23 Ocak 2004 Tarihli Resmi Gazete
Say : 25355
Maliye Bakanl

ndan:

Harçlar Kanunu Genel Tebli i
(Seri No:43)
02.01.2004 gün ve 25334 mükerrer say l Resmi Gazete'de yay mlanarak 1.1.2004 tarihi itibariyle
yürürlü e giren 5035 say l Kanun ile 492 say l Harçlar Kanununun 123 üncü maddesi ve mükerrer
138 inci maddesinde de i'iklik yap lm ', Kanuna Ek Madde 1 eklenmi' ve ayr ca Kanuna ekli (1), (2),
(4), (6), (7), (8) ve (9) say l tarifelerde de i'iklikler yap lm 't r. Söz konusu de i'ikliklerle ilgili
aç klamalar a'a da belirtilmi'tir.
I-492 SAYILI HARÇLAR KANUNUNDA YAPILAN DE>?@?KL?KLER
A- 123 üncü maddede yap lan de i'iklikler
5035 say l Kanunun 31 inci maddesi ile 492 say l Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son
f kras ,
"Anonim, eshaml komandit ve limited 'irketlerin kurulu', sermaye art r m , birle'me, devir, bölünme ve
nev'i de i'iklikleri nedeniyle yap lacak i'lemler ile bankalar, yurt d ' kredi kurulu'lar ve uluslararas
kurumlarca kulland r lacak kredilerin temini ve bunlar n teminatlar ile geri ödenmelerine ili'kin i'lemler
harca tabi tutulmaz." 'eklinde de i'tirilmi'tir.
Yap lan düzenlemeye göre, anonim, eshaml komandit ve limited 'irketlerin kurulu' ve sermaye
art r m ile ilgili i'lemleri ayr ca, bankalar n, yurt d ' kredi kurulu'lar n n ve uluslararas kurumlar n
kulland racaklar her türlü kredilerin temini ve bu krediler nedeniyle kredi kurulu'lar na kar' verilecek
teminatlar ve al nan bu kredilerin geri ödenmesi safhas nda geri ödemeye ili'kin i'lemler harçtan
müstesna tutulacakt r.
B-Mükerrer 138 inci maddede yap lan de i'iklikler
5035 say l Kanunun 32 nci maddesi ile 492 say l Harçlar Kanunun mükerrer 138 inci maddesinin
ikinci f kras n n sonuna,
"Bu 'ekilde hesaplanan maktu had ve tutarlar n n % 5'ini a'mayan kesirleri dikkate al nmaz" hükmü
eklenmi'tir.
492 say l Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesinin Bakanl m za verdi i yetkiye istinaden
maktu harçlar (maktu ve nispi harçlar n asgari ve azami miktarlar n belirleyen hadler dahil) her y l
yeniden de erleme oran nda art r larak bir tebli ile duyurulmaktad r. 492 say l Harçlar Kanununun
mükerrer 138 inci maddesine eklenen yukar da belirtilen hüküm sadece bu Kanuna ba l tarifelerde
yer alan ve her y l yeniden belirlenen maktu harçlar n had ve tutarlar n n Bakanl m zca
hesaplanmas s ras nda kullan lacakt r. Bu hükme göre mükellefler veya vergi dairelerince herhangi bir
hesaplama yap lmayacakt r.
C- Ek 1 inci madde ile yap lan de i'iklikler
492 say l Harçlar Kanununun, 5035 say l Kanunun 33 üncü maddesi ile eklenen Ek 1 inci
Maddesinde;
"Döviz kazand r c faaliyetlere ili'kin i'lemler harçlardan müstesnad r.
Döviz kazand r c faaliyetlerin k smen veya tamamen gerçekle'tirilmemesi halinde gerçekle'meyen
k sma ait al nmayan harç, mükelleflerden 213 say l Vergi Usul Kanunun hükümlerine göre ceza ve
gecikme faizi ile birlikte geri al n r.
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yukar da belirtilen hususlarda harç istisnas uygulamak suretiyle i'lem yapan kurulu'lar, istisnaya konu
i'lemin mahiyeti ile al nmayan harç tutar n , i'lemin yap ld tarihi takip eden 30 gün içinde ilgililerin
gelir veya kurumlar vergisi bak m ndan ba l bulundu u vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.
Döviz kazand r c faaliyetin gerçekle'medi inin tespit edildi i tarihi takip eden 30 gün içinde, bu
durumu vergi dairesine bildirmeyen kurulu'lar, harç ile ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden
ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar.
Bu maddenin uygulanmas bak m ndan döviz kazand r c faaliyetlerin neler oldu u ve bu maddenin
uygulamas na ili'kin usul ve esaslar Maliye Bakanl
ile D ' Ticaret Müste'arl
taraf ndan birlikte
tespit edilir." denilmi'tir.
Ek 1 inci madde ile döviz kazand r c faaliyetlerle ilgili harç istisnas na ili'kin düzenleme yap lm 't r.
Yap lan düzenlemeye ili'kin uygulama usul ve esaslar ayr ca yay mlanacak bir tebli ile
duyurulacakt r.
II-492 SAYILI HARÇLAR KANUNA EKL? TAR?FELERDE YAPILAN DE>?@?KL?KLER
492 say l Harçlar Kanunun Bakanl m za verdi i yetkiye dayan larak 1.1.2004 tarihinden itibaren
uygulanacak maktu harçlar ile ve nispi harçlar n asgari ve azami miktarlar , yeniden de erleme oran
uygulanmak suretiyle art r larak 26.12.2003 gün ve 25328 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 41 Seri
No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebli i ile duyurulmu'tur.
Ancak, 5035 say l Baz Kanunlarda De i'iklik Yap lmas Hakk nda Kanun ile 492 say l Harçlar
Kanununa ekli (1), (2), (4), (6), (7), (8) ve (9) say l tarifelerde de i'iklikler yap lm ' olup, bu
de i'ikliklerin 1.1.2004 tarihinde yürürlü e girece i hükme ba lanm 't r.
Buna göre, 1.1.2004 tarihinden itibaren a'a da belirtilen tarifelerdeki de i'iklikler esas al narak i'lem
yap lmas gerekmektedir.
A- (1) Say l Tarifede Yap lan De i'iklikler
492 say l Harçlar Kanununa ekli (I) say l tarifenin "A) Mahkeme Harçlar " ba'l kl bölümünün (I 3), (IIII-e) ve (III-2-b ve c) f kralar nda 5035 say l Kanunun 34 üncü maddesi ile yap lan de i'iklikle belirtilen
f kralara "Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi" ibaresi eklenmi'tir. Tarifenin ilgili hükümleri a'a da
belirtilmi'tir.
"3. Bölge ?dare Mahkemeleri, Yarg tay, Dan 'tay ve Askeri Yüksek ?dare Mahkemesinde
(15.300.000.TL.)"
"c) Yukar daki nispetler Bölge ?dare Mahkemeleri, Dan 'tay, Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi ve
Yarg tay n tasdik veya i'in esas n hüküm alt na ald kararlar için de aynen uygulan r."
"b) (a) f kras nda yaz l davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair
Yarg tay, Dan 'tay ve Askeri Yüksek ?dare Mahkemesi kararlar nda
(20.000.000.TL.)
"c) ?dare Mahkemeleri, Bölge ?dare Mahkemeleri, Yarg tay, Dan 'ta ve Askeri Yüksek ?dare
Mahkemesinin icran n tehiri kararlar nda
(16.400.000.TL.)"
B- (2) Say l Tarifede Yap lan De i'iklikler
17.6.2003 tarih ve 25141 say l Resmi Gazete'de yay mlanan 4884 say l Kanunun 1 inci maddesi ile
6762 say l Türk Ticaret Kanununun 69 uncu maddesinde yap lan de i'iklik ile ticaret sicil
memurluklar na, anonim ve limited 'irketlerin kurulu' a'amas nda 'irket defterlerini tasdik yetkisi
verilmi'tir. Buna paralel olarak 492 say l Harçlar Kanununa ekli (2) say l tarifenin "II-Maktu Harçlar"
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ba'l kl bölümünün (4) numaral f kras n n sonuna 5035 say l Kanununun 35 inci maddesi ile eklenen
hüküm ile ticaret sicili memurluklar nca yap lacak defter tasdik i'lemleri harç kapsam na al narak söz
konusu i'lem (2) say l tarifenin (4) numaral f kras na göre harca tabi tutulmu'tur.
C- (4) Say l Tarifede Yap lan De i'iklikler
492 say l Harçlar Kanununa ekli (4) say l tarifenin "II- Kadastro ve tapulama i'lemleri" ba'l kl
bölümüne (d) f kras ndan sonra gelmek üzere 5035 say l Kanunun 36 nc maddesi ile eklenen
paragrafla "kadastro i'lemlerinin yenilenmesinden harç al nmayaca " hüküm alt na al nm 't r.
D- (6) Say l Tarifede Yap lan de i'iklikler
5035 say l Kanunun 37 nci maddesi ile 492 say l Harçlar Kanununa ekli (6) say l tarifenin "II-Vize
harçlar " ba'l
"II-Vize müracaat ve vize harçlar " 'eklinde, ayn bölümün (2) numaral f kras ndan
sonra gelmek üzere eklenen paragraf hükmü ile, "Hangi ülke vatanda'lar ndan vize müracaat harc ,
hangi ülke vatanda'lar ndan vize harc al nmas gerekti i ile harç tutarlar n n tespitine mütekabiliyet
esas gözönünde tutularak D ' 'leri Bakanl
yetkilidir." 'eklinde, "III- Yabanc lara verilecek ikamet
tezkeresi ve D ' 'leri Bakanl
tasdik harçlar " bölümünün (I) numaral f kras a'a daki 'ekilde
de i'tirilmi'tir.
"1- ?kamet tezkeresi:
1 aya kadar her gün için
(5.000.000.TL.)
(Bu tutar ilk ay için tezkere ba' na 10 milyondan az 50 milyondan çok olamaz
1 aydan sonraki her ay için
(30.000.000.TL.)
?lk aydan sonraki aylara ait harc n hesab nda ay kesirleri tam ay olarak dikkate al n r."
Yap lan düzenlemeye göre ikamet tezkeresi harçlar n n 1 aya kadar sürelerde gün esas n göre, 1
aydan sonraki süreler için ise ay esas n göre hesaplanmas gerekmektedir.
Buna göre, örne in:
1- 1 gün süreli olarak verilen ikamet tezkeresinden 5.000.000.TL harç do acakt r. Ancak ilk ay için
tezkere ba' na asgari harç miktar 10.000.000.TL olarak belirlendi inden 10.000.000.TL harç tahsil
edilecektir.
2- 20 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 5x5.000.000=25.000.000.TL harç tahsil
edilecektir.
3- 20 gün süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden 20x5.000.000.T=100.000.000 TL harç
do acakt r. Ancak, ilk ay için al nacak harç miktar 50.000.000.TL'den çok olamayaca için harç
50.000.000.TL olarak tahsil edilecektir.
4- 3 ay süreli olarak düzenlenen ikamet tezkeresinden ilk ay için 50.000.000.TL ve sonraki iki ay için
2x30.000.000=60.000.000.TL ve toplam olarak 50.000.000+60.000.000=110.000.000.TL harç
al nacakt r.
E- (7) Say l Tarifede Yap lan De i'iklikler
5035 say l Kanunun 38 inci maddesi ile 492 say l Harçlar Kanununa ekli (7) say l tarifenin "II-Liman
i'lemleri" bölümünün (6) ve (7) numaral f kralar a'a daki 'ekilde de i'tirilmi'tir.
"6. Yeterlik Belgesi Harçlar :
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a) Uzakyol Kaptan , Uzakyol Ba'makinist/Ba'mühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol ?kinci
Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman K lavuz
Kaptan , ?stanbul Bo az K lavuz Kaptan ve Çanakkale Bo az K lavuz Kaptan
(31.100.000.TL)
b) Kaptan, Ba'makinist ve Deniz K lavuz Kaptan
(20.600.000.TL)
c) Birinci Zabit, ?kinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptan ,
Bal kadam, 1. S n f Dalg ç, 2 S n f Dalg ç, Bal kadam Gaz Kar ' m ve Aç k Deniz Bal kç Gemisi
Kaptan
(12.300.000.TL)
d) S n rl Kaptan, S n rl Ba'makinist, S n rl Vardiya Zabiti, S n rl Makine Zabiti, Amatör Denizci ve
Bal kç Gemisi Kaptan )
(9.000.000.TL)
7- Türk Denizci Kütü üne kay t suretlerinden (Fotokopiler dahil), Gemiadam Cüzdan ,
Gemiadamlar n n E itim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlar Hakk nda Uluslararas Sözle'me
Kapsam nda Verilen E itim Sertifikalar ve K sa Mesafi Telsiz Belgeleri
(5.900.000.TL)
F- (8) Say l Tarifede Yap lan De i'iklikler
5035 say l Kanunun 39 uncu maddesi ile 492 say l Harçlar Kanununa ekli (8) say l tarifenin "VIMeslek erbab na verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden al nacak harçlar" ba'l kl bölümünün
(15) numaral f kras n n (a) ve (b) bentleri ile (16) numaral f kras n n (a) ve (b) bentlerinde yer alan
tutarlar a'a daki 'ekilde yeniden belirlenmi', (16) numaral f kran n sonuna a'a daki (c) bendi
eklenmi' ayn tarifenin XI inci bölümünün ba'l
"Finansal faaliyet harçlar " olarak de i'tirilmi',
bölümün (8) numaral f kras a'a daki 'ekilde de i'tirilmi' ve tarifenin sonuna a'a daki (10)
numaral f kra eklenmi'tir.
15. Avc l k belgesi:
Hususi Kanunu gere ince verilecek avc l k belgeleri
(Her y l içi)
"a) Avc derneklerine dahil olanlardan
(110.000.000.TL)
b) Avc derneklerine dahil olmayanlardan
(120.000.000.TL)
16. Silah ta' ma ve bulundurma vesikalar
a) Resmi makamlar taraf ndan gerçek ki'ilere verilecek silah ta' ma müsaade vesikalar (Her y l için)
(250.000.000.TL)
b) Bulundurma vesikalar
(400.000.000.TL)
c) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri
(10.000.000.TL)"
XI- Finansal Faaliyet Harçlar
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"8-a) Sigorta irketleri kurulu izin belgeleri (Her y l için)
(42.622.000.000.TL)
Sigorta 'irketleri kurulu' izin belgeleri (Her y l için)
(47.395,60 YTL)
b) Emeklilik irketleri kurulu izin belgeleri (Her y l için)
(30.000.000.000.TL)
Emeklilik 'irketleri kurulu' izin belgeleri (Her y l için)
(33.360,00 YTL)
"10. ?stanbul Menkul K ymetler Borsas nda yap lan i' ve i'lemler nedeniyle al nan menkul k ymet
kotasyon ve tescil ücretleri, kurtaj ücretlerinden borsa yönetimine ödenecek borsa paylar ve Sermaye
Piyasas Kurulu taraf ndan yap lan tescil ve kay tlar nedeniyle al nan ücretler üzerinden
(Yüzde 50)"
5035 say l Kanunun 49 uncu maddesinin 5 inci f kras ile 492 say l Harçlar Kanununa ekli (8) say l
tarifenin "V-Sat ' ruhsatnameleri" ba'l kl bölümünün 1 inci maddesinde yer alan tekel konusuna giren
maddeleri satmak isteyenlere verilecek sat ' ve ruhsat tezkereleri ile 2 inci maddesinde yer alan tekel
konusuna giren maddeleri imal ve ithal etmek isteyenlere verilecek izin vesikalar Harçlar Kanunu
kapsam d ' na ç kar lm 't r.
G-(9) Say l Tarifede Yap lan De i'iklikler
5035 say l Kanunun 40 nc maddesi ile 492 say l Harçlar Kanununa ekli (9) say l tarifenin "II-Sürücü
belgesi harçlar " bölümünün (a) bendi a'a daki 'ekilde yeniden düzenlenmi'tir.
"a) A1, A2, B, F ve II. s n f sürücü belgelerinden
(100.000.000.TL)"
Yap lan düzenleme ile K s n f sürücü aday belgesi Harçlar Kanunu kapsam d ' na ç kar lm 't r.
Tebli olunur.
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