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SĐRKÜLER         Đstanbul, 13.01.2011  
Sayı: 2011/34        Ref: 4/34 
 
 
Konu:  
FĐNANSAL FAAL ĐYET HARÇLARI 31 OCAK 2011 TAR ĐHĐNE KADAR 
ÖDENMEL ĐDĐR  
 
2011 yılında uygulanacak harç miktarlarını belirleyen 63 Seri No.lı Harçlar Kanunu Genel 
Tebliğini ve tebliğ eki harçlar tarifelerini 05.01.2011 tarihli ve 2011/1 sayılı sirkülerimiz ile 
tarafınıza göndermiştik.  
 
Harçlar Kanununun 113. maddesine göre; “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık 
olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz 
ve ocak ayı içerisinde ödenir.” 

Tebliğe ekli (8) sayılı tarife gereği, Finansal Faaliyet Harçları:  

- Bankalar, 

- Sermaye piyasası aracı kurumları, 

- Yatırım ortaklıkları, 

- Finansal kiralama şirketleri, 

- Faktoring şirketleri, 

- Yetkili müesseseler, 

- Sigorta ve emeklilik şirketleri, 

- Diğer finansal kurumlar, 

tarafından en geç 31 Ocak 2011 tarihine kadar ödenmelidir. Süresinde ödenmeyen 
harçlar için gecikme zammı uygulanacaktır.   

Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş  
 
EK:  
2011 Finansal Faaliyet Harçları  
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FĐNANSAL FAAL ĐYET HARÇLARI (2011)  

1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:   

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez 
Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 

215.400,00 TL 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan 
yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 

215.400,00 TL 

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri 
(yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen 
belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; 

 

- Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 

- Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 

- Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 

12.924,00 TL 

38.772,00 TL 

51.696,00 TL 

2- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her 
belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 

31.917,80 TL 

3- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 31.917,80 TL 

4- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:  

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 31.917,80 TL 

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere 
açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 

15.958,80 TL 

5- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:  

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 31.917,80 TL 

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları 
şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 

15.958,80 TL 

6- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:  

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 14.887,30 TL 

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen 
belgeler 

7.443,60 TL 

7- (5035 Sayılı Kanun’un 39. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)  

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 79.795,50 TL 

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 56.165,00 TL 

8- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:  

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 31.917,80 TL 

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak 
faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.) 

 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri 
(Her şube için) 

15.958,80 TL 

 


