!en fõkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke vatanda!larõndan vize müracaat harcõ, 
hangi ülke vatanda!larõndan vize harcõ alõnmasõ gerekti"i ile harç tutarlarõnõn tespitine, mütekabiliyet esasõ gözönünde tutularak 
Dõ!i!leri Bakanlõ"õ yetkilidir.
3. Yabancõlarõn Türkiye'den çõkõ!larõnda istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönü! vizeleri 390,00 TL
III- Yabancõlara verilecek ikamet tezkeresi ve Dõ!i!leri Bakanlõ"õ tasdik harçlarõ:

1.  kamet tezkeresi (5035 sayõlõ Kanunun 37 nci maddesi ile de"i!en bent.Yürürlük:1/1/2004) 

1 aya kadar her gün için  (Bu tutar ilk ay için tezkere ba!õna (16,50 TL)’den az, (83,80 TL)’den çok olamaz.) 8,90 TL
1 aydan sonraki her ay için 55,70 TL
 lk aydan sonraki aylara ait harcõn hesabõnda ay kesirleri tam ay olarak dikkate alõnõr.

(4731 sayõlõ Kanunun 6'ncõ maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001)  ( kamet tezkeresinin alõnmamasõ veya 
süresinin uzatõlmamasõ, a!õlan sürenin kapsadõ"õ tarife itibarõyla hesaplanacak harcõn tahsilini engellemez. Bu suretle hesaplanan 
harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksõzõn bir kat fazlasõ ile tahsil edilir.)

(4761 sayõlõ Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002)  kamet tezkeresi harçlarõnõn tespitine, 
mütekabiliyet esasõ göz önünde tutularak, Maliye Bakanlõ"õ yetkilidir.
2. Dõ!i!leri Bakanlõ"õ tasdik harçlarõ 135,70 TL
IV-Yabancõlara Verilecek Çalõ!ma  zinBelgeleri: (4817 sayõlõ Kanunun 34 üncü maddesi ile eklenen 

bölüm.Yürürlük:6/9/2003)

1. Süreli Çalõ!ma  zin Belgesi:
a) 1 yõla kadar (1 yõl dahil) 119,70 TL
b) 3 yõla kadar (3 yõl dahil) 360,20 TL
Süre uzatõmlarõ da aynõ miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalõ!ma  zin Belgesi: 600,80 TL
3. Ba"õmsõz Çalõ!ma  zin Belgesi: 1.202,40 TL
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Çalõ!ma izin belgesi harçlarõnõn tespitine, kar!õlõklõlõk ilkesi esasõ göz önünde tutularak Dõ!i!leri Bakanlõ"õ yetkilidir.

(7) SAYILI TAR FE

Gemi ve Liman Harçlarõ :

I- Gemi sicil i!lemleri:

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,142 TL
(116,30 TL’den az, 7.825,60 TL’den çok olamaz.)

2.Gemi siciline kayõtlõ gemilerin ivaz kar!õlõ"õnda temlikinde veya muvazaa yoluyla yapõlan tescillerin düzeltilmesinde satõ! veya 
muvazaa belgelerinde yazõlõ bedel üzerinden (Binde 19,8)
(Belge mevcut olmamasõ veya belgede bedeli yazõlõ bulunmamasõ veya rayiç bedelden küçük olmasõ hallerinde emsal bedeli 
üzerinden harç alõnõr. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman a!õmõ tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayõtlõ gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 4,95)
4. Gemi sicilinde kayõtlõ gemiler üzerine ivaz kar!õlõ"õnda mukavele ile intifa hakkõ tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 4,95)
5. Gemi siciline kayõtlõ gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sa"lanan borç miktarõ üzerinden (Onbinde 9,9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline !erhinde mukavelede !art ko!ulan kira bedeli toplamõ üzerinden (Onbinde 9,9)
7. Harç mevzuuna giren i!lemlerin terkininden (Tescilinde alõnan harç miktarõnõ a!amaz) 10,60 TL
8. Gemi sicilinde yapõlan kayõt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,142 TL
(10,60 TL’den az, 194,80 TL’den çok olamaz.)

9.  stek üzerine verilen ve gemi siciline atõf yapõlmõ! olan belge suretleri ile sicil kayõt suretlerinden (Fotokopiler dahil) 4,90 TL
II. Liman i!lemleri:

1. Denize elveri!lilik belgesi:
En az 38,20 TL maktu harca ilave olunarak a!a"õdaki tarifeye göre harç alõnõr:
  lk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,438 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,236 TL
500 tonilatodan yukarõ beher rüsum tonilatosundan 0,118 TL
(Harç tutarõ 1.173,10 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (77,50 TL) maktu harca ilave olarak a!a"õdaki tarifeye göre harç alõnõr: 
 lk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,58 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan 0,58 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,438 TL

3.000 tonilatosundan yukarõsõ için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarõ  3.129,70 TL’den çok olamaz) 0,236 TL

3. Yola elveri!lilik belgesi:

A!a"õdaki tarifeye göre harç alõnõr:

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden 22,60 TL

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 38,20 TL

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 77,50 TL

3.000 rüsum tonilatodan yukarõ gemilerden 96,80 TL

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftõr.

4. Ula!tõrma Bakanlõ"õnca verilen bayrak !ahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,438 TL
(57,70 TL’den az 1.956,00 TL’den çok olamaz)

5. Gemi jurnallarõnõn liman idarelerinde tasdiki 8,60 TL

6. Yeterlik belgesi harçlarõ:(5035 sayõlõ Kanunun 38 inci maddesi ile de"i!en fõkra.Yürürlük:1/1/2004)

a)Uzakyol Kaptanõ, Uzakyol Ba!makinist/Ba!mühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol  kinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol 
Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kõlavuz Kaptanõ,  stanbul Bo"azõ Kõlavuz Kaptanõ ve Çanakkale 
Bo"azõ Kõlavuz Kaptanõ 57,70 TL
b)Kaptan, Ba!makinist ve Deniz Kõlavuz Kaptanõ 38,20 TL
c)Birinci Zabit,  kinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanõ, Balõkadam, 1.Sõnõf Dalgõç, 
2. Sõnõf Dalgõç, Balõkadam Gaz Karõ!õm ve Açõk Deniz Balõkçõ Gemisi Kaptanõ 22,60 TL
d)Sõnõrlõ Kaptan, Sõnõrlõ Ba!makinist, Sõnõrlõ Vardiya Zabiti, Sõnõrlõ Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balõkçõ Gemisi Kaptanõ 16,50 TL
7. Türk denizci kütü"üne kayõt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayõlõ Kanunun 38 inci maddesi ile de"i!en 

fõkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamõ Cüzdanõ, Gemiadamlarõnõn E"itim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlarõ Hakkõnda 
Uluslar arasõ Sözle!me Kapsamõnda Verilen E"itim Sertifikalarõ ve Kõsa Mesafe Telsiz Belgeleri 10,60 TL
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve in!a emniyet belgesi, uluslararasõ yükleme sõnõrõ belgesi, yük gemisi telsiz-
telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrõ ayrõ olmak üzere) En az (18,40 TL) maktu harca 
ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarõ (194,80 TL)’den çok olamaz. 0,035 TL
b) Muafiyet belgesi 38,20 TL
(Yukarõdaki bölümde yazõlõ belgelerin konsolosluklarca yapõlacak temdidi i!leminden de aynõ miktarda harç alõnõr.)
9. Özel yat kayõt belgesi: (5281 sayõlõ Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fõkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (38,20 TL) maktu 
harca ilave olunarak a!a"õdaki tarifeye göre harç alõnõr:
 lk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,438 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,236 TL
500 tonilatodan yukarõ beher rüsum tonilatosundan 0,118 TL
(Harç tutarõ 1.173,10 Türk Lirasõndan çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayõlõ Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fõkra. Yürürlük 1.1.2005)

A!a"õdaki tarifeye göre harç alõnõr:
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11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden 8,10 TL
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden 16,50 TL
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 33,40 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 67,10 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarõ gemilerden 83,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftõr.

(8) SAYILI TAR FE

 mtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçlarõ :

I-  malat ruhsatlarõ:

1. Müstahzar ruhsatnameleri: 
Tõbbi ve ispençiyari müstahzarlarõn ticarete çõkarõlmasõ için Sa"lõk Bakanlõ"õnca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dõ!õnda imal olunup ithal edilenler 781,70 TL
b)Memleket içinde imal olunanlar 390,40 TL
c)Ruhsatname verilmeden önce yapõlacak tahlillerden alõnacak gider kar!õlõ"õ:
-Hariçten ithal edilenler 390,40 TL
-Memleket içinde imal olunanlardan 194,80 TL
2.Patent ve faydalõ modeller :(5228 sayõlõ Kanunun 37 nci maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:31/7/2004)

a) Ba!vuru harcõ 13,20 TL
b) Patent/faydalõ model ba!vurularõnda rüçhan hakkõ talepleri 13,20 TL
 (Her bir rüçhan ba!vurusu ayrõ harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalõ model belge düzenleme harcõ 65,80 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcõ 65,80 TL
e) Enstitüce onaylõ patent ve faydalõ model belgesi suret harcõ 65,80 TL
f) Sõnaî mülkiyet koruma harcõ ( kinci yõldan sonra geçerlilik süresince her yõl tahsil edilir.) 65,80 TL
g) Patent/faydalõ model ba!vurularõ ve patent/faydalõ model belgeleri üzerinde tasarruf i!lemleri;
- Devir 65,80 TL
- Veraset 65,80 TL
- Lisans 75,40 TL
- Rehin 65,80 TL
- Mevki fiil 65,80 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcõ 75,40 TL
3. Endüstriyel tasarõmlar:
a) Tekli tasarõm ba!vuru harcõ 20,50 TL
b) Çoklu tasarõm (5'e kadar) ba!vuru harcõ 54,20 TL
c) 6 ve fazlasõ her bir tasarõm için ba!vuru harcõ 11,30 TL
d) Tasarõm tescil harcõ 21,70 TL
e) Yenileme harcõ (her bir yenilemede) 129,30 TL
f) Süre uzatõmõ ile yenileme (6'!ar aylõk her bir süre uzatõmõ ile yenileme) 194,60 TL
g) Devir !erhi tescil 65,80 TL
h) Lisans i!lemi kayõt harcõ 129,30 TL
õ) Veraset ve intikal i!lemi harcõ 37,40 TL
i) Birle!me kayõt harcõ 96,80 TL
j) Rüçhan hakkõ kayõt harcõ 75,40 TL
k) Enstitüce onaylõ tasarõm tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi 21,70 TL
l) Men!ei memleket belgelerinden 75,40 TL
m) Endüstriyel tasarõm erken inceleme harcõ 467,70 TL
4. Markalar:
a) Marka ba!vuru harcõ (ilk üç sõnõf için) 54,20 TL
b) Marka ba!vuru harcõ (ilk üç sõnõftan sonraki her sõnõf için ek olarak) 54,20 TL
c) Marka yenileme harcõ 140,80 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcõ 187,70 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcõ 114,10 TL
f) Marka devir i!lemi kayõt harcõ 104,60 TL
g) Lisans kayõt ve yenileme harcõ 187,70 TL
h) Veraset ve intikal i!lemi kayõt harcõ 69,00 TL
õ) Rehine i!lemi kayõt harcõ 108,40 TL
i) Rüçhan hakkõ kayõt harcõ 75,40 TL
j) Enstitüce onaylõ marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcõ 54,20 TL
k) Öncelikli ba!vuru harcõ 875,80 TL
l) Uluslararasõ ba!vuru harcõ 54,20 TL
5. Co"rafi i!aretler:
a) Ba!vuru harcõ 13,20 TL
b) Co"rafi i!aret tescil belgesi ve sicil kayõt harcõ 13,20 TL
c) Enstitüce onaylõ co"rafi i!aret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcõ 13,20 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayõt harcõ 187,70 TL
b) Sicil yenileme harcõ 187,70 TL
c) Marka ve patent vekilli"i belge harcõ 187,70 TL
II-  hracatçõ ruhsatnameleri ve  thalatla ilgili belgeler:
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(4369 sayõlõ Kanunun 82'inci maddesiyle kaldõrõlmõ!tõr.)

III- Maden arama ruhsatnameleri, i!letme ruhsatnameleri, i!letme imtiyazlarõ:

1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 233,90 TL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yõl için) 586,10 TL
3. Öni!letme ruhsatnameleri (Her yõl için) 2.053,40 TL
4. Maden i!letme ruhsatnameleri (Her yõl için)
a) 10 yõla kadar olan (10 dahil) i!letme ruhsatnameleri 3.521,10 TL
b) 15 yõla kadar olan (15 dahil) i!letme ruhsatnameleri 4.107,70 TL
c) 40 yõla kadar olan (40 dahil) i!letme ruhsatnameleri 5.868,80 TL
d) 60 yõla kadar olan (60 dahil) i!letme ruhsatnameleri 8.921,50 TL
5. Mülga 6309 sayõlõ Kanuna göre verilen (60-99) yõllõk i!letme imtiyazlarõ (Her yõl için) 11.738,80 TL
6. Ta!oca"õ Nizamnamesi gere"ince verilecek ruhsatnameler (Her yõl için) 390,40 TL
7. Arama, öni!letme ve i!letme ruhsatnameli sahalarla i!letme imtiyazlõ sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden 292,70 TL
8.  !letme ruhsat hakkõ, birle!tirme, uzatma, küçültme, alan de"i!tirilmesi ve ta!oca"õ maddelerinin Maden Kanunu kapsamõna 
alõnmasõ taleplerinden 1.466,40 TL
Maden arama ruhsatnamesi, öni!letme ruhsatnamesi, i!letme ruhsat hakkõ, i!letme ruhsatnamesi, i!letme imtiyazõ ve ta!oca"õ 
maddelerinin Maden Kanunu kapsamõna alõnmasõ taleplerinin devir ve intikalleri sõrasõnda, bu haklarõn verilmesi sõrasõndaki 
harçlar yeniden alõnõr.
IV- Petrol i!lemleri:

1. Sicil i!lemleri:
a)Arama ve i!letme ruhsatnameleri, kullanma hakkõ ve belge istihsali taleplerinin tescilinden 292,70 TL
b)Arama ve i!letme ruhsatnameleri, kullanma hakkõ ve belgelerin tescilinden 351,10 TL
c)Arama ve i!letme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapõlan de"i!ikliklerin tescilinden 175,30 TL
d)Arama ve i!letme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunlarõn sahiplerine verdi"i haklardan muayyen bir 
kõsmõnda,di"er bir hükmi !ahsa muvakkaten kullanma hakkõ tanõnmasõnõn tescilinden 292,70 TL
e)Di"er hususlarõn tescilinden 116,40 TL
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikalarõ 781,70 TL
b)Arama ruhsatnameleri 1.173,10 TL
c) !letme ruhsatnameleri 9.782,20 TL
d)Belgeler 1.173,10 TL
Arama ve i!letme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynõ miktarda harç alõnõr.
3. Tarifelerin tasdiki 194,80 TL
V- Satõ! ruhsatnameleri:

1. (5035 sayõlõ Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõ!tõr. Yürürlük:31/12/2003)

2. (5035 sayõlõ Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõ!tõr. Yürürlük:31/12/2003)

3. Pul ve kõymetli ka"õtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yõl için, son nüfus sayõmõna göre):
Nüfusu 10.000'den a!a"õ yerlerde 14,80 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde 38,20 TL
Nüfusu 50.000'den yukarõ olan yerlerde 77,50 TL
4. Tõbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alõnacak ruhsat harçlarõ:

Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat i!lerinde kullanõlan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satõ!õna mahsus 
ticarethaneleri açmak için Sa"lõk Bakanlõ"õnca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayõmõna göre):

Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde 390,40 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasõnda olan mahallerde 781,70 TL
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasõnda olan mahallerde 1.173,10 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasõnda olan mahallerde 1.956,00 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarõ  olan mahallerde 3.912,30 TL
VI- Meslek erbabõna verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alõnacak harçlar:

1. Eczane açanlardan alõnacak ruhsat harçlarõ:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayõmõna göre):
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için 38,20 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasõnda olan mahaller için 77,50 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasõnda olan mahaller için 194,80 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasõnda olan mahaller için 312,30 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasõnda olan mahaller için 468,80 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasõnda olan mahaller için 625,30 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasõnda olan mahaller için 781,70 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarõ olan mahaller için 1.173,10 TL
2. Mimarlõk ve mühendislik ruhsatnameleri:

a)Programlarõnõn Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar e"itim müesseseleri programlarõna muadil oldu"u kabul edilen bir 
ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar e"itim müessesesinden diploma almõ! olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler

390,40 TL
b)Programlarõnõn Türk Teknik Okulu mühendis kõsmõ programlarõna muadil oldu"u kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar 
e"itim müessesesinden diploma almõ! olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler 233,90 TL
3. Mütehassõs tabiplik vesikalarõ:
a)Türkiye'de ihtisas yapmõ! olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalarõ 390,40 TL
b)Yabancõ memleketlerde ihtisas yapmõ! olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikalarõ 390,40 TL
c)Yabancõ memleketlerin tõp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutlarõ dahilinde tababet icra etmek 
üzere verilecek mezuniyet vesikalarõ 390,40 TL
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4. Mütehassõs kimyagerlik vesikalarõ:
a)Türkiye'de ihtisas yapmõ! olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalarõ 390,40 TL
b)Yabancõ memleketlerde ihtisas yapmõ! olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikalarõ 390,40 TL
c)Yabancõ memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayõ sanat etmek üzere verilecek 
mezuniyet vesikalarõ 390,40 TL
5. Di!çilere ait mezuniyet vesikalarõ:
Yabancõ memleketler di!çi mektep veya fakültelerinden mezun olan di! tabiplerine Türkiye'de icrayõ sanat etmek üzere verilecek 
mezuniyet vesikalarõ 390,40 TL
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikalarõ:Yabancõ memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de 
icrayõ sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikalarõ 155,60 TL
7. Ebe, hem!ire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hem!ire,ebe ve sünnetçilere verilecek  ruhsatnameler 116,40 TL
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaasõ hem!ire, ebe, sa"lõk memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayõ 
sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler 116,40 TL
c)Sa"lõk okullarõndan ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek !ahadetnameler 116,40 TL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri: 
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 586,10 TL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklõya kadar olanlar 781,50 TL
20-50 yataklõya kadar olanlar 1.173,10 TL
50-100 yataklõya kadar olanlar 1.956,00 TL
100 yatak veya daha yukarõ olanlar 3.129,70 TL

(Son nüfus sayõmõna göre nüfusu 200.000 den a!a"õ bulunan mahallerde açõlacak hastanelerden bu harçlarõn dörtte biri alõnõr.)

b)Radyoloji, radyo ve elektrikle te!his ve tedavi ve di"er fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler 781,70 TL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gõdai taharriyat ve tahliller yapõlan ve misli teamüller aranõlan umuma mahsus 
bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlarõ açmak için verilecek ruhsatnameler 390,40 TL
11.Avukatlõk ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlõk ruhsatnameleri 390,40 TL
12. (4008 sayõlõ Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldõrõlmõ!tõr.)

13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser ara!tõrmalarõ için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yõl için) 77,50 TL
b)Eski eser ara!tõrmalarõ için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 38,20 TL
c)Define ara!tõrmalarõ için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) 194,80 TL
14.Gümrük mü!avirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayõlõ Kanunun 4 üncü maddesi ile de"i!en !ekli)

Gümrük mü!avirli"i izin belgesi 1.564,70 TL
Gümrük mü!avir yardõmcõsõ izin belgesi 781,70 TL
15. Avcõlõk belgesi (5228 sayõlõ Kanunun 59 uncu maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:31/7/2004) : Hususi Kanunu gere"ince 
verilecek avcõlõk belgeleri (Her yõl için)
a) Avcõ derneklerine dahil olanlardan 102,50 TL
b) Avcõ derneklerine dahil olmayanlardan 112,00 TL

16. Silah ta!õma ve bulundurma vesikalarõ: (5035 sayõlõ Kanunun 39 uncu maddesi ile de"i!tirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)

a)Resmi makamlar tarafõndan gerçek ki!ilere verilecek silah ta!õma müsaade vesikalarõ (Her yõl için) 467,70 TL
b)Bulundurma vesikalarõ 748,30 TL
c)(5035 sayõlõ Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004)  Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek 
ruhsatnameleri 18,30 TL
17. (4008 sayõlõ Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldõrõlmõ!tõr.)

18. (4369 sayõlõ Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile de"i!en bent.Yürürlük;29/7/1998)  Özel okul ve özel dersane i!letme 
ruhsatnameleri:
a) lkö"retim seviyesindeki özel okullardan (Her yõl için) 781,70 TL
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yõl için) 1.564,70 TL
c)Özel dersanelerden (Her yõl için) 1.564,70 TL
d)(4842 sayõlõ Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayollarõ Trafik Kanununun 123 üncü 
maddesine göre özel ki!i ve kurulu!lara sürücü kurslarõ açmak için ilgili Bakanlõkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yõl 
için),
Son nüfus sayõmõna göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan !ehirlerde 528,90 TL
Nüfusu 500.000'e kadar olan !ehirlerde 1.058,20 TL
Nüfusu 500.000'den yukarõ olan !ehirlerde 1.587,30 TL

(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel e"itime yararlõ oldu"u Milli E"itim Bakanlõ"õnca tasdik olunan özel okullar hariç)

19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararõ ve Kültür ve Turizm Bakanlõ"õnõn onayõ üzerine

a)Dördüncü sõnõf turizm müessesesi kurulu! belgesinden 116,40 TL
b)Üçüncü sõnõf turizm müessesesi kurulu! belgesinden 194,80 TL
c) kinci sõnõf turizm müessesesi kurulu! belgesinden 233,90 TL
d)Birinci sõnõf turizm müessesesi kurulu! belgesinden 312,30 TL
e)Lüks sõnõf turizm müessesesi kurulu! belgesinden 468,80 TL
f)Dördüncü sõnõf turizm müessesesi i!letme belgesinden 116,40 TL
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g)Üçüncü sõnõf turizm müessesesi i!letme belgesinden 194,80 TL
h) kinci sõnõf turizm müessesesi i!letme belgesinden 233,90 TL
i)Birinci sõnõf turizm müessesesi i!letme belgesinden 312,30 TL
j)Lüks sõnõf turizm müessesesi i!letme belgesinden 468,80 TL
Turistik müessese harcõ alõnõr.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazõlõ de"er üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) (Binde 0,198)
Ancak, bu miktar (7.825,60 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomalarõ:

1. (4369 sayõlõ Kanunun 82'nci maddesiyle kaldõrõlmõ!tõr.)

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek 
diplomalar 4,90 TL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynõ derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara 
verilecek diplomalar 7,90 TL
VIII- Telsiz harçlarõ: (3293 Sayõlõ Kanunun 7'nci maddesi ile kaldõrõlmõ!tõr.)

IX- Kapalõ devre televizyon ruhsat harçlarõ:

Kapalõ devre televizyon sistemi kurulmasõ ve i!letilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafõndan verilecek izin 
belgelerinden (Her yõl için)
a)3-15 TV alõcõ cihazõ ihtiva eden sistemlerden 1.173,10 TL
b)16-30 TV alõcõ cihazõ ihtiva eden sistemlerden 2.347,10 TL
c)31-60 TV alõcõ cihazõ ihtiva eden sistemlerden 4.695,50 TL
d)61 ve daha fazla TV alõcõ cihazõ ihtiva eden sistemlerden, 6.847,10 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlõ olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafõndan kurulan kapalõ devre televizyon sistemleri 
bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçlarõ:

(4503 sayõlõ Kanunun 4 üncü maddesi ile de"i!en !ekli)

1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo i!letmecili"i izin belgelerinden:
-Açma 20.543,30 TL
- !letme (Her yõl için) 6.847,10 TL
b) Yurt içi gümrük hattõ dõ!õ e!ya satõ! ma"azasõ izin belgelerinden:
-Açma 13.695,40 TL
- !letme (Her yõl için) 6.847,10 TL
c) Giri!-çõkõ! kapõlarõnda gümrük hattõ dõ!õ e!ya satõ! ma"azasõ izin belgelerinden:
-Açma 13.695,40 TL
- !letme (Her yõl için) 6.847,10 TL
d) Yat limanlarõnda gümrük hattõ dõ!õ e!ya satõ! ma"azasõ izin belgelerinden:
-Açma 13.695,40 TL
- !letme (Her yõl için) 6.847,10 TL
e) Uluslararasõ faaliyetlerin gerektirdi"i yerlerde gümrük hattõ dõ!õ e!ya satõ! ma"azasõ açma izin belgelerinden 3.423,00 TL
f) Gümrük hattõ dõ!õ e!ya satõ! ma"azalarõna ait depo açma izin belgelerinden 3.423,00 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma 10.271,00 TL
- !letme (Her yõl için) 5.086,30 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri i!letmecili"i izin belgelerinden:
-Açma 20.543,30 TL
- !letme (Her yõl için) 6.847,10 TL
b) E!ya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
-Açma 10.271,00 TL
- !letme (Her yõl için) 5.086,30 TL
XI- Finansal faaliyet harçlarõ (5951 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesi ile de"i!en !ekli, Yürürlük:05/02/2010)

1.Banka kurulu! ve faaliyet izin belgeleri: 
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancõ bankalarca Türkiye’de açõlan Merkez #ubelere ili!kin izin belgeleri (her yõl için) 215.400,00 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açõlan yabancõ banka !ubelerine ili!kin belgeler (her banka,
her !ube ve her yõl için) 215.400,00 TL
c) Bütün bankalarõn, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açõlan !ubeleri (yabancõ bankalarca serbest bölgelerde açõlan
!ubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her !ube ve her yõl için) bir önceki takvim yõlõ ba!õndaki nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 12.924,00 TL
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasõnda olan belediyelerde 38.772,00 TL
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sõnõrlarõ içinde     51.696,00 TL
2- (5951 sayõlõ Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõ!tõr. Yürürlük:05/02/2010)

3- Sermaye piyasasõnda aracõlõk yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrõ olmak üzere) (Her yõl için) 31.917,80 TL
4- Yatõrõm ortaklõ"õ kurma ve faaliyet izin belgeleri 31.917,80 TL
5- Finansal kiralama !irketleri kurulu! izin belgeleri:
a) Finansal kiralama !irketleri kurulu! izin belgeleri (Her yõl için) 31.917,80 TL
b) Finansal kiralama !irketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacaklarõ !ubeler için düzenlenen belgeler (Her 
!ube için) 15.958,80 TL
6- Faktoring !irketleri kurulu! izin belgeleri:
a) Faktoring !irketleri kurulu! izin belgeleri (Her yõl için) 31.917,80 TL
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b) Faktoring !irketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacaklarõ !ubeler için düzenlenen belgeler (Her !ube için)
15.958,80 TL

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kurulu! izin belgeleri:
(5615 sayõlõ Kanunun 16 õncõ maddesi ile de"i!tirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008) 

a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kurulu! izin belgeleri (Her yõl için) 14.887,30 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacaklarõ !ubeler için düzenlenen belgeler 7.443,60 TL
8- (5035 sayõlõ Kanunun 39 uncu maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:1/1/2004)

a)Sigorta !irketleri kurulu! izin belgeleri (Her yõl için) 79.795,50 TL
b) Emeklilik !irketleri kurulu! izin belgeleri (Her yõl için) 56.165,00 TL
9- Di"er finansal kurumlara ili!kin belgeler:
a) Di"er finansal kurumlar kurulu! ve faaliyet izin belgeleri (Her yõl için) 31.917,80 TL
(Di"er finansal kurumlar, yukarõda belirtilen kurumlarõn dõ!õnda kalan, ancak faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi 
gerçek ve tüzel ki!ilerdir.)
b) (a) fõkrasõnda belirtilen kurulu!larõn açacaklarõ !ubelerle ilgili izin belgeleri (Her !ube için) 15.958,80 TL
10- (5582 sayõlõ Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõ!tõr. Yürürlük:21/2/2007)

XII-Transfer fiyatlandõrmasõ ile ilgili yöntem belirleme anla!masõ harçlarõ; (5766 sayõlõ Kanunun 11. maddesi ile eklenen  

madde, Yürürlük:6/6/2008) 

1- Ba!vuru harcõ 33.171,60 TL
2- Yenileme harcõ 26.537,20 TL
XIII- Ba"lama kütü"ü ruhsatnamelerinden ve bunlarõn vizelerinden alõnacak harçlar:(5897 sayõlõ Kanunun 4 üncü 

maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009)  10/8/1993 tarihli ve 491 sayõlõ Denizcilik Müste!arlõ"õnõn Kurulu! ve 
Görevleri Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre olu!turulan ba"lama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve 
iç su araçlarõna verilecek ruhsatnamelerden ve bunlarõn vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracõnõn boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 236,90 TL
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 473,80 TL
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 947,70 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 1.895,50 TL
30 metreden büyük olanlardan 3.791,00 TL
alõnõr.

Aracõn boyunun tespitinde bir metreden küçük de"erler dikkate alõnmaz. Münhasõran deniz ta!õmacõlõ"õ ve balõkçõlõk faaliyetinde 
kullanõlan gemi, deniz ve iç su araçlarõ için alõnacak ruhsatname ve yapõlacak vize i!lemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadõr.

(9) SAYILI TAR FE

Trafik Harçlarõ :

I- Tescil harçlarõ:

(4760 sayõlõ Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõ!tõr. Yürürlük:1.8.2002)

II- Sürücü belgesi harçlarõ:

(5281 sayõlõ Kanunun 11 inci maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayollarõ Trafik Kanunu ve Yönetmeli"ine göre 
verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sõnõfõ sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 83,80 TL
b) B sõnõfõ sürücü belgesinden 252,30 TL
c) F ve H sõnõfõ sürücü belgelerinden 83,80 TL
d) Uluslararasõ sürücü belgelerinden 168,20 TL
e) Di"er sürücü belgelerinden 420,70 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili oldu"u sõnõfa ait harca tabi tutulur.
III- Sõnav harçlarõ:

(5281 sayõlõ Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldõrõlmõ!tõr. Yürürlük:1/1/2005) 

IV- Sürücü belgesi vize harçlarõ : (5281 sayõlõ Kanunun 11 inci maddesi ile de"i!en bent. Yürürlük:1/1/2005)  Karayollarõ 
Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapõlacak sürücü belgesi vize i!lemlerinde “II-Sürücü belgesi harçlarõ” 
bölümünde belirtilen harçlarõn ¼’ü oranõnda harç alõnõr. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönü!türülmesi veya 
mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fõkra uyarõnca harç alõnõr.
V- Teknik muayene harçlarõ

(5228 sayõlõ Kanunun 60 õncõ maddesi ile kaldõrõlan bent. Yürürlük:1/1/2005)

VI- Ruhsat ( zin) harçlarõ: 

Karayollarõ Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 233,40 TL
b) 16 ncõ maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yõl için) 468,20 TL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yõl için) 938,20 TL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 468,20 TL
e) 35 inci maddesine göre verilecek i!letme belgesinden (Her yõl için) 2.346,80 TL
f) (4842 sayõlõ Kanunun 27 nci maddesi ile kaldõrõlmõ!tõr.)

VII- Geçici trafik belgeleri harçlarõ:

a) Karayollarõ Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

aa) A sõnõfõ trafik belgelerinden 1.368,30 TL
bb) Di"erlerinden 135,70 TL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 155,40 TL
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