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viiÖnsöz

Önsöz
Kamu hizmetlerini için yapılan harcamaları karşılamak için devletin gelire gereksini-

mi vardır. En sağlıklı gelirler vergilerden oluşmaktadır. Dar anlamda vergi kavramı adı 
vergi olan kamu gelirlerini ifade ederken geniş anlamda vergi kavramı vergiler yanında 
resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri de kapsamaktadır. Kitabımızda vergi ve harç 
olmak üzere iki tür kamu gelirine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Her iki gelir türü de ka-
nuna dayalı olarak alınmaktadır. Ancak vergilerde genel olarak kamu giderleri karşıla-
ma amacı dışında herhangi bir karşılık söz konusu değildir. Harçlar ise yapılan bir kamu 
hizmetinden sağlanacak fayda karşılığında alınmaktadır. Hizmetin gerektirdiği giderlerin 
bire bir karşılığı olmasa bile hizmete karşılık bir bedel ödenir.

Elinizdeki kitap damga vergisi ve yargı harçları konularını içermektedir. Damga vergi-
si önceden bir resim olarak düzenlenmesine rağmen günümüzde bir vergi olarak düzen-
lenmiş bulunmaktadır. Damga vergisi bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya 
devletle yaptıkları hukuki işlemler nedeniyle düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme 
niteliği taşıyan kağıt yada elektronik belgeler üzerinden alınmaktadır. Damga vergisi 488 
Sayılı Damga Vergisi Kanunu ile düzenlenmiştir.

Anayasanın 73. Maddesine göre kanuna göre alınması gereken harçların maliye politi-
kasının bir aracı olması, hizmet karşılığı olması, bir faydanın ortaya çıkması, hizmet veren 
kurumlar tarafından tahsil edilmesi, verilen hizmetin bölünebilir kamu hizmetlerinden 
olması ve hizmetin hizmeti alacak olanın isteğine bağlı olması gibi özellikleri bulunmak-
tadır. Yargı Harçları Başvuru Harcı, Celse Harcı, Karar ve İlam Harcı, Temyiz, İstinaf ve 
İtiraz Harçları, icra ve iflas harçları alınmaktadır. Bu harçlar Başvuru Harcı, İcranın Yerine 
Getirilmesi Harcı, Tahsil Harcı, İdare Harcı ,İflas Harçları, Haciz, Teslim ve Satış Harcı, 
Kayıt ve Tescil Harcı, Suret Harcı, Muhafaza Harcı ile Vergi yargısında alınan başvurma, 
karar ve suret harçları olarak düzenlenmiştir.

Kitabımızın ilk üç ünitesi damga vergisine, kalan 5 ünitesi ise yargı harçları ile icra ve 
iflas harçlarına ayrılmıştır. Kitabın öncelikle öğrenci arkadaşlara ve konu ile ilgili olana 
kimselere yararlı olmasını dilerim.

                                                                                                   
        Editör
                                                                                        Doç.Dr. Doğan GÖKBEL
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Damga vergisini tanımlayabilecek,
Damga vergisinin diğer mali yükümlülüklerden farklarını saptayabilecek,
Damga vergisinin bir mali yükümlülük olarak niteliklerini listeleyebilecek,
Damga vergisinde konu, vergiyi doğuran olay, yükümlü, sorumlu, matrah ve 
oran ile vergi kolaylıkları (muafiyeti-istisna) gibi unsurlarını açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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DAMGA VERGİSİNİN TANIMI VE NİTELİKLERİ 
En genel tanımı ile damga vergisi bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya devlet-
le yaptıkları çeşitli hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli etme 
niteliğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınan bir mali yükümlülüktür.

Yukarıdaki tanımdan hareketle damga vergisinin cebri bir kamu geliri olduğu sonucuna 
ulaşılır. Cebri kamu gelirleri, devletin mali alanda egemen olması nedeni ile tek taraflı üstün 
iradesini kullanmak suretiyle bireyler ve topluluklarına buyurup, bunlardan kamu gücüne 
dayanarak hukuki cebir altında topladığı vergi, resim, harç, şerefiye ve benzeri kamu gelirle-
ridir. Bireyler ve topluluklar cebri kamu gelirlerini devlete sağlamak-ödemek zorundadırlar 
aksi takdirde bu gelirler kendilerinden cebren tahsil edilir ve bunları ödemeyenler hakkında 
yaptırım niteliğinde bazı hukuki sonuçlar (ceza, gecikme zammı ve sair) gündeme gelir.

Cebri kamu gelirlerinin bir kısmı karşılıklılık esasına dayanırken bir kısmı da karşılık-
sızdır. Resim ve harçlar karşılıklı kamu gelirleridir. Diğer bir deyişle bu kamu gelirleri bir 
şeyin karşılığı olarak alınırlar. Bu karşılık kamu idaresi tarafından bir hizmetin sunulması, 
bir izin verilmesi ya da bir ayrıcalık sağlanması biçiminde olabilir. Vergiler ise karşılık-
sız kamu gelirleridir. Bir başka anlatımla ödenen vergilerin belirli ve somut bir karşılı-
ğı bulunmaz. Vergi ödeyen vatandaşlar ödedikleri vergiler karşılığında devletten somut 
bir hizmet talep edemezler, sadece ülke genelinde sunulan kamu hizmetlerinin nitelik ve 
nicelik itibarıyla gelişmesini bekleyebilirler. Bu nedenle vergi, yükümlülerine somut bir 
karşılık talep etme hakkı sağlamaz. Devlet hazinesinde toplanan vergiler buradan çeşitli 
kamu hizmetleri için harcanır. Hangi hizmet için hangi verginin harcandığı bilinemez. 
Vergiler tüm ülke düzeyinde kamu hizmetlerinin sunulmasının finansmanı için kullanı-
lır. Vatandaşlar yukarıda belirtilen beklentileri karşılanmadığında demokratik yollardan 
siyasi iktidara tepkilerini gösterirler. Bu bağlamda seçim sandıklarında oy vermeyerek si-
yasi sorumlulardan hesap sorabilirler. 

Damga vergisi Türk Vergi Sistemi içinde yer alan vergilerden biridir. Damga vergisi 
yasada vergi adı altında düzenlenmiş olmasına rağmen aslında resim niteliğinde bir mali 
yükümlülüktür. Zira damga vergisi bir hukuki işlemin kâğıda dökülmesi suretiyle tarafları-
na sağladığı ispat ayrıcalığı karşılığında alınır. Gerçekten 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 200. maddesinde miktar veya değeri belli tutarı aşan hukuki işlemlerin senet 
ile ispatlanması kuralı getirildiğinden, bir hukuki işlemin kâğıda dökülerek yazılı şekilde 
yapılması bu işlemin taraflarına işlemden doğan hak ve yükümlülüklerinin ispatı açısından 

Bir Mali Yükümlülük 
Olarak Damga Vergisi

Vergiler karşılıksız, resim ve 
harçlar ise karşılıklı kamu 
gelirleridir.



Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi4

önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu duruma rağmen damga vergisi 488 sayılı yasada vergi 
adı altında düzenlendiği için bu mali yükümlülük Türk Vergi Sistemi içinde cebri kamu 
gelirlerinden vergiler grubuna dahil sayılır.

Damga vergisi aslında resim niteliğinde bir kamu geliri olmasına rağmen bu kamu gelirinin 
Türk Vergi Sistemi içerisinde vergiler grubuna dahil edilmesinin nedeni nedir?

Vergi, devletin ya da devredilmiş vergilendirme yetkisine sahip diğer kamu tüzel kişi-
lerinin kamu hizmetlerinin finansmanını gerçekleştirmek üzere bireylerden ve topluluk-
larından hukuki cebir altında aldıkları karşılıksız parasal değerlerdir. Bu tanımdan anlaşı-
lacağı üzere vergi karşılık esasına dayanmayan bir cebri kamu geliridir.

Resim, belli bir iş yapma izni verilmesi yahut ruhsat gibi belli bir ayrıcalık sağlan-
ması karşılığında kamu idarelerine ödenmek zorunda kalınan paralardır. Ülkemizde 
hâlihazırda resim adı altında bir mali yükümlülük uygulaması bulunmamaktadır. Başka 
bir deyişle günümüzde Türk Vergi Sistemi içinde resimler kaldırılmış, bu nitelikteki kamu 
gelirleri harç veya vergi adı altında düzenlenmiştir. Örneğin gümrük resmi yerine gümrük 
vergisi, damga resmi yerine de damga vergisi getirilmiştir. Cebri bir kamu geliri olsa da 
resimler, sahip oldukları karşılıklılık niteliği nedeniyle vergilerden nitelik açısından farklı 
konumdadırlar.

Damga vergisi, konularına göre mali yükümlülükler ayrımında harcamalardan alınan 
vergiler grubuna dahil edilir. Damga vergisinde vergiyi doğuran olay hukuki bir işlemin 
yapılması ve bu işlem ile ilgili bir kâğıdın imzalanıp düzenlenmesi olduğu ve kişiler hu-
kuki işlemleri nedeniyle yaptıkları harcamalar içinde damga vergisi ödemek zorunda kal-
dıkları için damga vergisi harcamalardan alınan vergiler (muamele vergileri) kapsamında 
hukuki muamele vergilerinin bir alt türünü oluşturur. Damga vergisi tek iki veya çok ta-
raflı hukuki işlemleri konu edinen bir muamele vergisidir. İdari karar ve tasarruflar gibi 
bir kısım tek taraflı hukuki işlemler ile sözleşmeler gibi bazı iki taraflı hukuki işlemler 
nedeniyle damga vergisi alınır.

Damga vergisi mali yükümlülükler ayrımında hangi vergiler grubuna girer?

Damga Vergisi harcamalardan alınan bir vergi olması nedeniyle dolaylı (vasıtalı) bir 
vergi niteliği taşır. Bu verginin ekonomik süreç içinde bir sonraki veya bir önceki aşama-
ya yansıtılması, böylece fiilî yükümlüsü ile yasal yükümlüsünün farklı kişiler olabilmesi 
prensipte mümkündür.

Damga vergisi objektif (gayri şahsi) nitelikte bir vergidir, bir başka deyişle vergi yü-
kümlüsünün ekonomik, hukuki ve kişisel (medeni, ailevi, sıhhi vb) durumları dikkate 
alınmaksızın vergilendirme yapılır.

Damga vergisi genel nitelikte bir vergidir zira hukuki işlemlere dair kâğıtların pek 
çoğu bu vergiye tabi tutulmuştur.

Damga vergisi merkezi yönetim tarafından alınan bir vergi olup bu vergiye dair tahsi-
lat genel bütçe gelirleri arasında yer alır.

Ülkemizde Osmanlı Devleti döneminden beri uygulanan damga vergisi cumhuriyet 
döneminde 23.5.1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu’nda bir resim adı altında 
düzenlenmiş iken 11.07.1964 tarihli 11751 no.’lu Resmî Gazete de yayınlanan 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu’nda vergi olarak düzenlenmiştir.

Damga vergisi sadece ülkemize özgü bir mali yükümlülük değildir. Başka ülkelerde de 
aynı veya benzer ad altında benzer konuları yükümlendiren mali yükümlülükler söz ko-
nusudur. Gerçekten Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı (United Kingdom 
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Vergi, kamu giderlerini karşılamak 
amacıyla kanuna göre, zora dayalı 
olarak ve karşılıksız alınan bir 
kamu geliri iken harç, belirli kamu 
hizmetlerinden yararlandırmak 
için alınmaktadır. Resim ise kamu 
idarelerinin verdikleri bir izin 
veya sağladıkları bir ayrıcalık  
karşılığında alınan bir kamu 
geliridir.
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tarafından alınan bir vergidir.
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of Great Britain and Northern Ireland) ile geçmişte Britanya İmparatorluğu’nun parçası 
olan devletler ile sonradan katılmış devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyonu 
ifade eden İngiliz Milletler Topluluğuna (Commonwealth of Nations) dahil ülkelerde 
uygulanan “stamp duty” veya “stamp tax”, Almanya Federal Cumhuriyeti (Bundesrepub-
lik Deutschland) ile İsviçre Konfederasyonu’nda (Confoederatio Helvetica) uygulanan 
“Stempelsteuer”, “Stempeltaxe” ya da “Urkundensteuer” damga vergisine benzer nitelikte 
muamele vergileri ya da mali yükümlülüklerdir.

DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ MEVZUAT
Hukuk kuralının uygulamada aldığı çeşitli biçimlere hukukun kaynakları adı verilir. Hu-
kukun kaynaklarını oluşturan hukuk kuralları uygulamada çok farklı biçim ve adlar alır. 
Bu kaynakların bir kısmı yazısız olsa da önemli bir kısmı yazılıdır. Yazılı kaynaklar yazıya 
dökülmüş, bir metin hâline getirilmiş kurallardır. Damga vergisine dair hukuk kurallarının 
bir parçasını oluşturduğu mali hukuk alanında asıl olan yazılı kurallardır. Mevzuat hukuk 
sistemi içinde yetkili organlar tarafından konularak (vaz edilerek) yürürlüğe girmiş olan 
yazılı hukuk kuralları bütününe verilen addır. Mevzuat kapsamındaki hukuk kuralları da 
niteliklerine göre kendi aralarında bir ayrıma tabi tutulur. Bu bağlamda asli kaynaklar-ta-
li kaynaklar ayrımı yapılır. Asıl (asli-birincil) hukuk kaynakları bağlayıcı nitelik taşıyan ve 
yeni bir kural koyan hukuk kaynaklarıdır. Anayasa’nın 73. maddesinde düzenlenmiş ve mali 
hukuka hâkim yasallık ilkesi uyarınca vergi hukukuna dair asli düzenlemeler sadece yasalar 
ile yapılabilir. Yardımcı (tali-ikincil-tamamlayıcı) hukuk kaynakları ise bağlayıcı nitelikte ol-
mayan yeni bir kural koymayan sadece mevcut bir kuralı tamamlayıp açıklayan çoğu kez de 
yürütme organı tarafından getirilen yön gösterici mahiyette hukuk kaynaklarıdır.

Hukuk sistemi içerisinde yürürlükte bulunan çok sayıda ve farklı hukuk kuralları ara-
sında bir hiyerarşi söz konusudur. Normlar hiyerarşisi adını alan bu altlık üstlük ilişkisin-
de kurallar adeta bir piramit biçiminde yukarıdan aşağıya doğru sıralanır. Bu piramidin 
tepesinde Anayasa bulunur. Anayasa hukuk sistemi içerisinde en temel ve en üst düzey 
hukuk kuralıdır. Hukuk sistemi içerisinde yer alan tüm hukuk kuralları başta anayasa ol-
mak üzere kendilerinden önce gelen kurallara uygun olmak zorundadır. Hukukun bir 
bütünlük arz eden bir sistem ve anlamlı bir düzen olması bunu gerektirir.

Damga Vergisi 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle 
damga vergisine dair birincil düzenlemeyi Damga Vergisi Kanunu oluşturur. Ancak Vergi 
Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İdari Yargılama Usu-
lü Kanunu da damga vergisi uygulamasında yararlanılan birincil düzenlemelerdir. Yine 
hükümleri ile damga vergisine dair kolaylık (muafiyet ve istisna) getiren özel kanunlar 
da damga vergisi ile ilgili birincil düzenlemelerden sayılır. Ayrıca vergilendirmeye ilişkin 
anayasal ilkeleri düzenleyen “Vergi Ödevi” başlıklı Anayasa’nın 73. maddesi ile usulüne 
göre yürürlüğe konulmuş çifte vergilendirmeyi önlemeye dair uluslararası anlaşmaların 
damga vergisine dair hükümleri de bu vergi açısından birincil düzenleme niteliğindedir.

Damga Vergisi Kanunu dışında damga vergisine ilişkin birincil düzenlemelerin yapıldığı di-
ğer kanunlar hangileridir?

Damga vergisine dair ikincil düzenlemeleri ise yürütme organı ve idarenin sahip bu-
lundukları ikincil düzenleme yetkisine istinaden getirdikleri çeşitli düzenlemeler oluştu-
rur. Bu bağlamda damga vergisine ilişkin çıkarılmış  vergi idaresini ifade eden Hazine ve 
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından çıkarılan İç Genelgeler, Genel Yazılar, 
Özelgeler (Muktezalar) ve Sirkülerler oluşturur. Vergi ödevi Anayasa’nın siyasal haklar ve 
ödevler ile ilgili ikinci kısmının dördüncü bölümünde düzenlenmiş olduğundan olağan 
dönemlerde Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri  ile damga vergisi alanında yükümlendi-

Anayasamıza göre, vergi 
hukukuna dair asli düzenlemeler 
sadece yasalarla yapılabilir.
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Anayasamıza göre usulüne 
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de damga vergisine ilişkin birincil 
düzenlemelerdendir.
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rici ya da yararlandırıcı hiçbir düzenleme yapılamaz. Olağanüstü hallerde ise olağanüstü 
halin gerekli kılması durumunda Cumhurbaşkanı hukuken kanun hükmünde bir hukuk 
kaynağı olan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çıkararak vergilendirme alanında da dü-
zenlemeler yapabilir. Mevzuatımızda hâlihazırda damga vergisine dair düzenleme getiren 
herhangi  bir tüzük ya da yönetmelik bulunmamakta olup bu konudaki ikincil düzenle-
meler daha ziyade genel tebliğler ile yapılmaktadır.

Damga Vergisi alanında kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılamamasının ne-
deni söyleyiniz.

11.07.1964 tarih ve 11751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Dam-
ga Vergisi Kanunu 50 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan bir yasadır. Bu durumla 
birlikte yasakoyucu zaman zaman değişiklikler yaparak bu yasayı günün koşullarına uyar-
lamayı başarmıştır. Bu bağlamda son olarak 7139 sayılı yasa ve 700 sayılı KHK ile Damga 
Vergisi Kanunu’nda bir değişiklik yapılmıştır.

Son olarak damga vergisine ilişkin Danıştay ve Sayıştay kararları mevzuatın bir parçası 
olmasalar da yasa uygulamasına dair önemli bazı ilke ve esaslar getirdikleri için damga 
vergisi uygulaması açısından muhakkak dikkate alınmak zorundadır.

DAMGA VERGİSİNİN KONUSU 
Verginin konusu ya da mevzuu üzerine vergi konulan ve verginin kaynağı olan ekonomik 
nitelik taşıyan öğe olarak tanımlanır. Verginin konu unsuru “neyi vergilendireceğiz?” so-
rusunun yanıtını verir. Anayasa madde 73’de mali güce göre vergilendirme ilkesine yer 
verildiğinden, verginin konu unsurunu da mali güç ve bunun göstergeleri oluşturacaktır. 
Çağdaş kamu maliyesinde mali gücün üç göstergesini gelir, servet ve harcamaların oluş-
turduğu kabul edilerek bu üç unsur vergi konusu kılınmış, vergiye tabi tutulmuştur.

Damga vergisinin konusu 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde dü-
zenlenmiştir. Anılan maddede Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yazılı 
kâğıtların damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere damga vergisinin konu unsurunu bir kısım 
kâğıt ve belgeler oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle damga vergisi “kâğıt” kavramı üzerine 
bina edilmiş bir mali yükümlülüktür. Bu kâğıtlarda ise hukuki işlemler yazıya dökülmüştür.

Yasanın 1. maddesinde kâğıt terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işa-
ret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz 
edilebilecek olan belgeler olarak tanımlanmış, ayrıca 5228 sayılı Yasanın 59. maddesinin 
4/a bendi ile 31.07.2004 tarihinde Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile elekt-
ronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturu-
lan belgelerin de kâğıt olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu “kağıt” terimini nasıl tanımlamıştır?

En genel anlamı ile kâğıt, medeni, ticari ya da resmi-idari işlemler ile ilgili bir hususu 
ispat ve belli etmeye yarayan, yazılmış ve imzalanmış olan veya üzerine imza yerine geçe-
cek bir işaret konulmuş bulunan maddi varlığı haiz belgeler olarak tanımlanabilir.

Ayrıca yasanın “şümul” başlıklı ikinci maddesinde vergiye tabi kâğıtlar mahiyetinde bu-
lunan veya onların yerini alan mektup ve şerhler ile bu kâğıtların hükümlerinin yenilen-
mesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhle-
rin de damga vergisine tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gereğince vergiye tabi 
kâğıtların yerine geçen (mektup ve şerh biçimindeki) kâğıtlar da damga vergisine tabi olur.

Mektup insanlar arasında haberleşme amacıyla kullanılan bir belgedir. Mektuplar 
normalde bir hukuki muamele içermezler. Bununla birlikte bir mektup yasanın kapsamı 
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Damga vergisinin konusunu kağıt 
ve belgeler oluşturmaktadır.
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Damga vergisine tabi kağıtların 
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vergisine tabi olur.
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içinde bulunan bir kâğıdın içeriğine sahip ise diğer bir deyişle bir hususu belli ve ispat 
etme özelliğini haizse ya da bir hukuki ilişkide tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükle-
rini belirleyecek şekilde kaleme alınmışsa bir akdi ilişkide ispat ve tevsik vasıtası olarak 
kullanılabilecekse ve de ibraz edilebilecek nitelik taşıyorsa damga vergisine tabi tutulur.

Mektubun damga vergisine tabi olması için taşıması gereken nitelikleri belirtiniz.

Şerh bir anlam ifade etmek, bir hususu açıklamak, ayrıntılı biçimde anlatmak için 
yazılmış belgelerdir. Bir şerh de, bir hususu belli ve ispat etme özelliğine sahipse veya 
mevcut ve damga vergisine tabi bir kâğıdın hükümlerinin yenilenmesi, uzatılması, devri, 
değiştirilmesi veya bozulması (feshi) hususlarında kaleme alınmışsa bir başka deyişle yeni 
bir kâğıdın düzenlenmesi hükmünde ise veya mevcut bir kâğıdın yerini alan nitelikte ise 
damga vergisine tabi tutulur.

Damga vergisine tabi tutulmak için öncelikle kâğıdın düzenlenmiş olması gerekir. Dü-
zenlenmek hukuki işlemin kâğıda bağlanmasını, yazılı şekilde yapılmasını gerektirir. Dü-
zenlenmek suretiyle kâğıt ilgili olduğu hukuki işlem ile ilgili bir hususu ispat ve belli etme 
ve bu husus açısından hüküm ifade etme niteliğini kazanır ki bu durum damga vergisi 
açısından vergiyi doğuran olay unsurunu oluşturur. Damga vergisi bir işlemin kâğıda bağ-
lanmak suretiyle hukuki değer kazanıp hukuk düzeninin sağladığı himayeden yararlan-
maya başlaması nedeni ile alınan bir mali yükümlülüktür. Kâğıda bağlama işleme hukuki 
açıdan ispat ve tevsik kabiliyeti kazandırır. Ancak varlığı ispat edilebilen bir hak hukuki 
değer taşır ve hukuk düzeni tarafından korunur.

Damga vergisi açısından kağıdın düzenlenmesi ile vergiyi doğuran olay unsurunun ortaya 
çıkması kağıdın hangi niteliği kazandığını göstermektedir?

Yargılamada önemli olan tarafların iddia veya savunma bağlamında ileri sürdükleri 
vakıalar değil fakat bunların nasıl ispat edileceğidir. Çünkü taraflar ileri sürdükleri iddi-
aları ve ihtilaf konusu vakıaları ispat edebilirlerse yargılama kendi lehlerine sonuçlana-
bilir. Çağdaş hukuk sistemleri ispat alanında bazı prensipleri benimsemişlerdir. Bunlar 
serbest ispat ve kanuni ispat prensipleridir. Günümüzde özel hukuk alanında kanun ko-
yucular daha çok kanuni ispat prensibini benimsemektedirler. Bu prensip uyarınca ispat 
ancak kanun koyucu tarafından belirlenen deliller vasıtası ile mümkün olabilir. Bu deliller 
arasında en önemlisi ise senettir. Türk Hukuku’nda özel hukuk davalarında senetle ispat 
kuralı geçerlidir (HMK madde 200 uyarınca yapıldığı zamanki miktar veya değeri 2.500 
lirasını geçen hukuki işlemler kural olarak senetle ispat kuralına tâbidir. Bu tür işlemlerde 
ancak karşı tarafın açık muvafakati ile tanık dinlenebilir.). Bir başka deyişle ihtilafın or-
taya çıkmasından önce eşit konumda bulunan taraflar, aralarındaki özel hukuk ilişkisinin 
içeriğini yazı ile tespit etmeli, böylece hukuki işlemlerini yazıya dökerek senede bağlama-
lıdırlar. Ancak hukuken kesin delil niteliğindeki senede bağlanmış, yazılı şekilde yapılmış 
işlemlerdeki hak ve yükümlülükler hukuki açıdan dikkate alınarak himaye görür.

Türk Hukukunda özel hukuk davalarında en önemli ispat vasıtası nedir?

Damga vergisine tabi bir kâğıdın vergilendirilebilmesi için ayrıca kural olarak bu 
kâğıdın Türkiye de düzenlenmiş olması gerekir. Damga Vergisi Kanunu da dâhil olmak 
üzere mali yükümlülüklere dair yasalar ülkenin mali egemenliğinin geçerli olduğu alanda 
uygulanabilir. Başka bir deyişle damga vergisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenlik 
hakkının (mali egemenlik) geçerli olduğu saha içinde düzenlenmiş kâğıtlardan alınabilir.
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Şerh, yeni bir kağıdın 
düzenlenmesi hükmünde ise veya 
mevcut bir kağıdın yerini alan 
nitelikte ise damga vergisine tabi 
tutulmaktadır.

Damga vergisine tabi tutulmak 
için öncelikle kâğıdın düzenlenmiş 
olması gerekir.

7

Serbest ispat ve kanuni ispat 
çağdaş hukuk sistemlerinin 
ispat alanında belirlediği temel 
prensiplerdir.

8
Damga vergisine tabi bir kâğıdın 
vergilendirilebilmesi için bu 
kâğıdın Türkiye de düzenlenmiş 
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Damga Vergisi Kanunu kapsamında vergilendirilecek olan kâğıtlar kural olarak Türki-
ye deki işlemlerle ilgili olarak Türkiye de düzenlenmiş kâğıtlardır. Yabancı ülkelerde veya 
uluslararası hukukta yabancı ülke kabul edilen elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen 
kâğıtlar kural olarak Türkiye de damga vergisine tabi tutulamaz.

Bununla birlikte 1. maddenin son fıkrasında yabancı memleketler ile Türkiye deki ya-
bancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların da bunlar Türkiye de resmî daire-
lere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle 
hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı belirtilmiştir. 

Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar hangi durumda damga 
vergisine tabi tutulmaktadır?

Bu bağlamda yabancı memleketler ile Türkiye deki yabancı elçilik ve konsolosluk-
larda düzenlenen kâğıtlar kısmen veya tamamen Türkiye’deki işlemlerle ilgili ise bunlar 
Türkiye’de resmî dairelere (örneğin mahkemelere veya icra dairelerine) bir hususun ispatı 
veya belli edilmesi amacıyla ibraz edilip varlıkları ortaya konulursa veya bu kâğıtlar üze-
rinde Türkiye’de devir ve ciro işlemleri yürütülürse ya da Türkiye’de bu kâğıtların hüküm-
lerinden herhangi başka bir şekilde yararlanılırsa bu kâğıtlardan da, damga vergisi alınır.

Vergilendirmede mülkilik ilkesi bir devletin kendi ülkesi içinde bulunan vergi konula-
rı ile kendi ülkesinde gerçekleşen vergiyi doğuran olayları vergilendirebilmesini gerektirir. 
Bu nedenle Türkiye’de düzenlenip bulunan ve Türk Hukuk Sistemi içinde değerlendirilip 
hükmünden yararlanılacak olan kâğıtlar, bunların fiziki düzenleme yeri Türkiye dışında 
olsa dahi, Türkiye’de damga vergisine tabi tutulurlar.

Serbest bölgeler Türkiye’nin siyasi sınırları içinde yer alsa da gümrük-mali sınırları 
dışında yer alan yerlerdir. Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ile ilgili 
olarak bu bölgeler içinde düzenlenip hükmünden de yine bu bölge içinde yararlanılan 
kâğıtlar damga vergisine tabi olmaz. (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3 
üncü maddesinin ikinci fıkrası “Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren 
yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar; Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle 
ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstes-
nadır”.) Ancak bu kâğıtların hükmünden serbest bölge dışında da yararlanılmak istenirse 
damga vergisi yükümlülüğü şüphesiz gündeme gelecektir.

Kâğıdın damga vergisi ile yükümlendirilebilmesi için ayrıca kanuna ekli (1) sayılı tab-
lo kapsamında bulunması gerekmektedir.

Kanuna ekli (1) sayılı tabloda damga vergisine tabi kâğıtlar akitlerle ilgili kâğıtlar, ka-
rarlar ve mazbatalar, ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, makbuzlar ve diğer kâğıtlar ol-
mak üzere toplam dört başlık altında toplanmıştır.

Damga Vergisi Kanunu’nu ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar hangi başlıklar altında 
toplanmıştır?

Anayasa’nın 73. maddesinde ifadesini bulan vergilerin yasallığı ilkesi uyarınca Damga Ver-
gisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yer almayan bir kâğıttan damga vergisi alınamayacaktır.

Kanuna ekli (1) sayılı tabloda damga vergisine tabi kâğıtlardan akitlerle ilgili kâğıtlar 
belli parayı ihtiva eden ve etmeyen kağıtlar olarak iki gruba ayrılmıştır. Belli parayı ihti-
va eden akitlerle ilgili kağıtlar on yedi alt grup hâlinde sayılmıştır denilmiş, ancak 2016 
yılında yapılan değişiklikle bu 17 gruba ayrıldı. Belli parayı ihtiva etmeyen akitlerle ilgili 
kağıtlar ise belli para içermeyen tahkimnameler ve aynı nitelikteki sulhnameler ile belli 
para içerip içermediklerine bakılmaksızın turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin ara-
larında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri olarak üç alt gruba ayrılmıştır.

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler
2. Kira mukavelenameleri
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri
4. Tahkimnameler ve sulhnameler

9

Devletin kendi ülkesi içinde 
bulunan vergi konuları ile 
kendi ülkesinde gerçekleşen 
vergiyi doğuran olayları 
vergilendirebilmesi mülkilik 
ilkesinin sonucudur.
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Damga Vergisi Kanunu’na ekli 
(1) sayılı tabloda yer almayan 
bir kâğıttan damga vergisi 
alınamaması Anayasa’nın 73. 
maddesinde yer alan “vergilerin 
yasallığı” ilkesinin bir sonucudur.
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5. Fesihnameler
6. Karayolları Trafik Kanunu Uyarınca Kayıt ve Tescil Edilmiş Ikinci El Araçların 

Satış ve Devrine Ilişkin Sözleşmeler
7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 

taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri
8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri
9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi ya-

pan idare ile düzenlenen sözleşmeler
10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsa-

mında düzenlenen:
•	 Taksitle	satış	sözleşmeleri,
•	 Ön	ödemeli	konut	satış	sözleşmeleri,	
•	 Devre	tatil	ve	uzun	süreli	tatil	hizmeti	sözleşmeleri,
•	 Paket	tur	sözleşmeleri,
•	 Abonelik	sözleşmeleri,
•	 Mesafeli	satış	sözleşmeleri

11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında dü-
zenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler

12.	14/3/2013	tarihli	ve	6446	sayılı	Elektrik	Piyasası	Kanunu	kapsamında	düzenlenen:
•	 Toptan	elektrik	satış	sözleşmeleri
•	 Perakende	elektrik	satış	sözleşmeleri
13.	18/4/2001	tarihli	ve	4646	sayılı	Doğal	Gaz	Piyasası	Kanunu	kapsamında	düzenlenen:

•	 Toptan	doğal	gaz	satışına	ilişkin	sözleşmeler,
•	 Tüketicilere	doğal	gaz	satışına	ilişkin	sözleşmeler

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri
15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri 

kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat ta-
ahhüt sözleşmeleri

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet söz-
leşmeleri

17. Yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden oluşur.
Kararlar ve mazbatalar, Meclislerden, resmî heyetlerden ve idari davalarla ilgili olma-

yarak Danıştay’dan verilen belli parayı ihtiva eden veya etmeyen mazbata, ilam ve kararlar 
ile hakem kararları ile ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmî daire ve kamu tüzel 
kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarından oluşmaktadır.

Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar, ticari ve mütedavil senetler ile ticari belgelerden 
oluşmaktadır. Ticari ve mütedavil senetler kapsamına emtia senetleri (makbuz senedi, rehin 
senedi, iyda senedi, taşıma senedi); konşimentolar; deniz ödüncü senedi ile ipotekli borç 
senedi ve irat senedi girer. Ticari belgeler ise menşe ve mahreç şahadetnameleri; resmî daire-
lere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri; barnameler; tasdikli ma-
nifesto nüshaları; ordinolar ile gümrük idarelerine verilen özet beyan formlarından oluşur.

Makbuzlar ve diğer kağıtlar ise çeşitli makbuzlar ve beyannameler ile  tabloda yazılı 
kağıtlardan aslı 1,00 Türk lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmî dai-
relere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinden oluşur.

Yasanın “istisnalar” başlıklı 9. maddesinde kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı 
kâğıtların damga vergisinden müstesna tutulduğu belirtilmiştir. Bu düzenlemeye paralel 
olarak kanuna ekli (2) sayılı tabloda ise damga vergisine tabi olmayan bir başka deyişle 
damga vergisinden istisna edilmiş kâğıtlar beş grup hâlinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda 
yasaya ekli (2) sayılı tabloda yer alan resmî işlerle ilgili kâğıtlar, öğrenciler ve askerlerle 
ilgili kâğıtlar, işçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar, ticari ve medeni işlerle ilgili 
kâğıtlar ile kurumlarla ilgili kâğıtlar damga vergisine tabi değildir.

Belli parayı ihtiva eden kağıtlar 
altı, belli parayı ihtiva etmeyenler 
üç gruba ayrılmıştır.

Mütedavil senetler, ciro ile veya 
elden verilmek suretiyle tedavül 
edilebilen senetlerdir. Senedin 
cirosu veya elden verilmesi ile 
senette yazılı alacak ve eşyanın 
mülkiyeti, senetle beraber, karşı 
tarafa intikal eder.

Menşe ve mahreç 
şahadetnameleri bir mamul yada 
mahsulün imal edildiği yada 
yetiştirildiği ülkeyi belli etmek 
için, ticaret ve sanayi odaları veya 
diğer makamlarca düzenlenip 
verilen belgelerdir.

Barname, yabancı ülkelerden, 
demiryolları ile taşınan eşya 
ile ilgili olarak demir yollarınca 
düzenlenen listeleri ifade 
etmektedir.

Manifesto, yabancı ülkelerden, 
deniz yolu ile gelen eşya için 
düzenlenerek gümrük idaresine 
verilen belgedir.
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Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda sayılan ve damga vergisine tabi olmayan 
kağıtlar nelerdir?

Son olarak bir kâğıdın vergileme açısından tekemmül etmiş olması için imzalanması 
veya kâğıt üzerine imza yerine geçen bir işaret konulması gerekmektedir. İmza geleneksel 
tipte imza olabileceği gibi elektronik imza da olabilir.

İmza bir kişinin bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya içeriğini onayladığını belirtmek 
için her zaman aynı biçimde el yazısıyla yazdığı adı veya özel işareti olarak tanımlanabilir. 

İmza ile imza yerine geçen işaretler 6098 sayılı yeni Borçlar Kanunu’nun 15 ve 16. 
maddelerinde düzenlenmiştir. Yine Noterlik Kanunu’nun 75. maddesi de imza yerine ne 
şekilde işlem yapılacağı konusunda özel bir hüküm içerir

Tüzel kişilerde tüzel kişi adına imza atma konusunda özel yetki (imza yetkisi) verilmiş 
kişiler imza atar. Küçük ve kısıtlılar için ise temsil yetkisi sınırları içinde kalmak koşuluyla 
bunların kanuni temsilcilerince imza atılır.

Gelişen bilişim teknolojisi elektronik ortamlarda üretilmiş belgelerin özel şifre ve kod-
lar ya da aidiyet belirleyen bilgilerin aktarılması anlamında elektronik imza ile taraflar 
için bağlayıcı hale gelmesi sonucunu doğurmuştur. 5228 sayılı yasa ile Damga Vergisi 
Kanunu’nda yapılan değişiklik ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortam-
da ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgelerin de kâğıt olarak değerlendirilip vergi-
ye tabi tutulacağı açıkça düzenlenmiştir. Bu hususta 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu 
hükümleri dikkate alınacaktır.

Verginin konu unsuru ile ilgili olarak üç husus önem arz etmektedir. Bunlardan ilki 
bir hukuki işlem dolayısıyla birden fazla kâğıt düzenlenmesi durumudur. Bir hukuki işlem 
dolayısıyla birden fazla kâğıt düzenlenmesi gerekirse bu durumda yasadaki diğer şartlar 
da mevcut ise, kâğıtlardan her biri ayrı ayrı damga vergisine tabi tutulacaktır.

İkinci durum birden çok işlemin aynı kâğıtta toplanması halidir. Aynı kâğıtta birden fazla 
işlemin toplanması durumunda bu işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğmamış iseler aynı 
kâğıtta toplanmış olmalarına rağmen bunların her biri ayrı ayrı damga vergisi ile yükümlendi-
rilir. Bununla birlikte bir asıldan doğan ve birbirine bağlı işlemler aynı kâğıtta toplanmışsa bu 
durumda bu işlemlerden sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni vergilendirilir.

Üçüncü ve son durum ise aynı hukuki işlem için ilave kâğıt düzenlenmesidir. Belli bir 
hukuki işlem için düzenlenen kâğıt dolayısıyla vergileme yapıldıktan sonra aynı işlem için 
ilave kâğıt düzenlenmesi yeni bir vergilemeyi gerektirmez.

Yukarıdaki açıklamalardan hareketle damga vergisine tabi olacak kâğıtların taşıması 
gerekli temel nitelikler aşağıdaki gibi tespit edilebilir:

•	 Kanuna	ekli	(1)	sayılı	tabloda	sayılan	kâğıtlar	arasında	bulunmak	ve	Kanuna	ekli	
(2) sayılı tabloda sayılan kâğıtlardan olmamak,

•	 Yazılıp	imzalanmak	veya	imza	yerine	geçen	bir	işaret	konulmak	suretiyle	düzen-
lenmiş olmak,

•	 Yürürlükteki	mevzuat	uyarınca	herhangi	bir	hususu	ispat	veya	belli	etmeye	yaramak	
(kâğıt bir hukuki ilişkinin varlığı, bu ilişkinin taraflarının karşılıklı hak ve yükümlülük-
leri, bir borcun dayanağı ve miktarı gibi hususları ispat veya belli etmeye yaramalıdır),

•	 Gerektiğinde	ibraz	edilebilecek	nitelikte	olmak	(bir	hususun	ispat	ve	belli	edilme-
sinin koşulu gerektiğinde ibraz edilebilecek olmaktan geçer, ibraz edilmek kâğıdın 
ispat ve tevsik vasıtası olarak kullanılması fiilidir).

Damga vergisine tabi olacak kâğıtların taşıması gerekli temel nitelikleri sıralayınız.

Kâğıt farklı kişi veya kuruluşlar arasındaki ilişkilere dair hususları ispat veya belli eder 
nitelikte olmalıdır, dâhili işlemlerin doğru şekilde yürütülüp izlenmesini sağlamak için 
kullanılan kâğıtlar damga vergisine tabi olmaz.

Kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıda bağlanmış olan işlemin tekem-
mül etmiş olması gerekir. Hukuki işlem eksiksiz tekemmül etmeli, bir başka deyişle hu-

Bir hukuki işlem dolayısıyla birden 
fazla kâğıt düzenlenmesi gerekirse 
bu durumda yasadaki diğer şartlar 
da mevcut ise kâğıtlardan her 
biri ayrı ayrı damga vergisine tabi 
tutulacaktır.

Belli bir hukuki işlem için 
düzenlenen kâğıt dolayısıyla 
vergileme yapıldıktan sonra 
aynı işlem için ilave kâğıt 
düzenlenmesi yeni bir vergilemeyi 
gerektirmez.
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Bir kâğıdın vergileme açısından 
tekemmül etmiş olması için 
imzalanması veya kâğıt üzerine 
imza yerine geçen bir işaret 
konulması gerekmektedir.

11



1. Ünite - Bir Mali Yükümlülük Olarak Damga Vergisi 11

kuken hüküm ifade eder hâle gelmiş olmalıdır. Hukuk âleminde vücut bulmamış hüküm 
kazanmamış yok hükmünde veya mutlak butlanla batıl veya hukuken geçersiz sayılan iş-
lemler için damga vergisi alınamaz.

Damga vergisinin konusunu oluşturan kâğıdın varlığı tespit edilmeden vergileme ya-
pılması mümkün değildir. Vergileme yapabilmek için idare kâğıdın fiziki mevcudiyetini 
belli delil veya ölçülere göre mutlaka tespit etmelidir.

DAMGA VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY 
Vergiyi doğuran olay 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde “Vergi alacağı ver-
gi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile 
doğar.” biçiminde tanımlanmıştır. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu teşkil 
eder” ifadesi nedeniyle vergi yasalarının vergi alacağının doğumunu gerçekleşmesi koşu-
luna bağladığı hukuki olay, işlem veya durumlar vergiyi doğuran olay olarak tanımlanır.

Damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay kâğıdın düzenlenmiş olmasıdır. Düzen-
lenmek hukuki işlemin kâğıda bağlanması, yazılı şekilde yapılması anlamına gelir. Düzen-
lenmek suretiyle kâğıt ilgili olduğu hukuki işlem ile ilgili bir hususu ispat ve belli etme ve bu 
husus açısından hüküm ifade etme niteliğini kazanır. Böylece vergi borcu doğar. Elektronik 
imza adı verilen ve 5070 sayılı kanuna göre bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veri 
ile bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacı ile kullanılan elektronik veriden yararla-
nılması hali  yararlanılan bu elektronik verinin düzenlenmesi anlamına gelir ki bu durum da 
damga vergisi açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesine tekabül eder.

Damga vergisine tabi bir kâğıdın vergilendirilebilmesi için ayrıca kural olarak bu 
kâğıdın Türkiye de düzenlenmiş olması gerekir. Ancak yabancı memleketler ile Türkiye 
deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenmiş kâğıtlar da bunlar Türkiye de resmi 
dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir 
suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulabilmektedir.

Bir kâğıdın vergileme açısından tekemmül etmiş olması için imzalanması veya kâğıt 
üzerine imza yerine geçen bir işaret konulması da gerekmektedir.

Yine bir kâğıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kâğıda bağlanmış olan işlemin 
de hukuken tekemmül etmiş olması gerekir. Bir başka deyişle kâğıda bağlanan hukuki 
işlem eksiksiz tekemmül etmeli, hukuken hüküm ifade eder hâle gelmiş olmalıdır. Hukuk 
âleminde vücut bulmamış hüküm kazanmamış yok hükmünde veya mutlak butlanla batıl 
veya hukuken geçersiz sayılan işlemler için damga vergisi alınamaz.

DAMGA VERGİSİNİN YÜKÜMLÜSÜ VE SORUMLUSU 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 8. maddesinde yükümlü-mükellef, vergi kanunlarına göre 
kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu tanım uya-
rınca verginin yükümlüsü (mükellefi), vergi yasalarına göre üzerine vergi borcu düşen, vergiyi 
doğuran olayı kendi kişiliğinde gerçekleştirmiş olan ve vergi borcunu da kendi malvarlığından 
ödeyecek olan gerçek veya tüzel kişi ya da tüzel kişiliği olmayan ekonomik oluşumdur. Yü-
kümlü unsuru “kimi vergilendireceğiz?” sorusunun yanıtını verir. Vergi kanunlarına göre üze-
rine vergi borcu düşen vergi yükümlüsü, vergiyi doğuran olayı kendi kişiliğinde gerçekleştiren 
ve vergi borcunu da kendi mal varlığından ödemek zorunda olan kişidir. Vergi yükümlüleri 
çeşitli türlerdedir. Verginin yasal yükümlüsü vergi yasaları gereğince kendisinden vergi alınan 
kimsedir. Verginin gerçek yükümlüsü-taşıyıcısı ise çeşitli ekonomik durumlardan yararlana-
rak yansıtma mekanizması aracılığıyla yasal yükümlü tarafından vergi yükü kendisine akta-
rılmış ve sonuçta üzerinde kalmış olan kimsedir. Vergi yükümlüsü olmak için Medeni Kanun 
anlamında fiil ehliyeti sahibi olmak gerekmez. Ödeme gücü (mali güç) sahibi olmak ve yasada 
düzenlenmiş vergiyi doğuran olayı kendi kişiliğinde doğurmak vergi yükümlüsü olmak için 
yeterlidir. Gerçek kişiler, tüzel kişiler veya tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar, vatandaşlar ya da 
yabancılar, özel hukuk yahut kamu hukuku tüzel kişileri vergi yükümlüsü olabilirler.

Damga Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinde damga vergisinin yükümlüsünün kâğıtları 
imza edenler olduğu hükme bağlanmıştır.

Damga vergisi açısından vergiyi 
doğuran olay kâğıdın düzenlenmiş 
olmasıdır.

Vergilemede yükümlü unsuru 
“kimi vergilendireceğiz?” 
sorusunun yanıtını verir.

Damga vergisinin yükümlüsü 
kural olarak damga vergisine tabi 
kâğıtları imza edenlerdir.
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Damga vergisinin yükümlüsü kural olarak damga vergisine tabi kâğıtları imza eden-
lerdir. İmza sahibi damga vergisi yükümlüsü, kâğıdın ilgili olduğu hukuki işlemin tekem-
mülü için imzası gereken kişi veya kişilerdir.

Damga vergisine tabi bir kısım kâğıt tek tarafça düzenlenip imza edilir. Taahhütname 
ve teklifname gibi kâğıtların damga vergisini kâğıdı imza eden taraf öder.

Damga vergisi kapsamında bulunan diğer bir grup kâğıt ise birden fazla kimse tarafından 
imzalanır. Sözleşmeler-mukavelenameler gibi kâğıtların damga vergisi yükümlülüğü kâğıdı 
imza eden tüm kişilere aittir. Kâğıtta imzası bulunanların hepsi kâğıda ilişkin damga vergi-
sinin tamamının ödenmesinden müştereken ve müteselsilen mükellef ve sorumlu tutulurlar. 
Zira yasada birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından 
kâğıdı imza edenlerin müteselsilen sorumlu olacağı belirtilmiştir (DVK m.24/II). Bu nedenle 
vergi idaresi damga vergisini kâğıdı imza edenlerin herhangi birinden isteyebilir.

Birden fazla kimse tarafından imzalanan kağıtlarda damga vergisi yükümlüsü kimdir?

Yabancı memleketler ile Türkiye deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenmiş 
kâğıtlar nedeniyle doğacak damga vergisinin yükümlüsü ise bu kâğıtları Türkiye de resmî 
dairelere ibraz edenler, bu kâğıtlar üzerinde Türkiye de devir ve ciro işlemleri yapanlar ve 
Türkiye de herhangi bir surette bu kâğıtların hükümlerinden faydalanan kimseler olacaktır.

Resmî daireler ile kişiler arasındaki işlemler için düzenlenen kâğıtların vergisini kişi-
lerin ödeyeceği yasada öngörülmüştür. Bir başka deyişle resmî daireler damga vergisinin 
yükümlüsü değildir, damga vergisinden muaf tutulmuşlardır.

Yasada resmî daire, genel ve özel bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediyeler ve 
köyler olarak ifade edilmiştir. Bu dairelere bağlı olup ayrı bir tüzel kişiliği bulunan iktisadi işlet-
meler ise resmî daire addedilmemiştir. Resmî dairelere bağlı ancak ayrı bir tüzel kişiliği bulun-
mayan birimler ise resmî daire sayılır. Bu konuda kural bağlı olunan kurum veya kuruluştan 
ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmak ve ayrı bir iktisadi işletme oluşturmaktır. Resmî daireler dam-
ga vergisinin yükümlüsü olmasalar dahi, bu verginin sorumlusu konumundadırlar. Gerçekten 
resmi dairelerce düzenlenerek kişilere verilen veya dairede bırakılan kâğıtların hiç alınmayan 
veya noksan alınan vergilerinden dolayı bu belgeleri düzenleyenlere vergi cezası kesilebilir. 
Resmî dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kâğıtların damga vergisini aramak ve 
bunların vergisi hiç ödememiş veya eksik ödenmiş ise bir tutanakla bu durumu tespit etmek ya 
da bu verginin mükelleflerini vergi borcunu ödemek üzere vergi dairesine göndermek zorun-
dadırlar. Resmî daireler kâğıdın ödenmemiş veya noksan ödenmiş vergisi veya cezası ödenme-
dikçe bu kâğıdı işleme koyamazlar. Aksi takdirde vergisi veya cezası ödenmeden kâğıdı işleme 
koyan kişi ve kuruluşlardan mükelleflerden alınacak ceza tutarında ayrıca ceza alınır.

 Noterler de damga vergisi bakımından resmî daireler gibi sorumlu tutulmuşlardır. 
Ancak noterler vergi aslı için mükelleflere rücu edebilirler. Bankalar, kamu iktisadi teşeb-
büsleri ve iştirakleri gibi kurum ve kuruluşlar da vergisi ödenmemiş veya noksan öden-
miş kâğıtları bunların vergi ve cezası usulüne uygun olarak ödenmedikçe işleme koya-
mazlar. Aksi takdirde bunlar hakkında ceza uygulanır. Yine özel kanunları gereği damga 
vergisinden muaf tutulmuş kurum veya kuruluşların taraf olduğu işlemler ile ilgili olarak 
müştereken düzenlenecek kâğıtların damga vergisi de işlemin diğer tarafı olan kişilerce 
ödenecektir. İmza sahiplerinden birinin damga vergisinden muaf tutulmuş olması kâğıda 
ilişkin verginin eksik alınmasını gerektirmez.

VUK madde 8 de vergi sorumlusu, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dai-
resine muhatap olan kimse olarak tanımlanmıştır. Vergi sorumlusu, vergiyi doğuran olayla 
ilişkisi olmamasına rağmen yasalar ile başkasına ait bir vergi borcuna dair maddi ve şekli 
ödevleri yerine getirmek açısından vergi dairesine muhatap tutulan ve bazı durumlarda 
asıl vergi borçlusu ile birlikte veya onun yerine geçerek vergiyi kendi varlığından ödemek 
zorunda kalan kişidir. Vergi sorumlusu yükümlü ile devlet arasında vergi borcu ilişki-
sinde üçüncü kişi konumundadır. Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yanı sıra istisnai bazı 
durumlarda tüzel kişiliğe sahip olmayan kuruluşlar da vergi sorumlusu yapılabilir. Vergi 
yükümlüsünün kendisi tarafından vergi ödevlerinin yerine getirilemeyecek ise yasa ile 
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Resmî daireler ile kişiler arasındaki 
işlemler için düzenlenen kâğıtların 
vergisini kişiler öder.

Resmî daireler damga vergisinin 
yükümlüsü olmasalar dahi, 
bu verginin sorumlusu 
konumundadırlar.

İmza sahiplerinden birinin damga 
vergisinden muaf tutulmuş olması 
kâğıda ilişkin verginin eksik 
alınmasını gerektirmez.

Vergi sorumlusu yükümlü 
ile devlet arasında vergi 
borcu ilişkisinde üçüncü kişi 
konumundadır.
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sorumluya yükümlünün vergi ödevlerini yerine getirme zorunluluğu yüklenir. Bu ödevler 
vergi borcunu ödeme biçimindeki maddi ödevin yanında şekli ödevlerden de oluşur. 

Damga Vergisi Kanunu vergi alacağını güvence altına almak için özel sorumluluk hü-
kümlerine yer vermiştir:

•	 Damga	vergisine	tabi	olan	ve	tahakkuk	zamanaşımı	süreleri	dolan	kâğıtların	hük-
münden zamanaşımı süresi sona erdikten sonra da yararlanıldığı takdirde bu 
kâğıda ait vergi alacağı yeniden doğar ve kâğıdın hükmünden yararlanan kişiler-
den kâğıda ilişkin damga vergisi tahsil edilir.

•	 Damga	vergisinin	tahsil	usullerinden	birisi	istihkaktan	kesinti	yapılmasıdır.	İstih-
kaktan kesinti suretiyle damga vergisinin ödenmesinde istihkaktan kesinti yapacak 
gerçek veya tüzel kişi damga vergisi borcunun ödenmesi bakımından vergi daire-
sine muhatap olan vergi sorumlusu konumundadır. İstihkaktan kesinti yapanlar 
yaptığı ödemeler üzerinden gerekli damga vergisini kesip ödemediklerinde kendi-
leri hakkında cezalı vergi tarhiyatı uygulaması yapılır. 

•	 Bir	başka	damga	vergisi	ödeme	şekli	olan	makbuz	karşılığı	ödemede	de	makbuz	
karşılığı ödeme mükellefiyetine tabi olanlar iki tarafa ait verginin tamamını vergi 
dairesine ödemekle sorumludurlar. Bu sorumlulukları eksik sadece kendileri açı-
sından yerine getirilirse bunlar adına ilave cezalı vergi salınır.

•	 Resmî	 daireler	 veya	 noterlerce	 düzenlenerek	 kişilere	 verilen	 veya	 dairede	 bırakılan	
kâğıtların damga vergisi normal olarak işlem sırasında ilgili kişilerden tahsil edilir. No-
terler veya resmî daireler damga vergisini almadıkları veya eksik aldıkları takdirde bu 
durum nedeniyle vergi dairesine muhatap olurlar. Bu durumda noterler veya resmî daire 
yetkilileri vergi aslı için asıl yükümlüye rücu edebilirler ancak ceza üzerlerinde kalır.

•	 Damga	vergisinden	muaf	kuruluşlar	kendileri	ile	kişiler	arasındaki	işlemlere	ait	kâğıtlar	
için damga vergisi ödemezler ancak kişilerce ödenecek damga vergisi ödenmediğinde 
vergiden muaf kuruluşlar ödenmemiş vergiden ve cezadan sorumlu tutulurlar.

•	 Yabancı	 memleketlerde	 veya	 Türkiye’deki	 yabancı	 elçilik	 veya	 konsolosluklarda	
düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtların damga vergisi asıl mükellefe rücu hakkı 
saklı üzere bu kâğıtların hamillerinden alınır.

•	 Damga	Vergisi	Kanunu	 vergiye	 tabi	 kâğıtların	damga	 vergisinin	ödenmemesin-
den veya noksan ödenmesinden dolayı alınması gereken vergi aslı ve cezasından 
kâğıtları ibraz edenlerin sorumlu olacağını ancak bunların mükelleflere rücu hakkı 
bulunduğunu hükme bağlamıştır.

DAMGA VERGİSİNİN MATRAHI 
Verginin matrahı, vergi konusunun vergi borcunun hesaplanmasında esas alınan değer 
veya miktarıdır. Verilen tanımdan da anlaşılacağı üzere matrah değer esaslı (ad valorem) 
veya miktar esaslı (spesifik) olabilir. Vergi borcunun hesaplanmasında vergi konusunun 
değeri esas alınıyor ise değer esaslı (ad valorem) matrah söz konusu olur. Yok eğer vergi 
borcunun hesaplanmasında vergi konusunun adet, ağırlık, hacim ve yüzölçümü gibi sayı-
sal büyüklükleri esas alınıyorsa miktar esaslı (spesifik) matrahtan söz edilir.

Damga vergisinde değer esaslı (ad valorem) ve miktar esaslı (spesifik) matrah türleri bir ara-
da uygulanmaktadır. Maktu vergiye tabi kağıtlar açısından miktar esaslı (spesifik) matrah söz ko-
nusu iken, nispi vergiye tabi kağıtlar açısından ise değer esaslı (ad valorem) matrahtan söz edilir.

 
DAMGA VERGİSİNDE ORAN 
Verginin oranı (nispeti) değer esaslı (ad valorem) matrahlı vergilerde vergi matrahının 
yüzde veya binde kaçlık kısmı üzerinden vergi alınacağını gösteren ibaredir. Vergi oranı 
tek-sabit bir oran olabileceği gibi artan oranlı da olabilir.

Damga vergisinde oran ancak nispi vergilemede söz konusu olur. Yasaya ekli (1) sayılı 
tabloda belli kâğıt türleri için bunların içerdikleri paraların belli bindelik oranları biçi-
minde farklı vergi oranları belirlenmiştir. Damga vergisinde söz konusu olan oran türü 
sabit orandır. Diğer bir deyişle matrah arttıkça oran da artmamakta, sabit kalmaktadır.

Damga vergisinde değer esaslı ve 
miktar esaslı matrah türleri bir 
arada uygulanmaktadır.

Yasaya ekli (1) sayılı tabloda 
belli kâğıt türleri için vergi oranı, 
bunların içerdikleri paraların belli 
bindelik oranları biçiminde farklı 
vergi oranları olarak belirlenmiştir.
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Hâlihazırda uygulanmakta olan damga vergisi oranları binde 0 ile binde 9,48 arasında 
değişen (yasaya ekli (1) sayılı tabloda farklı kağıtlar için öngörülen 0, 1,89 , 5,69 , 7,59 ve 
9,48’lik) bindelik oranlar biçimindedir.

DAMGA VERGİSİNDE VERGİ KOLAYLIKLARI 
Yasa koyucu vergi koyma, değiştirme ve kaldırma hususunda tek yetkili devlet organıdır. 
Yasa koyucu vergilendirme alanında takdir yetkisine sahiptir. Bu bağlamda yasa koyucu 
çeşitli sebepler ile bir kişiyi veya konuyu vergilendirmeyi tercih edebileceği gibi vergilen-
dirmemeyi de tercih edebilir. Vergiye tabi olması gereken bir konunun veya vergi yüküm-
lüsü olması gereken bir kişinin yasanın açık hükmü gereği vergilendirilmemesine vergi 
kolaylığı adı verilir. Vergi kolaylıkları istisnalar ve muafiyetler olmak üzere ikiye ayrılır.

Vergi muafiyeti, yükümlü unsuru açısından (kişi bakımından) getirilmiş vergi kolay-
lığıdır. Vergi yükümlüsü olan belli kişi ve grupların yasa ile vergi yükümlülüğü dışında 
bırakılmasıdır.

Vergi istisnası, konu unsuru açısından (vergi konusu bakımından) getirilmiş vergi ko-
laylığıdır. Vergiye tabi olan belli konuların yasa ile vergi yükümü dışında bırakılmasıdır. 

Damga vergisine dair vergi kolaylıkları esas itibarıyla 488 sayılı Damga Vergisi 
Kanunu’nda düzenlenmiştir. Gerçekten de Yasaya ekli (2) sayılı cetvelde damga vergisin-
den istisna edilmiş kâğıtlar ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir.

Yasa’nın “istisnalar” başlıklı 9. maddesinde kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı 
kâğıtların damga vergisinden müstesna tutulduğu belirtilmiştir. Bu düzenlemeye paralel 
olarak kanuna ekli (2) sayılı tabloda ise damga vergisine tabi olmayan, bir başka deyişle 
damga vergisinden istisna edilmiş kâğıtlar beş grup halinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda 
resmi işlerle ilgili kâğıtlar, öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar, işçiler, çiftçiler ve göç-
menlerle ilgili kâğıtlar, ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar ile kurumlarla ilgili kâğıtlar 
damga vergisinden müstesnadır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nda ağırlıklı olarak 
damga vergisinden istisna edilen kâğıtlar başlıklı ekli (2) sayılı tabloya dair gerçekleştiril-
mekte, bu bağlamda damga vergisinden istisna edilen kağıtların sayısı artmaktadır. Ayrıca 
yasanın ek 2. maddesi ile bazı işlem ve kağıtlara dair vergi istisnaları getirilmektedir.

Yine Yasa’da resmî dairelerin damga vergisine tabi olmadığı belirtilerek bu nitelikteki 
kuruluşlara yönelik bir vergi muafiyeti getirilmiştir.

488 Sayılı Yasanın yanında ayrıca özel bazı yasalar ile de vergi muafiyeti veya istisnası 
biçiminde damga vergisi kolaylıklarına yer verilmektedir. Özel yasalarla getirilmiş damga 
vergisi kolaylıklarına örnek olarak özelleştirme işlemleri, finansal kiralama işlemleri, yap-
işlet-devret modeli kapsamındaki işlemler, ihracat işlemleri ve döviz kazandırıcı nitelikte 
diğer işlem ve faaliyetler ile ilgili kâğıtların damga vergisinden istisna edilmesi ile Türkiye 
Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ile Da-
rüşşafaka Cemiyeti gibi bazı kuruluşlara damga vergisi muafiyeti tanınması gösterilebilir.

Özel kanunlarla damga vergisinde getirilen vergi kolaylıklarına örnekler veriniz.

Vergi kolaylıkları istisnalar ve 
muafiyetler olmak üzere ikiye 
ayrılır. Muafiyet, yükümlü unsuru 
açısından, istisna ise konu 
unsuru açısından getirilmiş vergi 
kolaylığıdır.
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Özet

Damga vergisini tanımlayabilmek
Cebri kamu gelirlerinden biri olan damga vergisi bi-
reyler ve topluluklarının kendi aralarında veya dev-
letle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen 
bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan kâğıt 
ya da belgeler üzerinden alınan bir vergi olarak ta-
nımlanabilir.

Damga vergisinin diğer mali yükümlülüklerden farkla-
rını saptayabilmek
 Türk Vergi Sistemi içinde yer alan vergilerden biri 
olan damga vergisi yasada vergi adı altında düzenlen-
miş olmasına rağmen, bir hukuki işlemin kâğıda dö-
külmesi suretiyle kazandığı ispat ayrıcalığını yüküm-
lendirmesi nedeniyle aslında resim niteliğinde bir 
mali yükümlülüktür. Damga vergisi harcamalardan 
alınan vergilerin hukuki muamele vergileri alt türüne 
dâhildir. Zira bu vergide vergiyi doğuran olay tek veya 
iki taraflı bir hukuki işlem ile ilgili bir kâğıt düzenlen-
mesidir.

 
Damga vergisinin bir mali yükümlülük olarak nitelikle-
rini listeleyebilmek
 Damga vergisinde yükümlüsünün kişisel durumu dik-
kate alınmaksızın vergilendirme yapıldığı için damga 
vergisi objektif (gayri şahsi) bir vergidir. Hukuki iş-
lemlere dair kâğıtların pek çoğu damga vergisine tabi 
tutulduğu için damga vergisi genel bir vergidir. Dam-
ga vergisi merkezi yönetim tarafından toplanan vergi-
lerdendir. Damga Vergisi ile ilgili mevzuat, başta 488 
sayılı Damga Vergisi Kanunu olmak üzere Anayasa, 
yasa ve uluslar arası anlaşmaların oluşturduğu birincil 
düzenlemeler ile çeşitli düzenleyici idari işlemlerden 
ibaret ikincil düzenlemelerden oluşur. Damga Vergisi 
dolaylı (vasıtalı) bir vergidir. Bu yüzden damga vergisi 
kural olarak ekonomik süreç içinde bir sonraki veya 
bir önceki aşamaya yansıtılabilir, böylece bu verginin 
fiilî yükümlüsü ile yasal yükümlüsü farklı kişiler ola-
bilir.

Damga vergisinde konu, vergiyi doğuran olay, yüküm-
lü, sorumlu, matrah ve oran ile vergi kolaylıkları (mua-
fiyeti-istisna) gibi unsurlarını açıklayabilmek

 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesi 
uyarınca damga vergisinin konusunu Damga Vergisi 
Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar oluş-
turur. Damga vergisinin konusunu oluşturan kâğıtlar, 
medeni, ticari ya da resmî-idari işlemler ile ilgili bir hu-
susu ispat ve belli etmeye yarayan, yazılmış ve imzalan-
mış olan veya imza yerine geçecek bir işaret konulmuş 
bulunan maddi varlığı haiz belgelerdir.Ayrıca vergiye 
tabi kâğıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini 
alan mektup ve şerhler ile bu kâğıtların hükümlerinin 
yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine 
veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de damga 
vergisine tabi tutulur. Damga vergisine tabi tutulmak 
için kâğıdın öncelikle düzenlenmiş olması gerekir. 
Düzenlenmek bir hukuki işlemin kâğıda bağlanması, 
yazılı şekilde yapılması anlamına gelir. Kanuna ekli 
(1) sayılı tabloda damga vergisine tabi kâğıtlar akit-
lerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işlem-
lerde kullanılan kâğıtlar, makbuzlar ve diğer kâğıtlar 
olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Yasanın 
“istisnalar” başlıklı 9. maddesi uyarınca kanuna ekli 
(2) sayılı tabloda yazılı beş grup kâğıt damga vergisin-
den müstesna tutulmuştur. Bunlar resmi işlerle ilgili 
kâğıtlar, öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar, işçiler, 
çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar, ticari ve mede-
ni işlerle ilgili kâğıtlar ile kurumlarla ilgili kâğıtlardır. 
Bir kâğıdın vergileme açısından tekemmül etmiş ol-
ması için imzalanması veya kâğıt üzerine imza yerine 
geçen bir işaret konulması gerekir. İmza geleneksel 
tipte imza olabileceği gibi elektronik imza da olabilir. 
Verginin konu unsuru ile ilgili olarak üç husus önem 
arz etmektedir. Bunlar bir hukuki işlem dolayısıyla bir-
den fazla kâğıt düzenlenmesi, birden çok işlemin aynı 
kâğıtta toplanması ve aynı hukuki işlem için ilave kâğıt 
düzenlenmesi durumlarıdır. Damga vergisi açısından 
vergiyi doğuran olay kâğıdın düzenlenmiş olmasıdır. 
Hukuki işlem kâğıda bağlanıp yazılı şekilde yapıldı-
ğında kâğıt düzenlenmiş olur. Bu şekilde kâğıt ilgili 
olduğu hukuki işlem ile ilgili bir hususu ispat ve belli 
etme ve bu husus açısından hüküm ifade etme niteli-
ğini kazanır. Böylece vergi borcu doğar. Damga vergi-
sinin yükümlüsü kâğıtları imza edenlerdir. İmza sahibi 
damga vergisi yükümlüsü, kâğıdın ilgili olduğu hukuki 
işlemin tekemmülü için imzası gereken kişi veya kişi-

1

2

3

4
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lerdir. Damga Vergisi Kanunu vergi alacağını güvence 
altına almak için özel sorumluluk hükümlerine yer 
vermiştir. Bu hükümler uyarınca damga vergisine tabi 
olan ve tahakkuk zamanaşımı süreleri dolan kâğıtların 
hükmünden zamanaşımı süresi sona erdikten sonra 
bu kâğıdın hükmünden yararlanan kişiler, istihkaktan 
kesinti yapanlar, makbuz karşılığı ödeme mükellefiye-
tine tabi olanlar, resmî daireler veya noterler, damga 
vergisinden muaf kuruluşlar, yabancı memleketlerde 
veya Türkiye deki yabancı elçilik veya konsolosluklarda 
düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtların hamilleri ve 
kâğıtları ibraz edenler damga vergisinde sorumlu tu-
tulabilmektedirler. Damga vergisinde değer esaslı (ad 
valorem) ve miktar esaslı (spesifik) matrah türleri bir 
arada uygulanmaktadır. Değer esaslı (ad valorem) mat-
rahta nispi, miktar esaslı (spesifik) matrahta ise mak-
tu vergileme söz konusu olur. Damga vergisinde oran 
ancak nispi vergilemede söz konusu olur ve sabit oran 
biçimindedir. Yasaya ekli (1) sayılı tabloda belli kâğıt 
türleri için bunların içerdikleri paraların belli binde-
leri biçiminde farklı vergi oranları mevcuttur. Damga 
vergisine dair vergi kolaylıkları esas itibarıyla 488 sayılı 
Damga Vergisi Kanunu’nda düzenlenmiştir. Gerçekten 
de Yasaya ekli (2) sayılı cetvelde damga vergisinden is-
tisna edilmiş kâğıtlar ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 
Ayrıca yasanın ek 2. maddesinde de bir kısım hukuki 
işlem ve bunlara dair düzenlenen kağıtlar vergiden 
istisna edilmiştir. Yine Yasada resmî dairelerin damga 
vergisine tabi olmadığı belirtilerek bu nitelikteki kuru-
luşlara yönelik bir vergi muafiyeti getirilmiştir. Ancak 
488 Sayılı Yasa’nın yanında ayrıca özel bazı yasalar ile 
de vergi muafiyeti veya istisnası biçiminde damga ver-
gisi kolaylıklarına yer verilmektedir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisini tanımlar?

a. Ofislerde bulundurulan damga, kaşe ve mühür gibi 
malzeme için ödenmesi gereken bir vergidir.

b. Damga, kaşe, mühür hazırlatmak isteyenlerin öde-
mekle yükümlü olduğu bir vergidir.

c. Kağıt ticareti yapanların ödemek zorunda olduğu bir 
vergidir.

d. Bireyler ve topluluklarının kendi aralarında veya 
devletle yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzen-
lenen, bir hususu ispat ve belli etme niteliğini taşıyan 
kâğıt ya da belgeler üzerinden alınan bir vergidir.

e. Damga, kaşe, mühür gibi malzeme hazırlayıp satmak 
işi ile iştigal edenlerin ödemesi gereken bir vergidir.

2. I.  Damga vergisi aslında resim niteliğinde bir cebri   
 kamu geliridir.

 II. Damga vergisinde karşılıklılık söz konusudur.
 III. Damga vergisi sadece tek taraflı hukuki muameleler   

 için alınır.
 IV. Damga vergisi hukuki muamele vergilerindendir.
 V. Damga vergisi merkezi yönetim tarafından tahsil 
  edilen bir vergidir.
Damga vergisine ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıştır?

a. Yalnız II
b. Yalnız III
c. Yalnız V
d. I ve II
e. II ve III

3. Damga vergisinin niteliklerine dair aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?

a. Dolaysız (vasıtasız) bir vergidir.
b. Özel nitelikte bir vergidir.
c. İktisadi muamele vergisidir.
d. Sübjektif (şahsi) bir vergidir.
e. Cebri bir kamu geliridir.

4. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisi mevzuatı içinde 
yer almaz?

a. Cumhurbaşkanı Kararları
b. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
c. 488 Sayılı Kanun
d. Genel tebliğler
e. Özelgeler (mukteza)

5. Damga vergisi aşağıdaki kavramlardan hangisi üzerine 
bina edilmiş mali yükümlülüktür?

a. Gelir
b. Servet
c. Harcama
d. İktisadi işlem
e. Kağıt

6. Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde kâğıt terimi 
için verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yazı yazmak, baskı yapmak, bir şey ambalajlamak 
gibi amaçlarda kullanılabilen, hamur durumuna ge-
tirilmiş bitkisel liflerden yapılan kuru ve ince yaprak

b. Üzerine yazı ile bir husus aktarılmış olan okunmaya 
elverişli her türlü matbua

c. Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret 
konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu 
ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan bel-
geler

d. Kişilerin kimliklerini ve medeni hallerini tespite ya-
rayan ve gerektiğinde yetkili makamlara ibraz edil-
mesi gereken belgeler

e. Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli 
oyunlar oynamaya yarayan kart

7. Damga vergisinde vergiyi doğuran olay ne zaman ger-
çekleşmiş sayılır?

a. Kağıdın imal edilmiş olması
b. Kağıdın basılmış olması 
c. Kağıdın düzeltilmiş olması
d. Kağıdın düzenlenmiş olması
e. Kağıdın tüketilmiş olması

8. Aşağıdaki durumlardan hangisinde damga vergisi borcu 
kural olarak doğmaz?

a. Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç’in Göteborg kentinde-
ki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğunda düzenlen-
mesi

b. Vergiye tabi bir kâğıdın İsveç Krallığı’nın Ankara’daki 
konsolosluğunda düzenlenmesi 

c. Vergiye tabi bir kâğıdın Habur Sınır Kapısı’nda dü-
zenlenmesi

d. Vergiye tabi bir kâğıdın İstanbul’daki Özel Saint Be-
noit Fransız Lisesi’nde düzenlenmesi

e. Vergiye tabi bir kâğıdın Dağlıca Sınır Karakolu’nda 
düzenlenmiş olması
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Okuma Parçası 1
9. Mektuplar aşağıdaki durumlardan hangisinde damga 
vergisine tabi olmaz?

a. Mektup sadece haberleşme amacıyla kullanılan bir 
belge niteliğinde ise

b. Mektup vergiye tabi kâğıtlar ile aynı niteliğe sahip ise
c. Mektup vergiye tabi kâğıtların yerini alıyor ise
d. Mektup vergiye kâğıtların hükümlerinin değiştiril-

mesine ilişkin ise
e. Mektup vergiye kâğıtların hükümlerinin bozulması-

na ilişkin ise

10.  Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Kanunu’na ekli 
(1) sayılı tablo kapsamında damga vergisi ile yükümlendiril-
miş kağıtlardan biri değildir?

a. Mukavelenameler
b. Makbuzlar
c. Bilançolar
d. Vergi beyannameleri
e.	 Pasaportlar

Her ay her vergiden alınan DAMGA VERGİSİ
KALDIRILSIN!
Genelde kurumların ödediği vergilerden alınan DAMGA 
VERGİSİ ilgili kar da etse zarar da etse alınmaktadır.
Bu vergi, vergilerin vergisidir ve aslında uluslararası muhase-
be kurallarına göre cezanın cezası ve faizin faizi olmadığı gibi 
verginin vergisi de olmaz, olamaz olmamalı...
Bu bir nevi çifte vergilendirmedir.
Gelişmiş ülkelerde zarar eden kurumlar vergi vermezken, biz 
her beyannameyle bu vergi ve yanı sıra diğer vergileri ödü-
yoruz.

Kaynak: http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=
15474366772&v=info

Okuma Parçası 2
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI 
Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü
SAYI : B.07.4.DEF.0.34.12/2-10-7299 17.11.2000/6889
KONU : Sözleşme ve ihale kararına ait damga 
 vergisinin mükellefi
 .........
Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
İLGİ : 2.11.2000 tarihli dilekçeniz.
Dilekçenizde, ........... A.Ş’den ihale ile aldığınız “Trafo İşlet-
meciliği” işine ilişkin olarak düzenlenecek sözleşme ve ihale 
kararına ait damga vergilerinin ............ A.Ş. tarafından “so-
rumlu sıfatı” ile tarafınızdan tahsil edip adınıza ödenmek 
istediği, bahis konusu damga vergilerinin şirketinizce bağlı 
bulunduğunuz vergi dairesine ödenmesinin mümkün olup 
olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; “Bu 
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar damga vergisine 
tabidir.
Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza 
yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve her-
hangi bir husus ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek 
olan belgeleri ifade eder hükmü ile 24 üncü maddesinin 2 nci 
fıkrasında, birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara 
ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen 
sorumludurlar” hükmü yer almaktadır.
Bilindiği üzere, 16 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliğinde sayılan kuruluşlar arasında yeralan anonim şir-
ketler, sözkonusu tebliğ uyarınca nispi ve maktu vergiye tabi 
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
kağıtlarını damga vergilerini makbuz karşılığında ilgili vergi 
dairesine ödemeleri gerekmektedir. 
12 ve 32 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğin-
de anonim şirketler tarafından düzenlenen nispi veya maktu 
vergiye tabi kağıtlar ait damga vergilerinin, bir beyanname ile 
ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesi-
ne bildirilip aynı süre içerisinde makbuz karşılığı yatırılacağı 
belirtilmektedir.
Diğer taraftan; 17 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğin-
de; Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan izin gereğince 
damga vergisini makbuz karşılığı veya istihkaktan kesinti 
şekliyle ödemekte olan kuruluşlar, düzenledikleri kağıtların 
üzerine “Hazine ve Maliye Bakanlığının.... günlü ve .... sayılı 
yazıları gereğince .... T Damga Vergisi tarafımızdan makbuz 
karşılığı ödenecektir” veya “Hazine ve Maliye Bakanlığının 
....günlü ve ... sayılı yazıları gereğince.... T Damga Vergisi 
tarafımızdan istihkaktan kesinti şekliyle ödenecektir” mea-
linde bir şerh vermekte ve bu şerhler, kağıdı düzenleyen ku-
ruluşun imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanmakta-
dır. Tasdik şerhini havi olan kağıtların noterlere, bankalara, 
kamu iktisadi teşebbüslerine veya iştiraklerine herhangi bir 
işlem dolayısıyla tevdi edilmesi halinde bu kuruluşların ayrı-
ca verginin ödenip ödenmediğine bakılmaksızın o kağıtla il-
gili işlemi yapmaları gerekmektedir. Noterler, bankalar, kamu 
iktisadi teşebbüsleri veya iştirakleri yalnızca anılan kağıtlar 
üzerinde yukarıda belirtilen şekilde ve onaylanmış şerhin ve-
rilip verilmediğini araştırmak zorundadırlar” denilmektedir.
Bu itibarla, .............. A.Ş. ile şirketiniz arasında düzenlenen 
“Trafo İşletmeciliği” işi ile ilgili sözleşme ve ihale kararına 
ait damga vergisinin mükellefi taraflar olup, her iki taraf da 
damga vergisi aynı oranda ayrı ayrı ödeyecektir. Sorumlu 
sıfatıyla .................... A.Ş nin şirketinize ait damga vergisine 
ödenmesi yasal düzenlemelere göre uygun değildir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

1. d Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinin Tanımı ve 
Nitelikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

2. e Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinin Tanımı ve 
Nitelikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

3. e Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinin Tanımı ve 
Nitelikleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

4. b Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisi ile İlgili Mevzu-
at” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinin Konusu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

6. c Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinin Konusu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7. d Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinde Vergiyi Do-
ğuran Olay” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8. b Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinde Vergiyi Do-
ğuran Olay” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

9. a Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinin Konusu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz. 

10. e Yanıtınız yanlış ise, “Damga Vergisinin Konusu” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Damga vergisi yasada vergi adı altında düzenlenmiş olması-
na rağmen aslında resim niteliğinde bir mali yükümlülüktür. 
Zira damga vergisi bir hukuki işlemin kâğıda dökülmesi su-
retiyle kazandığı ispat ayrıcalığı karşılığında alınır.

Sıra Sizde 2
Damga vergisi konularına göre mali yükümlülükler ayrımın-
da harcamalardan alınan vergiler grubuna dâhil edilir.

Sıra Sizde 3
Damga Vergisi Kanunu dışında, Vergi Usul Kanunu, Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İdari Yargı-
lama Usulü Kanunu da damga vergisi uygulamasında yarar-
lanılan birincil düzenlemelerdir.

Sıra Sizde 4
Vergi ödevi Anayasa’nın siyasal haklar ve ödevler ile ilgili 
ikinci kısmının dördüncü bölümünde düzenlenmiş oldu-
ğundan olağan dönemlerde Cumhurbaşkanlığı Kararname-
leri ile damga vergisi alanında yükümlendirici ya da yarar-
landırıcı hiçbir düzenleme yapılamaz.
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Sıra Sizde 5
Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde kağıt, yazılıp imza-
lamak veya üzerine imza yerine geçen bir işaret konmak sure-
tiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek 
için ibraz edilebilecek olan belgeler olarak tanımlanmıştır.

Sıra Sizde 6
Mektup, yasanın kapsamı içinde bulunan bir kâğıdın içeri-
ğine sahip ise, diğer bir deyişle bir hususu belli ve ispat etme 
özelliğini haizse ya da bir hukuki ilişkide tarafların karşılıklı 
hak ve yükümlülüklerini belirleyecek şekilde kaleme alın-
mışsa, bir akdi ilişkide ispat ve tevsik vasıtası olarak kulla-
nılabilecekse ve de ibraz edilebilecek nitelik taşıyorsa damga 
vergisine tabi tutulur.

Sıra Sizde 7
Düzenleme sonrası vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi 
kağıdın ilgili olduğu hukuki işlem ile ilgili bir hususu ispat ve 
belli etme ve bu husus açısından hüküm ifade etme niteliğini 
kazandığını gösterir.

Sıra Sizde 8
Senettir. İhtilafın ortaya çıkmasından önce eşit koşullarda 
bulunan taraflar aralarındaki özel hukuk ilişkisini yazı ile 
tespit etmeli, hukuki işlemlerini yazıya dökerek senede bağ-
lamalıdırlar. Ancak senede bağlanmış işlemler hukuki hima-
ye görür.

Sıra Sizde 9
Söz konusu kağıtlar Türkiye de resmî dairelere ibraz edildiği, 
üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhan-
gi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye 
tabi tutulacaktır.

Sıra Sizde 10
Akitlerle ilgili kâğıtlar, kararlar ve mazbatalar, ticari işlemler-
de kullanılan kâğıtlar, makbuzlar ve diğer kâğıtlardır.

Sıra Sizde 11
Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tabloda sayılan res-
mi işlerle ilgili kâğıtlar, öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar, 
işçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar, ticari ve medeni 
işlerle ilgili kâğıtlar ile kurumlarla ilgili kâğıtlar damga ver-
gisine tabi değildir.

Sıra Sizde 12
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sayılan kâğıtlar arasında bu-
lunmak ve Kanuna ekli (2) sayılı tabloda sayılan kâğıtlardan 
olmamak, yazılıp imzalanmak veya üzerine imza yerine ge-

çen bir işaret konulmak suretiyle düzenlenmiş olmak, yürür-
lükteki mevzuat uyarınca herhangi bir hususu ispat veya belli 
etmeye yaramak ve gerektiğinde ibraz edilebilecek nitelikte 
olmaktır. 

Sıra Sizde 13
Birden fazla kimse tarafından imzalanan kâğıtların damga 
vergisi yükümlülüğü kâğıdı imza eden tüm kişilere aittir.

Sıra Sizde 14
Özelleştirme işlemleri, finansal kiralama işlemleri, yap-işlet-
devret modeli kapsamındaki işlemler, ihracat işlemleri ve 
döviz kazandırıcı nitelikte diğer işlem ve faaliyetler ile ilgili 
kâğıtların damga vergisinden istisna edilmesi ile Türkiye Kı-
zılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Müdürlüğü ile Darüşşafaka Cemiyeti gibi bazı kuru-
luşlara damga vergisi muafiyeti tanınması özel kanunlarla 
getirilen vergi kolaylıklarına örnek gösterilebilir.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Damga vergisindeki vergilendirme biçimlerini listeleyebilecek,
Damga vergisinde nisbi vergilendirmeyi açıklayabilecek,
Damga vergisinde maktu vergilendirmeyi açıklayabilecek,
Damga vergisinin çeşitli ödeme usullerini listeleyebilecek ve açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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Bilgisi

Damga Vergisinde 
Vergilendirme Biçimleri

•	 DAMGA	VERGİSİNDE	ÇEŞİTLİ	
VERGİLENDİRME	BİÇİMLERİ

•	 MAKTU	VERGİLENDİRME	
•	 NİSPİ	VERGİLENDİRME	
•	 DAMGA	VERGİSİNİN	ÖDENMESİ	
USULLERİ	

•	 DAMGA	VERGİSİNİN	MAKBUZ	
KARŞILIĞINDA	ÖDENMESİ	USULÜ

•	 DAMGA	VERGİSİNİN	İSTİHKAKTAN	
KESİNTİ	YAPILMASI	SURETİYLE	
ÖDENMESİ	USULÜ	

•	 DAMGA	VERGİSİNİN	BASILI	DAMGA	
KONULMASI	SURETİYLE	ÖDENMESİ	
USULÜ

•	 Nispi	Vergilendirme
•	 Maktu	Vergilendirme
•	 Makbuz	Karşılığında	Ödenme	

Usulü

•	 İstihkaktan	Kesinti	Yapılması	
Suretiyle	Ödenme	Usulü

•	 Basılı	Damga	Konulması	
Suretiyle	Ödenme	Usulü

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ



DAMGA VERGİSİNDE ÇEŞİTLİ VERGİLENDİRME BİÇİMLERİ 
Damga vergisi kapsamındaki kâğıtlar açısından nispi ve maktu vergileme olmak üzere iki 
temel vergilendirme biçimi söz konusudur. Damga vergisine tabi kağıtlar matrah türü ve 
belli bir parayı içerip içermeme ölçütleri uyarınca maktu veya nispi biçimde vergiye tabi 
tutulurlar.

Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde vergilendirme açısından bir sınır geti-
rilmiştir. Bu hükme göre her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer 
alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını aşamaz. Aynı maddede yer 
alan “bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Cumhurbaşkanı 
yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek ve % 20’sinden az olmamak üzere 
yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir” hükmüne istinaden 62 Seri No’lu Damga Vergisi 
Genel Tebliği ile her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin bu üst sınır yeniden de-
ğerleme oranında artırılarak 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olarak 
belirlenmiştir.

Damga vergisinde üst sınır her yıl neye dayanılarak arttırılmaktadır?

MAKTU VERGİLENDİRME
Damga vergisi konusuna giren bir kısım kâğıt maktu vergiye tabidir. Maktu vergileme 
yasaya ekli (1) sayılı tabloda yazılı tutarlar üzerinden yapılır. Damga vergisinde maktu 
vergilendirmede yasanın 10’uncu maddesi gereğince kâğıdın sadece mahiyeti esas alınır. 
Maktu vergilemede ödenecek vergi miktarı açısından önemli olan kâğıdın niteliğidir, ku-
ral olarak kâğıdın belli bir para içerip içermemesi bu açıdan önem taşımaz. Bu tür vergi-
lemede vergi, kâğıt başına belirlenmiş belirli ve sabit bir miktardır. Bu nedenle de maktu 
vergileme miktar esaslı (spesifik) matraha dayanır. Her bir kâğıt için ayrı ayrı belirlenmiş 
tutarda maktu damga vergisi alınır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tab-
loda hâlihazırda farklı kâğıtlar için T0,60’den başlayıp T330,30’ye varan tutarlarda maktu 
damga vergisi öngörülmüştür.

 Maktu damga vergisinde her bir kâğıt için ayrı ayrı belirlenmiş tutarda maktu vergi 
alınır.

Kağıdın belli para içermesi durumunda da maktu vergileme yapılabilir mi?

Damga Vergisinde 
Vergilendirme Biçimleri

Damga vergisi kapsamındaki 
kâğıtlar açısından nispi ve 
maktu vergileme olmak üzere iki 
temel vergilendirilme biçimi söz 
konusudur.

Damga vergisinde kanunla 
belirlenmiş üst sınır 
bulunmaktadır.

1

2

Maktu vergilemede vergi miktarı 
sabittir.

Maktu damga vergisinde her bir 
kâğıt için ayrı ayrı belirlenmiş 
tutarda maktu vergi alınır.
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Vergiye tabi kâğıtlar arasında akitlerle ilgili kâğıtlardan sadece belli parayı ihtiva et-
meyen tahkimnameler ve sulhnameler ile belli parayı ihtiva edenleri de dâhil olmak üzere 
turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşme-
leri maktu esasta damga vergisine tabi tutulmuştur. Kararlar ve mazbatalardan sadece belli 
parayı ihtiva etmeyip, meclislerden, resmî heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak 
Danıştay’dan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları maktu biçimde vergilendi-
rilir. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlardan ticari belgelerin tamamı maktu esasta vergiye 
tabi tutulmuşken, ticari ve mütedavil senetlerden ise emtia senetleri ile konşimentolar için 
maktu biçimde vergilendirme seçeneği tercih edilmiştir. Makbuzlar ve diğer kâğıtlardan 
ise tüm beyannameler ile tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1,00 Türk lirasından fazla maktu ve 
nispi damga vergisine tabi olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercüme-
lerinin maktu vergiye tabi tutulması uygun görülmüştür. En yüksek tutarda maktu damga 
vergisine tabi kâğıt belli parayı ihtiva edenleri de dâhil olmak üzere turizm işletmeleri ile 
seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleridir. Bu kâğıtlar için 
2018 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarı T330,300 olarak belirlenmiştir.

Akitlerle ilgili olan kağıtlaradan hangileri maktu vergiye tabi tutulmuştur?

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun mükerrer 30’uncu maddesinin birinci fıkrasın-
da yer alan”...Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu 
vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) o 
yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan 
vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri dikkate alınmaz” hükmüne istinaden 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her yıl tespit edilen yeniden değerleme oranında 
yasaya ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin tutarı arttırılmak suretiyle her yıl 
yeniden belirlenip bir genel tebliğ ile ilan edilmektedir. Böylece maktu vergi miktarları her 
yıl güncellenmekte ve rakamsal olarak enflasyon karşısında korunmaktadır.

NİSPİ VERGİLENDİRME 
Nispi vergilendirme orana dayalı olarak yapılan vergilendirme biçimidir. Bu vergilendir-
me biçimi oranın söz konusu olabildiği değer esaslı (ad valorem) matraha sahip vergilerde 
uygulanabilir. Bu vergilendirme biçiminde matraha ilgili vergi oranı uygulanmak sure-
tiyle vergi borcu tespit edilir. Damga vergisinde de nispi vergilendirme biçimi uygulanır.

Damga Vergisi Kanunu bazı kağıtlar açısından nispi vergilendirme biçiminin kulla-
nılmasını öngörmüştür. Yasanın 10 uncu maddesinde nispi vergilemede kâğıdın türü ve 
niteliğinin dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Bir başka deyişle bazı tür kağıtlar nite-
liği ve içerdiği belli para esas alınarak vergilendirilir. Belli parayı içeren kâğıtlar için kural 
olarak nispi vergileme yapılır. Nispi vergileme değer esaslı matraha dayandığı için kağıt 
için ödenecek damga vergisi kâğıdın içerdiği belli paradan hareketle bulunur. Belli para 
kâğıtların ihtiva ettiği veya kâğıtlarda yazılı rakamların ortaya çıkardığı parasal büyük-
lüklerdir. Damga vergisi hesaplanırken kural olarak matraha katma değer vergisi dâhil 
edilmez; KDV hariç tutar üzerinden ilgili kağıdın damga vergisi hesaplanır. 

Nispi damga vergisi matrahı ile katma değer vergisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
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En yüksek maktu damga vergisi 
alınan kağıt belli parayı ihtiva 
edenleri de dahil olmak üzere 
turizm işletmeleri ile seyahat 
acentelerinin aralarında 
düzenledikleri kontenjan 
sözleşmeleridir.

Maktu damga vergisi tutarları her 
yıl tespit ve ilan edilen yeniden 
değerleme oranında arttırılır.

Damga vergisnde nispi 
vergilemede kâğıdın türü ve 
niteliği dikkate alınmaktadır.
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Nispi vergilemede kâğıdın damga vergisi içerdiği meblağa yasaya ekli (1) sayılı tabloda 
belirlenmiş oranlar uygulanarak hesaplanır. Yasada uygulanacak vergi oranları kâğıt türle-
ri açısından farklılaştırılmıştır. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tabloda 
farklı kâğıtlar için binde 0’dan başlayıp binde 9,48’e varan bindelik farklı vergi oranları (‰ 
0, 1,89, ‰ 5,69, ‰ 7,59 ve ‰ 9,48’lik oranlar) öngörülmüştür.

Damga vergisine tabi kâğıtlar arasında akitlerle ilgili kâğıtlar, işin icabı gereği olarak belli 
bir parayı içerdiklerinden bu kâğıt türünün kural olarak nispi vergiye tabi tutulması öngö-
rülmüştür. Kararlar ve mazbatalar kapsamında ise meclislerden, resmi heyetlerden ve idari 
davalarla ilgili olmayarak Danıştay’dan verilen belli parayı ihtiva eden mazbata, ilâm ve ka-
rarlarla hakem kararlarının ve ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu 
tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi biçimde damga vergisine tabi 
tutulması kabul edilmiştir. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlardan birer ticari ve mütedavil 
senet niteliği taşıyan deniz ödüncü senedi ile ipotekli borç senedi ile irat senedinin nispi esasta 
damga vergisi ile yükümlendirilmesi benimsenmiştir. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar grubunda 
ise sadece makbuzlar bakımından nispi esasta damga vergisi alınması esası getirilmiştir.

Ticari işlemlerde nispi vergileme ile ilgili ne söyleyebilirsiniz?

Yasa bir vergi güvenlik tedbiri olarak bir kısım kâğıtlarda mutlaka belli para gösterilme-
si zorunluluğu getirmiştir. Cari hesap şeklinde açılmış kredilere ilişkin kâğıtlar, her türlü 
ikrazata ait taahhütname ve sözleşmeler ile alacakların devir ve temlikine ilişkin kâğıtlarda, 
yasadaki istisna hükümleri saklı kalmak koşuluyla, belli para gösterilmesi zorunludur.

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi hâlinde artan miktar aynı 
nispette vergiye tabidir. Ancak Damga Vergisi Kanunundaki azami tutardan vergi alınan 
mukavelenamelerin, diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelinin artması 
durumunda, artan bedele ilişkin bu hüküm uygulanmaz. Bunların devri halinde aslından 
alınan verginin dörtte biri alınır. 

Mukavelenamelerin müddetinin uzatılması hâlinde ise aynı miktar veya nispette vergi alınır. 
Akreditif mektup ve telgraflarında süre uzatıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır.
Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine düzenlenen kağıtlar aynı miktarda, yaban-

cı memleketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip Türkiye`de tedavüle çıkarılanlar ise 
yarı nispette vergiye tabidir.

DAMGA VERGİSİNİN ÖDENMESİ USÜLLERİ
Damga vergisi günümüzde üç temel usulden biri kullanılarak ödenir. Bunlar aşağıdaki 
gibidir:

•	 Makbuz	karşılığında	ödeme
•	 Basılı	damga	konulması	suretiyle	ödeme
•	 İstihkaktan	kesinti	yapılması	suretiyle	ödeme
5281 sayılı Kanun ile yapılan yasa değişikliği ile öteden beridir uygulanmakta olan damga 

vergisinin pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi usulü 31.12.2004 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır.
Yukarıda belirtilen ödeme usulleri bazı istisnai durumlar dışında yükümlülerin seçi-

mine bırakılmamış, hangi kâğıtların damga vergisinin hangi usulde ödeneceği ya bizzat 
kanun koyucu tarafından belirlenmiş veya kanun koyucu bunların belirlenmesi hususun-
da Hazine ve Maliye Bakanlığını yetkili kılmıştır.

488. sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Bazı ödemelerde uyulması gereken esaslar” baş-
lıklı 29. maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartı ile makbuz 
karşılığı yapılacak ödemelerle istihkakta kesinti yapılması şeklindeki ödemelerde uyulması 
gereken esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca tayin edilerek ilgililere bildirileceği belirtil-
miştir. Bu konuda çıkarılmış ve halen yürürlükte olan 20 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu 
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Damga vergisindeki nispi 
vergilemede farklı vergi oranları 
kullanılmaktadır.

Vergi güvenlik tedbiri olarak bir 
kısım kâğıtlarda mutlaka belli 
para gösterilmesi zorunluluğu 
vardır

 Damga vergisinin makbuz 
karşılığı, basılı damga konulması 
suretiyle ve istihkaktan kesinti 
yapılması suretiyle olmak üzere üç 
ödeme şekli vardır.
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Genel Tebliği hükümlerine göre bu husustaki uygulama yapılmaktadır. Ayrıca Yeminli Mali 
Müşavirlerin	Tasdik	Edecekleri	Belgeler,	Tasdik	Konuları,	Tasdike	 İlişkin	Usul	ve	Esaslar	
Hakkında Yönetmelik’te yeminli mali müşavirlerce vergi mevzuatı yönünden tasdik yapıla-
bilecek olan belgeler kapsamında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 18 ve 22. maddeleri 
uyarınca makbuz karşılığı ödemeler için verilecek damga vergisi beyannameleri ile 19 ve 23. 
maddeleri uyarınca istihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen damga vergileri ile ilgili olarak 
verilecek beyannamelere de yer verilmiştir.

DAMGA VERGİSİNİN MAKBUZ KARŞILIĞINDA ÖDENMESİ USULÜ
Damga Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde bu kanunda gösterilen hâller dışında dam-
ga vergisinin makbuz karşılığında ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu ödeme şekli bugün 
için damga vergisinin genel ödeme şekli konumundadır. Diğer bir deyişle yasada özel bir 
ödeme usulü öngörülmemiş ise damga vergisi makbuz verilmesi karşılığında ödenir.

Bugün için pek çok kişi ve kuruluş makbuz karşılığı ödeme kapsamında bulunmakta-
dırlar. Bunlar bir damga vergisi defteri tutarlar ve bir ay zarfında yaptıkları damga vergisi-
ne tabi işlemlerin makbuz karşılığı ödenecek damga vergileri ile istihkaktan kesinti sure-
tiyle ödenecek damga vergilerini bu deftere yazarlar. Makbuz karşılığı ödenecek vergilerin 
izleyen	ayın	26.	günü	(371	Sıra	No.lu	VUK	Tebliği	uyarınca	yirmiüçüncü	günü)	akşamına	
kadar bağlı olunan vergi dairesine damga vergisi beyannamesi ile bildirilip aynı ayın 26. 
günü akşamına kadar ödenmesi gerekir. Yukarıda belirtilen durum dışında hallerde ise 
damga vergisi, vergiye kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesi-
ne bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Damga vergisi defterine damga vergisi ile ilgili olarak hangi husular işlenmektedir?

Makbuz karşılığı damga vergisi ödemek zorunda olanlar ilgili kâğıda tutarını da belir-
tecekleri damga vergisinin kendilerince ödeneceği şerhini koyarlar. Bu takdirde kâğıdı işle-
me koyabilmek için kâğıda ilişkin damga vergisinin ödenmiş olmasını gözetmekle zorunlu 
tutulmuş olanlar (örneğin noterler) ayrıca kâğıdın damga vergisinin ödenip ödenmediğini 
araştırmak zorunda kalmazlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu konuda usûl ve esasları be-
lirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı 
kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce 
işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında 
ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir.

DAMGA VERGİSİNİN İSTİHKAKTAN KESİNTİ YAPILMASI 
SURETİYLE ÖDENMESİ USULÜ
Damga Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve 
belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri 
teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kullanılan ve nispi vergiye tabi bulunan mak-
buzlar ile bu nitelikteki kâğıtlara ait damga vergisinin bu ödemelerin yapılması; avans suretiyle 
ödemelerde ise avansın itası sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafından istihkaklardan kesinti 
yapılması usulü ile ödenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca izin verilebileceği düzenlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı hangi kurum ve kuruluşlara avans niteliğindeki ödemelerde avansın itası 
sırasında damga vergisinin istihkaktan kesinti yapılması usulünde ödenmesine izin verebilmektedir?

İstihkaktan	kesinti	suretiyle	ödeme	usulünün	özelliği	bu	usulde	kesinti	yoluyla	tahsil	
ettiği vergiyi ödeyecek olanın kendi yükümlü olduğu damga vergisini değil fakat kendisi 
dışındaki kimselerin yükümlüleri olduğu damga vergisini ödemek durumunda kalması-
dır.	Bir	başka	deyişle	istihkaktan	kesinti	yapan	vergi	sorumlusu	konumundadır.	İstihkak-
tan kesinti yapmak suretiyle damga vergisini vergi dairesine ödeyecek olanlar yaptıkları 
ödemelerden kestikleri vergiyi aylık veya üç aylık muhtasar beyanname ile vergi dairesine 
o	ayın	20.	(371	Sıra	No.lu	VUK	Tebliği	uyarınca	23	üncü)	günü	akşamına	kadar	bildirir	ve	
26. günü akşamına kadar da öderler.

 Makbuz karşılığında ödeme 
damga vergisi için genel ödeme 
şeklidir.
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İstihkaktan kesinti yoluyla 
damga vergisini ödeyecek olan 
kişi kendisinindeğil fakat bir 
başkasının damga vergisini 
ödemektedir.
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İstihkaktan kesinti yapmak suretiyle tahsil edilen damga vergisi hangi süreler içerinde be-
yan edip ödemelidir?

Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtlar genel ve özel bütçeli da-
irelerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların 
iştirakleri ve müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerin ödemelerinde kul-
lanılan ve nispi  vergiye tabi aşağıdaki işlemler ile ilgili kâğıtlarla sınırlıdır:

•	 Hizmet	erbabına	maaş,	ücret,	gündelik,	huzur	hakkı,	tazminat,	ikramiye	ve	harcı-
rah gibi adlarla yapılan nispi vergiye tabi istihkak ve avans ödemeleri,

•	 Müteahhitlere	ve	diğer	kimselere	yapılan	avans	ödemeleri,
•	 Resmî	dairelerce	yapılan	her	türlü	ödemeler
Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtlara (ücret bordrosu, avans 

makbuzu vs) “damga vergisi tarafımızdan istihkaktan kesinti suretiyle ödenecektir” şerhi 
konulup yetkililerce imzalanır.

Damga vergisi istihkaktan kesinti suretiyle ödenecek kâğıtlar hangi işlemlerle ilgili ka-
ğıtlardır.

DAMGA VERGİSİNİN BASILI DAMGA KONULMASI SURETİYLE 
ÖDENMESİ USULÜ
Damga Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinde makbuz ve ibra senetleri, faturalar, ulaştırma 
ile ilgili konşimento ve manifesto gibi kâğıtlar, elektrik, havagazı, telefon ve su abonman 
sözleşmeleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın izni alınmak şartıyla damga vergisine tabi 
diğer kâğıtların damga vergisinin basılı damga konulması şekliyle ödenebileceği öngörül-
müştür.

Basılı damga konulan kâğıtlar matbu olarak hazırlanıp bastırılır. Stoklarda yer alan 
bu matbu kâğıtlar gerek oldukça üzerinde boş bırakılmış bilgiler ilgililerce doldurulmak 
suretiyle kullanılır. Bu kâğıtların damga vergisi söz konusu kâğıt basılmadan önce yüzde 
beş noksanı ile peşin olarak ödenir.

8

9

Damga vergisi istihkaktan kesinti 
suretiyle ödenecek kâğıtlara 
(ücret bordrosu, avans makbuzu 
vs) “damga vergisi tarafımızdan 
istihkaktan kesinti suretiyle 
ödenecektir” şerhi konulup 
yetkililerce imzalanır.

Elektrik, havagazı, telefon ve su 
abonman sözleşmelerinin damga 
vergisi basılı damga konulması 
şekliyle ödenebilir.
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Özet
Damga vergisindeki vergilendirme biçimlerini listele-
yebilmek
 Damga vergisinde maktu ve nispi olmak üzere iki 
vergilendirme biçimi kullanılır. Bu kapsamındaki 
kâğıtlar matrah türü ve belli bir parayı içerip içerme-
me ölçütü uyarınca nispi veya maktu biçimde vergiye 
tabi tutulur.

 Damga vergisinde nisbi vergilendirmeyi açıklayabilmek
 Nispi vergilemede kâğıdın türü ile birlikte niteliği ve 
belli bir para içermesi dikkate alınır. Belli parayı içe-
ren kâğıtlar için nispi vergileme yapılır. Nispi vergi-
leme değer esaslı matraha dayanır. Nispi vergilemede 
kâğıdın damga vergisi içerdiği meblağa yasaya ekli (1) 
sayılı tabloda belirlenmiş bindelik oran uygulanarak 
hesaplanır.

Damga vergisinde maktu vergilendirmeyi açıklaya-
bilmek
 Maktu vergilemede kâğıt, sadece mahiyeti esas alına-
rak yasaya ekli (1) sayılı tabloda yazılı sabit tutarlar 
üzerinden damga vergisine tabi tutulur. Her bir kâğıt 
için ayrı ayrı belirlenmiş tutarda maktu vergi alınır.

Damga vergisinin çeşitli ödeme usullerini listeleyebil-
mek
 Damga vergisi günümüzde makbuz karşılığında öde-
me, basılı damga konulması suretiyle ödeme ve istih-
kaktan kesinti yapılması suretiyle ödeme olmak üzere 
üç temel usulde ödenebilir. Eskiden söz konusu olan 
damga vergisinin pul yapıştırılması suretiyle öden-
mesi usulü ise 5281 sayılı Kanun ile yapılan yasa de-
ğişikliği ile 31.12.2004 tarihi itibarıyla kaldırılmıştır. 
Hangi kâğıtların damga vergisinin hangi usulde öde-
neceği ya bizzat kanun koyucu tarafından belirlenmiş 
veya kanun koyucu bunların belirlenmesi hususunda 
Hazine ve Hazine ve Maliye Bakanlığını yetkili kılmış 
olduğundan yükümlüler damga vergisinin ödeme 
usulünü seçmek hakkına sahip değildirler. 

 Damga Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde düzen-
lenen makbuz karşılığında ödeme usulü günümüzde 
damga vergisinin genel ödeme usulü konumunda 
olup, yasada özel bir ödeme usulü öngörülmemiş ise 
damga vergisi bu usulde ödenir.

 Damga Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinde düzen-
lenen basılı damga konulması suretiyle ödeme şekli 
ancak belli kâğıtların damga vergisinin ödenmesinde 
kullanılabilir.

 Damga Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde düzen-
lenmiş istihkaktan kesinti suretiyle ödeme usulü 
vergi sorumlusu konumundaki bazı kuruluşların 
bazı işlemlerine dair yaptıkları ödemeler bakımın-
dan kullanılır.

1

2

3

4
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinde uygulanan 
vergilendirme biçimlerinden biridir?

a. Gerçek usulde vergilendirme
b. Götürü usulde vergilendirme
c. Basit usulde vergilendirme
d. Nispi vergilendirme
e. Kısmi vergilendirme

2. Maktu vergilendirmede uygulanan oran türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

a. Sabit oran
b. Tek oran
c. Artan oran
d. Tersine artan oran
e. Maktu vergilendirmede oran uygulaması söz konusu 

değildir.

3. Aşağıdaki kağıtlardan hangisi nispi biçimde vergilendi-
rilir?

a Bilançolar
b. Beyannameler
c. Belli bir parayı içermeyen tahkimnameler
d. Belli bir parayı içermeyen sulhnameler
e. Makbuzlar

4. Aşağıdaki kağıtlardan hangisi maktu biçimde vergilen-
dirilir?

a. Kira mukavelenameleri
b Belli bir parayı içeren tahkimnameler
c. Belli bir parayı içeren sulhnameler
d. Belli parayı ihtiva eden turizm işletmeleri ile seyahat 

acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan 
sözleşmeleri

e.	 İpotekli	borç	senetleri

5. Aşağıdakilerden hangisi nispi vergilendirmede söz ko-
nusu olan damga vergisi oranlarından biri değildir?

a. ‰ 1,89
b. ‰ 5,69
c. ‰ 7,59
d. ‰ 9,48
e. ‰ 10,50

6. I. Makbuz karşılığında ödeme
II. Basılı damga konulması suretiyle ödeme
III.	 İstihkaktan	kesinti	yapılması	suretiyle	ödeme
IV. Pul yapıştırılması suretiyle ödeme

Yukarıdaki ödeme şekillerinden hangisinde damga vergisi 
defteri tutmak ve bu deftere göre damga vergisi beyannamesi 
verip vergi ödemek gerekir?

a. Yalnız I
b. Yalnız II
c. Yalnız III
d. I ve II
e. I ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi ödemelerinde kullandığı ve nis-
pi esasta damga vergisine tabi makbuzlar ile bu nitelikteki 
kâğıtlara ait damga vergisini bu ödemeleri yaparken istihkak-
lardan kesinti yapmak usulü ile ödemek zorunda değildir?

a. Genel ve özel bütçeli daireler
b.	 İl	özel	idareleri	ve	belediyeler
c.	 İktisadi	kamu	teşekkülleri	 ile	bunların	 iştirakleri	ve	

müesseseleri
d. Bankalar
e. Gerçek kişi tacirler

8. Aşağıdakilerden hangisi Damga Vergisi Kanunu mad. 
17 uyarınca damga vergisi basılı damga konulması usulü ile 
ödenebilecek kâğıtlardan biri değildir?

a. Makbuz ve ibra senetleri
b. Faturalar
c. Kira sözleşmeleri
d.	 Ulaştırma	 ile	 ilgili	 konşimento	 ve	 manifesto	 gibi	

kâğıtlar
e. Elektrik, havagazı, telefon ve su abonman sözleşmeleri
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Okuma Parçası 1
9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde damga vergisinin 
günümüzde ödenmesine dair usuller eksiksiz gösterilmiştir?

a. Makbuz karşılığında ödeme ve basılı damga konul-
ması suretiyle ödeme 

b. Makbuz karşılığında ödeme ve istihkaktan kesinti ya-
pılması suretiyle ödeme

c. Makbuz karşılığında ödeme, basılı damga konulması 
suretiyle ödeme ve istihkaktan kesinti yapılması su-
retiyle ödeme

d. Basılı damga konulması suretiyle ödeme ve pul yapış-
tırma suretiyle ödeme

e. Pul yapıştırılması suretiyle ödeme

10. İstihkaktan	 kesinti	 yapmak	 suretiyle	 damga	 vergisini	
vergi dairesine ödeyecek olanlar yaptıkları ödemelerden kes-
tikleri vergiyi ne zamana kadar vergi dairesine ödeyebilirler?

a. O ayın 23. günü akşamına kadar
b. O ayın 26. günü akşamına kadar
c.	 İzleyen	ayın	23.	günü	akşamına	kadar
d.	 İzleyen	ayın	26.	günü	akşamına	kadar
e. O ayın 31. günü akşamına kadar

Muafiyet	Geldi;	TOKİ,	Müşterisine	Damga
Vergisi’ni	İade	Edecek
Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle söz konusu tarih-
ten sonra ödenen Damga Vergisi’nin yarısı iade ediliyor. Bu 
süre	içinde	TOKİ’den	ev	alanlar	peşinatı	yatırdıkları	banka-
lara başvurarak paralarını alabilecek. Yasalara göre 100 bin 
YTL’lik bir ev için ortalama 1.500 yeni lira Damga Vergisi 
ödeyen vatandaşlara 750 YTL’si geri veriliyor.
Bugüne	 kadar	 350	 binden	 fazla	 konut	 yapan	TOKİ,	 bir	 adım	
daha atarak vatandaşı rahatlattı. Konut almak isteyenlerin üze-
rindeki çift Damga Vergisi yükünden birinin kaldırılması için 
Hazine	 ve	Maliye	Bakanlığı’na	 başvuran	 İdare’nin	 talebi	 kabul	
edildi. Harçlar Kanunu’nda yapılan değişiklikle söz konusu sa-
tışlar	için	vergi	muafiyeti	geldi.	6	Haziran	2008	tarihinde	Resmi	
Gazete’de yayımlanan iki kez Damga Vergisi ödeme zorunluluğu 
ortadan kalktı. Damga Vergisi için peşinatla birlikte ödenen pa-
ranın yarısı bundan böyle vatandaşın cebinde kalacak.Bu arada 
sistem	uyumunun	TOKİ	ile	bankalar	arasında	geç	tamamlanma-
sı sebebiyle son iki ay içerisinde ev almak için peşinat yatıran-
lar iki kez Damga Vergisi ödemek zorunda kaldı. Gecikmelerin 
vatandaşı	mağdur	ettiğini	dikkate	alan	Bayındırlık	ve	İskan	Ba-
kanlığı bir yazıyla ilgili kurumları uyardı. Geçen pazartesi günü 
de bankalarla aradaki sistem uyumu tamamlandı. Böylece hak 
sahipleri Damga Vergisi muafiyetinden iki ay gecikmeli olarak 
yararlanmaya başladı. 6 Haziran’dan sonra peşinat yatıranlar 
ise bankalarına başvurarak ödedikleri Damga Vergisi tutarının 
yarısını geri alabiliyor. Ziraat Bankası yetkilileri, düzeltmenin 
11 Ağustos 2008 tarihi itibarıyla banka dekontlarına yansıdığı-
nı belirtiyor. 2 aylık dönemde geriye dönük olarak vatandaşlara 
paralarının yarısını ödediklerini belirten yetkililer, ‘Ev taksitleri 
için açtığımız hesaplara yatırıyoruz. Hesap açtırmayanların da 
bankamıza başvurarak elden ödeme alması gerekiyor.’ bilgisini 
veriyor.
100 bin YTL’lik evde 720 YTL’yi geçiyor
Son	iki	ayda	Damga	Vergisi	muafiyetine	rağmen	TOKİ’den	
konut alan binlerce kişi çift Damga Vergisi ödedi. 30 Haziran 
2008’de	peşinat	yatıran	İsmail	Altın	da	bu	hak	sahiplerinden	
biri. 96 bin YTL’lik ev için 1.434 yeni lira Damga Vergisi öde-
yen Altın, vergi muafiyetinden arkadaşı aracılığıyla haberdar 
olmuş.	TOKİ’den	ev	alan	arkadaşının	Damga	Vergisi’nin	ya-
rısını ödediğini öğrenince Ziraat Bankası’na başvurduğunu 
belirten Altın, ‘Arkadaşın yatırdığı dekontta Damga Vergisi 
benimkinin yarısı gözüküyordu. Hemen bankayı aradım. 
Görevliler şubeye gidip paramı alabileceğimi söyledi. 717 
YTL cebimde kalınca piyangodan para çıkmış gibi oldu.’ dedi.

Kaynak: http://www.porttakal.com/haber-muafiyet-geldi-
toki-musterisine-damga-vergisi-ni-iade-edecek-78969.htm
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Okuma Parçası 2
T.C. DANIŞTAY
7.	DAİRE
E. 1998/574
K. 1998/4374
T. 8.12.1998
.......Dosyanın incelenmesinden, davacı bankanın, bazı ger-
çek ve tüzel kişilerle yaptığı vadeli döviz alım-satım (for-
ward) işlemleri ile ilgili olarak “teklifname” aldı altında aldığı 
ve maktu damga vergisine tabi tutulan belgenin gerçekte bir 
taahhütname sözleşme niteliğinde olduğu ve bu sebeple nispi 
damga vergisine tabi olması gerektiğinden bahisle düzenle-
nen vergi inceleme raporuna istinaden ek tarhiyat yapıldığı 
anlaşılmıştır. 
488 sayılı Damga Vergisine Kanununun 1’inci maddesinde, 
kanuna ekli 1 sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine 
tabi olduğu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalan-
mak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle dü-
zenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için 
ibraz edilebilecek olan belgeleri ifade ettiği 3’üncü madde-
sinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler 
olduğu. “Kağıtların mahiyetlerinin tayini” başlıklı 4’üncü 
maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o 
kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı 
vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde 
şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, 
belirtilmemiş olanlarda üzerindeki yazının tazammun etti-
ği hüküm ve manaya bakılacağı 10’uncu maddesinde, nispi 
vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre bu kağıtlarda 
yazılı belli paranın, maktu vergide ise mahiyetlerinin esas 
olduğu hüküm altına alınmış, kanuna ekli 1 sayılı tabloda, 
mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerden bel-
li parayı ihtiva edenlerin %06 oranında damga vergisine tabı 
olduğu belirtilmiştir. 
Aynı Kanunun 27’ inci maddesinin 2344 sayılı Kanunun 2’nci 
maddesiyle eklenen 4’üncü fıkrasında ise bankaların vergisi 
ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, usulen vergi ve 
cezası ödenmedikçe işleme koyamayacakları, vergi ve cezası 
ödenmeden bu kağıtları işleme koyan ilgili bankadan, kağı-
dın mükelleflerinden alınacak ceza miktarında ayrıca ceza 
alınacağı hükme bağlanmıştır. 
Vergi inceleme raporu ekinde yer alan tutanakta banka yet-
kililerince düşülen muhalefet şerhine göre, belli miktardaki 
bir dövizin anlaşmanın yapıldığı tarihte belirlenen bir kur 
üzerinden ileriki bir tarihte ya da belirli bir zaman dilimi içe-
risinde alım ya da satımının yapılması yükümlülüğünü içeren 
forward işlemleri, davacı bankaca şu şekilde yapılmaktadır. 
Forward işlemi için başvuruda bulunan müşterilerine, banka-

ca, “teklifname” adı altında basılı bir form verilmekte ve dol-
durulup imzalanmak suretiyle kendisine teklifte bulunulması 
istenilmekte, müşterilerle herhangi bir yazılı sözleşme imza-
lanmamakta yazılı bir kabul veya ret cevabı da verilmemekte, 
formda yazılı işlem tarihi geldiğinde vadeli döviz satış veya 
alışı yapılmak suretiyle işlem bilfiil gerçekleştirilmekte ve söz 
konusu kağıt maktu damga vergisine tabi tutulmaktadır. 
Bu duruma göre, forward işleminde zımni bir kabul ve sözlü 
bir sözleşme gerçekleştirildiğinden, ortada damga vergisine 
tabı bir sözleşmenin varlığından söz edilemez. 
Damga Vergisi Kanununun yukarıda değinilen 4’üncü mad-
desindeki hüküm çerçevesinde vergisi uyuşmazlığa konu 
kağıtlar incelendiğinde, “teklifname” başlığı altında, muha-
taplar tarafından imzalanarak davacı bankaya verilen belge-
lerde, işlem tarihi, belirlenen vade tarihi, vade tarihindeki 
kur, vadeli olarak alınacak döviz miktarının yazılı olduğu: 
teklifte belirtilen vadeli döviz alım-satım işleminin yapı-
lıp yapılmama insiyatifi bankaya ait olmak üzere, bankanın 
belgede belirtilen döviz alım-satım işlemini kabul ettiği tak-
tirde vade hitamında bankanın “vadeli olarak alınacak mik-
tar” satırında belirtilen meblağı belirlenen kurdan satmayı 
kabul etmiş sayılacağı: vade tarihindeki cari piyasa kuru ne 
olursa olsun müşterinin vade tarihinde belirlenen kurdan 
belirlenen miktardaki döviz cinsim almayı kabul ettiği; ce-
zai müeyyide bölümünde, vadeli olarak satılacak miktar ola-
rak belirlenen meblağın vade tarihinde bankaya satılmadığı 
taktirde müşterinin temerrüde düşmüş sayılacağı; meblağın 
Türk Lirası krediye dönüştürüleceği ve bu krediye, bankanın 
o dönemde kısa vadeli Türk Lirası kredilere uyguladığı en 
yüksek faizin %50 fazlası oranında temerrüt faizi işleteceği 
hususlarının yanı sıra, bu şekilde oluşacak faiz meblağına ve 
faize bağlı olarak tahakkuk edebilecek vergi ve fon gibi diğer 
yükümlülüklerin de ödenmesinin kabul edildiği; bazı bel-
gelerde vadeli olarak alınacak miktar yanında vadeli olarak 
satılacak miktarın da belirlendiği, bu belgelerde, bankanın 
vade hitamında bu işlemi yapmaktan vazgeçebileceği, bu 
durumda cari piyasa kuru ile vadeli döviz alışının gerçekleş-
tirileceği kur arasındaki farkın banka tarafından müşteriye, 
farkın banka lehine olması halinde söz konusu farkın müşteri 
tarafından bankaya ödeneceği, vadeden önce veya vade hita-
mında vadeli döviz alım satım işleminden müşteri tarafından 
vazgeçilmesi halinde de benzer hususların geçerli olacağının 
belirtildiği görülmektedir. 
Banka müşterisi tarafından imzalanarak bankaya verilen ve 
forward işlemlerine dayanak teşkil eden belgede karşılıklı 
taahhütlerde bulunulduğu ve vaadedilen işlemlerin yerine 
getirilmemesi durumunda, müşteri açısından ağır müeyyi-
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
delerin öngörüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, sözü 
edilen belge, başlığında “teklifname” olarak adlandırılmış 
olsa da mahiyeti itibarıyla gerçekte bir taahhütname olduğu 
açıktır. Bu sebeple bir taahhütname olan kağıdın nispi damga 
vergisine tabı tutulması gerekmektedir. 
Ancak, damga vergisinin mükelleflerinin kağıtları imza 
edenler olduğu dikkate alındığında, müşteriler tarafından 
imzalanan kağıda ilişkin nispi damga vergisi tarhiyatının, iş-
lemde taraf olan banka adına yapılmasında ve buna bağlı ola-
rak ceza kesilmesinde mevzuata uyarlık bulunmadığından, 
mahkeme kararının ağır kusur cezalı vergiye ilişkin kısmında 
sonucu itibarıyla isabetsizlik görülmemiştir. 
Damga Vergisine Kanununun yukarıda yer verilen 27’nci 
maddesi uyarınca kesilen cezaya gelince; Kanunun 27’nci 
maddesinin 4’üncü fıkrasında, vergisi ödenmemiş veya nok-
san ödenmiş kağıtların, vergi ve cezası ödenmeden işleme 
konulması halinde, bankadan, kağıdın mükelleflerinden 
alınacak ceza miktarınca ayrıca ceza alınacağı öngörüldü-
ğünden ve yukarıda açıklandığı üzere nispi damga vergisine 
tabi tutulması gereken kağıt maktu damga vergisi üzerinden 
vergilendirilmiş olduğundan, 27’nci madde hükmüne aykırı 
davranan banka adına, bu madde uyarınca kesilen cezada ka-
nuna aykırılık bulunmayıp, bu husus irdelenmeksizin verilen 
mahkeme kararında isabet görülmemiştir. 
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kısmen kabulüne: 
mahkeme kararının, Damga Vergisi Kanununun 27’nci mad-
desi uyarınca kesilen cezaya ilişkin kısmının bozulmasına; 
temyiz dilekçesinde ileri sürülen hususlar, sözü geçen kararın 
damga vergisi ve 213 sayılı Kanun uyarınca kesilen ağır kusur 
cezasına ilişkin kısmının bozulmasını sağlayacak durumda 
görülmediğinden, sonucu itibarıyla yerinde bulunan mah-
keme kararının bu kısmının onanmasına 8.12.1998 gününde 
oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Kazancı	 İçtihat	Bilgi	Bankası,	http://www.kazanci.
com/kho2/ibb/giris.htm
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 1
Yeniden değerleme oranı

Sıra Sizde 2
Yapılabilir. Maktu vergilemede ödenecek vergi miktarı açı-
sından önemli olan kâğıdın niteliğidir, kural olarak kâğıdın 
belli bir para içerip içermemesi bu açıdan önem taşımaz.

Sıra Sizde 3
Akitlerle ilgili kağıtlaradan sadece belli parayı ihtiva etmeyen 
tahkimnameler ve sulhnameler ile belli parayı ihtiva edenleri 
de dahil olmak üzere turizm işletmeleri ile seyahat acentele-
rinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri mak-
tu vergiye tabi tutulmuştur.

Sıra Sizde 4
Damga vergisi hesaplanırken matraha katma değer vergisi 
dâhil edilmez; KDV hariç tutar üzerinden kağıdın damga 
vergisi hesaplanır.

Sıra Sizde 5
Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlardan birer ticari ve müte-
davil senet olan deniz ödüncü senedi ile ipotekli borç senedi 
ile irat senedi için nispi vergilendirme biçimi kabul edilmiştir.

Sıra Sizde 6
Bir ay zarfında yaptıkları damga vergisine tabi işlemlerin 
makbuz karşılığı ödenecek vergileri ile istihkaktan kesinti 
suretiyle ödenecek damga vergilerini bu deftere yazarlar.

Sıra Sizde 7
Genel ve özel bütçeli dairelerle il özel idareleri ve belediyeler, 
bankalar, iktisadi kamu teşekkülleri ile bunların iştirakleri ve 
müesseseleri ve benzeri teşekkül, iştirak ve müesseselerine.

Sıra Sizde 8
İstihkaktan	 kesinti	 yapmak	 suretiyle	 damga	 vergisini	 vergi	
dairesine ödeyecek olanlar yaptıkları ödemelerden kestikleri 
vergiyi aylık veya üç aylık muhtasar beyanname ile vergi da-
iresine o ayın 23. günü akşamına kadar bildirir ve 26. günü 
akşamına kadar da öderler.

Sıra Sizde 9
Hizmet erbabına maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, tazmi-
nat, ikramiye ve harcırah gibi adlarla yapılan nispi vergiye 
tabi istihkak ve avans ödemeleri, müteahhitlere ve diğer kim-
selere yapılan avans ödemeleri, resmî dairelerce yapılan her 
türlü ödemeler ile ilgili işlemler.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Damga vergisinde vergilendirme açısından özellik taşıyan çeşitli durumları lis-
teleyip açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar
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DAMGA VERGİSİNE TABİ KÂĞITLARIN NİTELİKLERİNİN TAYİN 
EDİLMESİ
Damga vergisi uygulaması bakımından kâğıdın damga vergisi borcu miktarının doğru 
olarak tespiti son derece önemli bir husustur. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli 
(1) sayılı Tablo’da damga vergisine tabi olan çeşitli kâğıtlar ismen sayılmış olup buna göre 
vergilendirme kâğıdın ismen yer aldığı pozisyondaki vergi tutarı veya oranı üzerinden 
yapılmaktadır. Ancak bu düzenlemeye rağmen kâğıdın tabi olduğu verginin belirlenmesi 
kimi zaman kolay olmayabilir. Böyle bir durumda Vergi Usul Kanunu ve Damga Vergisi 
Kanunu’nun ilgili özel hükümleri devreye girip uygulanmak suretiyle çözüm getirilmeye 
çalışılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesi “vergi kanunlarının uygulanması ve ispat” başlığını 
taşır. Bu madde uyarınca vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin işlemle-
rin gerçek mahiyeti esas alınır. Bu hükmün amacı alacaklı ve borçlu tarafların menfaatle-
rinin birbirine zıt olduğu vergilendirme ilişkisinde her iki tarafa da güvence sağlamaktır.

Damga Vergisi Kanunu’nun 4. maddesi VUK madde 3’e paralel bir düzenleme içerir. 
Bu madde uyarınca bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın niteliğine bakılır 
ve buna göre (1) sayılı tabloda yazılı vergisi bulunur.

 Kâğıtların nitelikleri tayin edilirken şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtlar açısın-
dan kâğıdın ilgili kanundaki adına, belirtilmemiş olanlar açısından ise kâğıt üzerindeki 
yazının içerdiği hüküm ve anlama bakılır.

Damga vergisine tabi bir kâğıdın niteliği nasıl belirlenmektedir?

Niteliği tayin edilmek istenen kâğıt üzerinde başka bir kâğıda atıf yapılmışsa atıf yapı-
lan kâğıdın hükümlerine göre kâğıdın kazandığı niteliğe göre vergi alınır. Bu düzenleme 
ile kişilerin düzenledikleri kâğıtlara farklı isimler koyup yasaya ekli (1) sayılı tabloda bu 
isimlerin yer almaması nedeniyle vergiden kaçınmaları önlenmek istenmiştir. Gerçekten 
de gerek kâğıdın (1) sayılı tablo kapsamına girip girmediğinin tespiti gerekse de (1) sayı-
lı tabloda yer alan pozisyonlardan hangisine dâhil olduğunun belirlenmesi hususlarında 
kâğıdın niteliği esas alınacaktır.

Kanunlarla şekilleri özel olarak belirlenmiş olan kâğıtların niteliklerinin tespitinde kural 
olarak bir sorun yaşanmaz. Şekli kanunlarla belirlenmiş kâğıtlara kıymetli evrak örnek oluş-
turur. Kıymetli evrakın en önemli özelliklerinden biri bunların yasa ile belirlenmiş özel şekil 
şartlarına tabi olmasıdır. Böyle bir kâğıdın (örneğin ayni hakları temsil eden makbuz senedi-

Damga Vergisinde 
Vergilendirme Açısından 
Özellik Taşıyan Durumlar

 Niteliği tayin edilmek istenen 
kâğıt üzerinde başka bir kâğıda 
atıf yapılmışsa atıf yapılan 
kâğıdın hükümlerine göre kâğıdın 
kazandığı niteliğe göre vergi alınır.

1

Damga vergisinde bir kağıdın 
tabi olacağı verginin tayini için o 
kağıdın niteliğine bakılır.
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resepise veya rehin senedi-varant gibi emtia senetlerinin) niteliği bu kâğıdın düzenlendiği 
ilgili kanundaki adına bakılarak tayin edilir. Bu tür kâğıtlar ancak kanunun tayin ettiği özel 
şekillerde düzenlendiklerinde kendilerinden beklenen hukuki işlevi görürler. Bunlara kanu-
nen tayin edilmiş olandan farklı bir mahiyet yüklenmek istenirse bir başka deyişle kâğıt ya-
sada belirtilmiş özel şeklî şartlara uyulmadan düzenlenmişse bunların içerdiği hukuki işlem 
geçerlik kazanamaz ve kâğıt kendisinden beklenen hüküm ve sonucu doğuramaz.

Kanunen belli şekle tabi tutulmamış, şekilleri kanunlarda belirtilmemiş olan kâğıtların 
niteliği ise bunların üzerindeki yazının kapsadığı hüküm ve anlama bakılarak tayin edilir. 
Bu tür bir kâğıdın niteliği saptanırken kâğıttaki yazıların lafzi-deyimsel ifadeleri ile birlikte 
tarafların bu kâğıdı düzenlenmekle ulaşmak istedikleri gerçek amaç da dikkate alınmalıdır. 
Gerçek niteliği farklı olduğu hâlde sırf vergiden kaçınmak, daha az damga vergisi ödemek 
amacıyla başka bir isim altında düzenlenen bir kâğıtta vergileme kâğıdın gerçek niteliği dik-
kate alınarak yapılmalıdır. Kâğıdın damga vergisi açısından durumu özün şekle önceliği il-
kesi uyarınca şekline göre değil fakat özüne-içeriğine göre belirlenmelidir. Kâğıtta başka bir 
kâğıda atıf yapılmış ise bu takdirde kâğıdın mahiyeti atıf yapılan kâğıdın hükümlerine göre 
tayin edilir. Bu durumda kâğıt göndermede bulunduğu kâğıdın hükmünü alır. Bir başka 
deyişle kâğıt gönderme yapılan kâğıdın hükümlerine göre kazanacağı niteliğe göre damga 
vergisine tabi tutulur. Bunun koşulu mahiyeti ve meblağı itibarıyla kâğıtla bağlantısı kuru-
lan, atıfta bulunulan kâğıdın, kâğıttan daha önce düzenlenip tekemmül etmiş, hüküm ifade 
eder hâle gelmiş olmasıdır. Atıf yapılan kâğıt vergilendirmeyi gerektirecek şekilde tekemmül 
etmemiş ise buna gönderme yapan kâğıtlardan da vergi alınamaz.

Kanunen belli şekle tabi tutulmamış, şekilleri kanunlarda belirtilmemiş olan kâğıtların ni-
teliği nasıl belirlenmektedir?

DAMGA VERGİSİNE TABİ KÂĞIT NÜSHALARININ BİRDEN 
FAZLA OLMASI
Damga vergisine tabi kâğıtların vergilendirilmesinde özellik arz eden bir başka durum ise 
kâğıdın bir veya birden fazla kopya hâlinde düzenlenmiş olması hâli ile bu kâğıt kopyala-
rının hukuki niteliğidir. Damga vergisine tabi bir kâğıdın vergi yükü bu kâğıdın bir veya 
birden fazla nüsha ya da suret hâlinde düzenlenmiş olması durumunda değişebilecektir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinde bir nüshadan fazla olarak düzenlenen 
kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshasının ayrı ayrı aynı miktarda; nispi ver-
giye tabi olanların ise sadece bir nüshasının damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Bir baş-
ka deyişle birden fazla nüsha olarak düzenlenen bir kâğıt açısından bu kağıdın nispi esasta veya 
maktu esasta damga vergisine tabi olmasına göre değişen bir damga vergisi yükü söz konusu 
olacaktır. Bu bağlamda nispi esasta damga vergisine tabi kağıt nüshalarından sadece biri yasa-
da belirtilen oranda damga vergisine tabi tutulurken, maktu esasta damga vergisine tabi kağıt 
nüshalarının her biri ayrı ayrı aynı miktarda maktu damga vergisine tabi olacaktır.

Nüsha her biri hukuken aynı hüküm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla dü-
zenlenmiş kâğıtlardan her birini ifade eder. Kâğıdın her bir nüshasında kâğıdın vergiye tabi 
olmasını gerektiren ve bu kâğıda hukuken geçerlik ve ispat gücü kazandıran ıslak imza/imzalar 
ayrı ayrı mevcuttur. İmzanın her bir nüshaya ayrı ayrı atılmış olması veya araya karbon kâğıt 
konularak tüm nüshaların bir defada imza edilmiş olması vergilendirme açısından önem taşı-
maz. Kâğıt kopyası her iki durumda da nüsha sayılarak damga vergisine tabi tutulur.

Suret ise nüshadan çıkarılan, imza içermeyen bu nedenle ancak aslının aynı olduğu 
tasdik edilmek suretiyle hukuken geçerliliği sağlanan kâğıt kopyalarıdır. Fotokopiler aslı 
gibidir kaşesi basılarak onaylanırsa hukuken suret sayılır. Nüshalara göre suretlerin dam-
ga vergisi yükü çok düşüktür. Zira yasaya ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların aslı 1,00 
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 Bir nüshadan fazla olarak 
düzenlenen kâğıtların damga 
vergisi bu kağıtların nispi veya 
maktu vergiye tabi olmasına 
göre değişecek ancak her koşulda 
suretlerinkinden daha fazla vergi 
yükü ortaya çıkacaktır.
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Türk lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanlarının resmî dairelere ibraz edilecek 
özet, suret ve tercümelerinden 2018 yılında sadece T0,60  maktu damga vergisi alınacağı 
öngörülmüştür. Bu durumun sebebi nüshanın surete göre bir hususu ispat ve belli etmek 
konusunda daha değerli bir ispat ve tevsik vasıtası sayılmasıdır.

 
Nüshalara göre suretlerin damga vergisi yükünün daha düşük olmasının  gerekçesi nedir?

Kâğıt nüshalarının ayrı ayrı vergilendirilmesi kuralına yasa ile bazı istisnalar getiril-
miştir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci cümlesine göre damga 
vergisine tabi ticari senetlerin (taşıma senedi, konşimento, ipotekli borç senedi, irat senedi 
gibi) sadece tedavüle çıkarılan nüshaları vergilendirilecek, tedavüle çıkarılmayan nüshala-
rından ise vergi alınmayacaktır. Yine yasaya ekli (2) sayılı tabloda kişiler tarafından hariç-
te düzenlenerek imza ve tarihlerinin tasdiki veyahut suret ve tercümelerinin verilmesi için 
noterlere getirilen kâğıtların noter dairelerinde çıkarılarak saklanacak nüsha biçimindeki 
kopyalarının da damga vergisine tabi tutulmayacağı belirtilmiştir.

DAMGA VERGİSİNE TABİ KÂĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE 
İŞLEM BULUNMASI 
Damga vergisi hukuki işlemlerin yazıya döküldüğü kâğıtları konu edinmiş bir mali yü-
kümlülüktür. Damga vergisine tabi bir kâğıtta bazen birden fazla hukuki işlem bulunabi-
lir. Bir kâğıtta birden fazla akit ve işlem bulunması damga vergisinde vergilendirme açı-
sından özellik ve önem arz eden bir durumdur.

Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde kural bunlardan her biri için ayrı 
ayrı damga vergisi alınmasıdır.

 Yukarıda belirtilen durumun tersi bir durum gerçekleştiğinde, bir başka deyişle bir 
kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmışsa bu takdirde çeşitli olasılıklara göre farklı-
laşan vergilendirmeler gündeme gelir.

Tek kâğıtta birden fazla işlemin toplanması 3 ayrı biçimde gerçekleşebilir. İlk olarak bir 
kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bir araya gelmiş olabilir. Böyle 
bir durum söz konusu olduğunda her bir işlem için kâğıt ayrı ayrı vergiye tabi tutulur. 
Zira kâğıt bünyesindeki her bir akit ve işlem için ayrı ayrı ispat ve belli etme niteliği taşır.

İkinci durum bir kâğıtta toplanan birden fazla akit veya işlemin bir asıldan doğmuş 
olması ve bunların birbirine bağlı bulunmasıdır. Bu takdirde kâğıdın düzenlendiği anda 
gerçekleşmiş ve aynı kâğıtta yer almış olan bu bir asıldan doğmuş ve birbirine bağlı birden 
fazla işlemden sadece en yüksek vergi alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa vergiye 
tabi tutulur.

Söz konusu olabilecek üçüncü ve son durum ise bir kâğıttaki işleme asıl işlemin ta-
raflarından başka bir kimsenin akit ve işleminin eklenmesidir. Bu durumda ise eklenen 
işlem asıl işlem ile aynı kâğıtta toplanmış olsa bile ayrıca vergilendirilir. Ek işlem için 
ayrıca damga vergisi alınır. Şu kadar ki; yasa bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve 
garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden 
damga vergisi alınacağını öngörmüştür. Yine ilgili yasa hükmü uyarınca pey akçesi, cayma 
tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taah-
hütlerden de, bunlar başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.

Bir kâğıttaki işleme asıl işlemin taraflarından başka bir kimsenin akit ve işleminin eklenme-
si durumunda damga vergisi nasıl alınmaktadır?

3

Bir kâğıtta birbirinden tamamen 
ayrı birden fazla akit ve işlem bir 
araya gelmiş olması durumunda 
kağıt içerdiği her bir işlem için 
kâğıt ayrı ayrı vergiye tabi tutulur.
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 Bir kâğıtta toplanan birden fazla 
akit veya işlemin bir asıldan 
doğmuş olması ve bunların 
birbirine bağlı bulunması 
durumunda bunlardan sadece 
en yüksek vergi alınmasını 
gerektireni için kâğıt bir defa 
vergiye tabi tutulur.
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DAMGA VERGİSİNE TABİ KÂĞIDA KONULAN İMZANIN BİRDEN 
FAZLA OLMASI 
İmza damga vergisinin konu, vergiyi doğuran olay ve yükümlü unsurları açısından çok 
önemli bir kavramdır. Kâğıda konulan imzanın birden fazla olması damga vergisi açısın-
dan özellik taşıyan bir başka durumdur.

Birinci ünitede belirtildiği üzere damga vergisinin yükümlüsü kâğıdı imza eden kişi 
veya kişilerdir. Birden fazla kişi tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tama-
mından kâğıdı imza eden kişiler müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak bu durumla birlikte 
damga vergisine tabi olan bir kâğıda birden fazla imza konulması verginin tekerrürünü, 
bir başka deyişle bu kâğıt için birden fazla kez alınmasını gerektirmez. Böyle bir durumda 
kural olarak kâğıttan üzerinde yer alan imza adedince vergi alınmaz.

 Kâğıtta birden fazla kişinin imzasının yer alması sadece mükellef sayısını belirleyen 
bir husustur. Birden fazla kişi tarafından imza edilmiş bir kâğıda ilişkin damga vergisinin 
yükümlüsü imza sahibi kadar kişi olacaktır. Kâğıdın vergi ve cezası bu kişilerden herhangi 
birinden müteselsil borçluluk esasları uyarınca istenebilecektir. Burada önemli olan ancak 
birden fazla kişinin imzasının yer alması ile kâğıttaki hukuki işlemin tekemmül edebilecek 
olmasıdır.

Yukarıda belirtilen duruma karşılık kâğıtta işlemin tekemmülü için gereken kişi sayı-
sından fazla kişinin imzası yer alıyorsa bu durumda kâğıtta birden fazla işlemin yer alması 
veya asıl işleme başka bir işlemin eklenmesi olasılıklarının varlığı dikkate alınmalıdır.

Kâğıttaki imzaların birden fazla olmasının verginin tekerrürünü gerektirmemesi kural 
olmakla birlikte yasanın özellikle 7. maddesinde bu kurala bazı istisnalar getirilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu maktu vergiye tabi olan ve birden fazla kişinin imzasını ta-
şıyan makbuz ve ibra senetlerinin vergisinin kâğıttaki imza adedince alınacağını hükme 
bağlamıştır. Zira bu tür kâğıtlarda sadece parayı alan kimsenin imzasının varlığı kâğıdın 
tekemmülü için yeterlidir. Bu duruma rağmen kâğıda birden fazla imza konulması kâğıtta 
birden fazla hukuki işlemin var olduğuna delalet eder. Hâl böyle olunca kâğıttaki imza 
sayısınca vergi alınması gerekir. (3239 sayılı Yasa ile makbuzlar ve ibra senetleri için mak-
tu vergileme kaldırılmıştır. Bu duruma rağmen yasadaki bu hüküm değiştirilmemiştir. 
Bu nedenle bu hüküm ancak 3239 sayılı yasa’ dan önce düzenlenmiş kâğıtlar açısından 
uygulanabilecektir!)

Genel kuralın ikinci ve son istisnası nispi vergiye tabi olan ve birden fazla kimse ta-
rafından imza edilen makbuz ve ibra senetleri ile ilgilidir. Bu tür kâğıtlarda her imza sa-
hibine ait olan hisse ayrıca belli edilmiş ise kâğıdın vergisi imza sahiplerinden bunların 
hisselerine göre ayrı ayrı tahsil edilecektir. Buna karşılık kâğıttaki imza sahiplerinin hisse-
leri ayrıca belli edilmemişse kâğıdın nispi damga vergisi de kâğıttaki imza adedince imza 
sahiplerinden alınacaktır.

Kâğıttaki imzaların birden fazla olmasının verginin tekerrürünü gerektirmemesi kural ol-
makla birlikte bu genel kuralın  istisnaları nelerdir?

Damga vergisine tabi olan kâğıtlara resmî daireler veya gerçek ve tüzel kişiler adına 
birden fazla imza konulması durumunda birden fazla imza tek imza sayılacaktır.

Birden fazla kişi tarafından 
imza edilen kağıtlar için birden 
fazla vergi alınmaz ancak bu tür 
kâğıtlara ait vergi ve cezanın 
tamamından kâğıdı imza eden 
kişiler müteselsilen sorumlu 
olurlar.
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DAMGA VERGİSİNE TABİ KÂĞITLARDA BELLİ PARA 
GÖSTERİLMESİ ZORUNLULUĞU 
Damga vergisi kapsamına giren kâğıtlardan belli para ihtiva edenler nispi esasta vergilenir.

 Yasanın 11. maddesinde bir kısım kâğıtların sadece nispi vergilemeye tabi tutulması 
istenmiş ve bunlar açısından mutlaka belli para gösterme zorunluluğu getirilmiştir. Bun-
lar konusu sadece para olabilen sözleşmelere ilişkin bazı kâğıtlardır. Belirtilen nitelikleri 
gereği bu tür kâğıtların belli bir parayı içermeksizin düzenlenmeleri mümkün değildir.

Damga Vergisi Kanunu’nda cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait 
taahhütname ile mukavelenameler ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine 
ilişkin bütün kâğıtlarda ve keza matlupların devir temlikine dair mukavelename ve tem-
liknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami haddinin gösterilme-
sinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır. Yasakoyucu bu hükümle nispi esasta damga 
vergisine tabi kâğıtlarda örtülü sözleşmeler vasıtası ile bu kuralın dolanılmasını önlemek 
istemiştir.

Cari hesap 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 89 ve 90. maddelerinde düzen-
lenmiş özel bir sözleşme türüdür. TTK 89. maddede cari hesap “iki kişinin herhangi bir 
hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı 
olarak vazgeçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesin-
den sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme” olarak tanımlanmış 
ve bu sözleşme için yazılı geçerlik şartı öngörülmüştür. 90. maddede ise cari hesap söz-
leşmesinin hükümleri düzenlenirken bunun kendine özgü bir kredi ilişkisi olma özelliği 
dikkate alınmıştır. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere cari hesap sözleşmesinin belli para 
gösterilmeden yapılması teknik ve hukuki açıdan mümkün değildir.

Cari hesap nasıl kullanılmaktadır?

Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinde vergilendirme açısından bir sınır geti-
rilmiştir. Bu hükme göre her bir kâğıt için hesaplanacak vergi tutarı (1) sayılı tabloda yer 
alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin yeni Türk lirasını aşamaz. Aynı maddede yer 
alan “bir önceki yılda uygulanan bu azami tutar, her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. Cumhurbaşkanı 
yeniden değerleme oranının % 50 fazlasını geçmemek ve % 20’sinden az olmamak üzere 
yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir” hükmüne istinaden 62 Seri No’lu Damga Vergisi 
Genel Tebliği ile her bir kâğıttan alınacak damga vergisine ilişkin bu üst sınır yeniden de-
ğerleme oranında artırılarak 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk lirası olarak 
belirlenmiştir.

Ödünç Sözleşmeleri 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun beşinci bölümünde 
379-392. maddeler arasında düzenlenmiş olup ödünç sözleşmesinin bir türü de tüketim 
ödüncüdür. Paranın bir misli mal olması sebebi ile para ödünç verilmesine dair sözleşme-
ler (eski adı ile karz akdi) de bu kapsamda yer alır. İkraz ve istikraz, karz akdi çerçevesinde 
ödünç para verip almak işlerini ifade eder. Borç para verip alma işleri esas itibarıyla ban-
kacılık, finansman ve kredi verme işlemlerine karşılık gelir. Bu tür iş ve işlemlerin belli bir 
parayı içermesi işin doğası gereğidir. Bu nedenle bu iş ve işlemler nedeniyle düzenlenen 
çeşitli kâğıtlarda (taahhütname, mukavelename, alacak devir ve temlikine ilişkin çeşitli 
kağıtlar gibi) belli para gösterilmesi zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluğa uyulmadığı tak-
dirde bu kâğıtların her birinden alınması gereken vergi ve ceza vergiyi doğuran olayın 
meydana geldiği tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına 
göre hesaplanır ve alınır. Bu vergi ve cezanın ödenmesinden mukriz ve müstakrizlerle 
temlik eden ve adına temlik yapılan kişi ve kurumlar müteselsilen sorumlu tutulurlar. 

Damga vergisi kapsamına giren 
kâğıtlardan belli para ihtiva 
edenler kural olarak esasta 
vergilenir.

6

Bankalar, yurt dışı kredi 
kuruluşları ve uluslararası 
kurumlarca kullandırılacak 
kredilerin temini ve geri ödenmesi 
amacıyla düzenlenecek kâğıtlar 
damga vergisinden istisnadır.
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Vergi idaresi tarhiyatı işlemin taraflarından biri veya diğeri ya da her ikisi hakkında ya-
pabilir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ek madde 2’de döviz kazandırıcı faaliyetlere 
ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu 
belirtilmiştir. 5035 sayılı Kanun ile yapılan bu yasa değişikliği ile bankalar, yurt dışı kredi 
kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve geri ödenmesi 
amacıyla düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.

YABANCI PARA CİNSİNDEN DÜZENLENEN KÂĞITLARDA 
DAMGA VERGİSİ 
Damga Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlarda 
matrah tespiti ile ilgili özel bir düzenleme içerir. Bu düzenleme uyarınca damga vergisine 
tabi kâğıtlar yabancı para cinsinden düzenlenmiş ise kâğıt üzerinde yazılı paralar belirlen-
miş esaslara göre Türk parasına çevrilerek kâğıdın damga vergisi alınır.

Yabancı paranın Türk parasına çevrilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belir-
lenip açıklanacak usuller kullanılmak suretiyle olur. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konu-
ya dair genel tebliğler çıkarıp ilan etmektedir. Bu tebliğlerde yabancı paranın Türk parası 
cinsinden karşılığının bulunmasında bu paranın döviz satış kurunun esas alınacağı, bu 
kurun TCMB tarafından tespit edilen kurlar olduğu, damga vergisinde vergiyi doğuran 
olay kâğıdın düzenlenip eksiksiz olarak tekemmül ettiği an gerçekleştiğinden bu tarihteki 
kurun esas alınacağı hususları düzenlenmiştir. 35 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel 
Tebliği’nde bu hususta yer alan düzenleme “Vergiye tabi kâğıdın yabancı para cinsinden 
düzenlenmesi hâlinde ise kâğıt üzerinde yer alan dövizin, kâğıdın düzenlendiği tarihteki 
T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan cari döviz satış kuruna göre bulunacak Türk 
lirası karşılığı üzerinden damga vergisi hesaplanacaktır” Yine Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğına bağlı bir kuruluş olup ülkemizde vergi idaresine tekabül eden Gelir İdaresi Başkanlığı 
22.11.2018 tarihinde yayımladığı DV-22/2018-1/Türk Parasına Uyarlanacak Sözleşmeler-
de Damga Vergisi sayılı ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyar-
lanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulaması hakkında konulu damga vergisi 
sirküleri ile döviz cinsinden kararlaştırılmış sözleşmelerdeki bedellerin Türk parası olarak 
değiştirilmesine ilişkin düzenlenen kağıtlarda damga vergisi uygulamasını açıklamıştır. 

Yabancı paranın Türk parasına 
çevrilmesi Hazine ve Maliye 
Bakanlığı tarafından belirlenip 
açıklanacak usuller kullanılarak 
yapılmaktadır.
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Özet
 Damga vergisinde vergilendirme açısından özellik taşı-
yan çeşitli durumları listeleyip açıklayabilmek
 Damga vergisi uygulaması bakımından vergiye tabi 
kâğıtların niteliklerinin tayini, kâğıt nüshalarının 
birden fazla olması, kâğıtta birden fazla akit ve işlem 
bulunması, kâğıda konulan imzanın birden fazla ol-
ması ve nispi vergilemeye tabi kâğıtlarda belli para 
göstermenin zorunlu olması ile kâğıtta yabancı para 
cinsinden tutar bulunması durumları özellik arz eder.

 Damga vergisi uygulamasında bir kâğıdın tabi ola-
cağı verginin tayini için o kâğıdın niteliğine bakılır 
ve buna göre (1) sayılı tabloda yazılı vergisi bulunur. 
Kâğıtların nitelikleri tayin edilirken şekli kanunlarda 
belirtilmiş olan kâğıtlar açısından kâğıdın ilgili ka-
nundaki adına, belirtilmemiş olanlar açısından ise 
kâğıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama 
bakılır.

 Damga vergisine tabi kâğıt birden fazla nüsha hâlinde 
düzenlenmiş ise nispi vergiye tabi nüshalardan sadece 
biri ilgili oran uygulanarak vergilendirilirken, maktu 
vergiye tabi kağıt nüshalarının her biri ayrı ayrı ya-
sada öngörülen oldukça düşük bir tutar üzerinden 
maktu tutarda damga vergisine tabi tutulur. damga 
vergisine tabi tutulur. Buna karşılık suretler ise maktu 
esasta vergiye tabi tutulur. Bu durumun sebebi nüsha-
nın surete göre daha değerli bir ispat ve tevsik vasıtası 
olmasıdır. Kâğıt nüshalarının ayrı ayrı vergilendiril-
mesi kuralına yasa ile bazı istisnalar getirilmiştir.

 Vergilendirme açısından özellik ve önem arz eden 
bir durum olan bir kâğıtta birden fazla akit ve işlem 
bulunması, bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı bir-
den fazla akit ve işlemin bir araya gelmesi, bir asıldan 
doğmuş ve birbirine bağlı olan birden fazla akit veya 
işlemin aynı kâğıtta toplanması ve bir kâğıttaki işleme 
asıl işlemin taraflarından başka bir kimsenin akit ve 
işleminin eklenmesi olarak 3 ayrı biçimde gerçekleşe-
bilir. Bu üç durumda söz konusu kâğıdın damga ver-
gisine tabi tutulması farklı şekilde olur.

 Damga vergisine tabi bir kâğıda birden fazla imza ko-
nulmuş olması durumunda kural olarak kâğıdı imza 
eden kişiler kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından 
müteselsilen sorumlu olurlar. Ancak böyle bir du-
rumda dahi kâğıt sadece bir kez vergiye tabi tutulur, 
kâğıda birden fazla imza konulması verginin teker-
rürünü gerektirmez. Kâğıdın imza sahibi sayısında 
damga vergisi mükellefi olur kâğıdın vergi ve cezası 
bu kişilerden herhangi birinden müteselsil borçluluk 
esasları uyarınca istenebilir. Buna karşılık kâğıtta iş-
lemin tekemmülü için gereken kişi sayısından fazla 
kişinin imzası yer alıyorsa, bu durumda kâğıtta bir-
den fazla işlemin yer alması veya asıl işleme başka 
bir işlemin eklenmesi olasılıklarının varlığı dikkate 
alınarak vergileme yapılır. Kâğıttaki imzaların birden 
fazla olmasının verginin tekerrürünü gerektirmemesi 
kuralının bazı istisnaları vardır.

 Damga Vergisi Kanunu’nun 11. maddesi ile nispi ver-
gilemeye tabi bazı kâğıtlar açısından mutlaka belli 
para gösterme zorunluluğu getirilmiştir. Konusu sa-
dece para olabilen sözleşme ve hukuki işlemlere iliş-
kin bu kâğıtlar belli bir parayı içermeksizin düzenle-
nemezler.

 Damga Vergisi Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca 
damga vergisine tabi kâğıtlar yabancı para cinsinden 
düzenlenmiş ise kâğıt üzerinde yazılı yabancı para 
belirlenmiş esaslara göre Türk parasına çevrilerek 
kâğıdın damga vergisi alınır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Damga vergisine tabi kâğıt nüshaları ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların nüshaları 
bu kağıdın nispi veya maktu esasta damga vergisine tabi 
olmasına göre değişen biçimde damga vergisine tabi olur.

b. Suretler maktu esasta damga vergisine tabi tutulur.
c. Aslı gibidir kaşesi basılarak onaylanmış kâğıt fotoko-

pileri suret sayılır.
d. Araya karbon konularak bir defada imza edilerek dü-

zenlenmiş kâğıt kopyaları suret sayılır.
e. Her bir kopyası ayrı ayrı imzalanmış kâğıtlar nüsha 

sayılır.

2. Damga vergisine tabi kâğıtta birden fazla akit ve işlem 
bulunması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde 
kural bunlardan her biri için ayrı ayrı damga vergisi 
alınmasıdır.

b. Bir kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmışsa 
her koşulda bu akit ve işlemler ayrı ayrı damga vergi-
sine tabi tutulur.

c. Bir kâğıtta birden fazla akit veya işlem toplanmış olsa 
da her zaman için kâğıt akit ve işlemlerden sadece 
biri için damga vergisine tabi tutulur.

d. Bir kâğıtta toplanan birden fazla akit veya işlem bir 
asıldan doğmuş ve bunların birbirine bağlı ise kâğıt 
bu işlemlerin her biri için ayrı ayrı damga vergisine 
tabi tutulur.

e. Bir kâğıttaki işleme asıl işlemin taraflarından başka 
bir kimsenin akit ve işlemi eklenmiş ise kâğıt bu iş-
lemlerden sadece en yüksek vergi alınmasını gerekti-
reni için bir defa damga vergisine tabi tutulur.

3. Damga vergisine tabi kağıtların nitelik tayini ile ilgili aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtlar açısından 
nitelik tayini kâğıdın ilgili kanundaki adına bakılarak 
yapılır.

b. Şekli kanunlarda belirtilmemiş olan kâğıtlar açısın-
dan nitelik tayini kâğıt üzerindeki yazının içerdiği 
hüküm ve anlama bakılarak yapılır.

c. Gerçek niteliği farklı olduğu halde sırf vergiden ka-
çınmak, daha az damga vergisi ödemek amacıyla baş-
ka bir isim altında düzenlenen bir kâğıtta vergileme 
kâğıdın gerçek niteliği dikkate alınarak yapılır.

d. Kâğıdın damga vergisi açısından durumu belirlenir-
ken özü-içeriği değil fakat şekli dikkate alınır.

e. Kâğıtta başka bir kâğıda atıf yapılmış ve atıf yapılan 
kâğıt vergilendirmeyi gerektirecek şekilde tekemmül 
etmemiş ise buna gönderme yapan kâğıtlardan da 
vergi alınamaz.

4. Aşağıdaki kâğıtlardan hangisinde ilgili yasa hükmü uya-
rınca belli para göstermek zorunlu değildir?

a. Ücreti mukabilinde bankanın kiralık kasa tahsis et-
mesine dair sözleşme

b. Banka tarafından tüketici kredisi verilmesine dair 
sözleşme

c. Tefeciden alınan borcun faizi ile birlikte geri ödene-
ceğine dair verilen taahhütname

d. İki tacir arasında cari hesap şeklinde yürütülecek 
olan ticari ilişki kurulmasına dair sözleşme

e. Mevcut çeklerin bir faktoring şirketine devri suretiy-
le finansman sağlanmasına dair mukavelename

5.   Yabancı para ile düzenlenen kağıtlarda damga vergisi ile 
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Damga vergisine tabi olan bir kâğıdın yabancı para 
cinsinden tutar içermesi mümkün değildir.

b. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın dam-
ga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.

c. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın dam-
ga vergisi de yabancı para cinsinden alınır.

d. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın dam-
ga vergisi yabancı paranın Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı tarafından belirlenen esaslar üzerinden Türk para-
sına çevrilmesi suretiyle Türk parası cinsinden alınır.

e. Yabancı para cinsinden tutar içeren bir kâğıdın dam-
ga vergisi ilgili yabancı paraya serbest döviz piyasa-
sında karşılık gelen kur üzerinden Türk parası olarak 
ödenir.

6. Damga Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinde yer alan bir 
kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın niteliğine 
bakılacağı ve buna göre (1) sayılı tabloda yazılı vergisinin bu-
lunacağı yönündeki hüküm aşağıdaki yasalardan hangisinin 
3. maddesi ile paralel bir düzenleme içerir?

a. Ceza Muhakemesi Kanunu-CMK
b. Hukuk Muhakemeleri Kanunu-HMK
c. İdari Yargılama Usulü Kanunu-İYUK 
d. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun-

AATUHK
e.  Vergi Usul Kanunu-VUK
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7. Şekli kanunlarda belirtilmiş olan kâğıtların nitelikleri ta-
yin edilirken aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

a. Sadece kağıdın üzerinde yazılı olan tutara bakılır.
b. Kâğıdın ilgili kanundaki adına bakılır.
c. Kağıt üzerinde yazılı tutar ile birlikte kağıdın niteliği-

ne bakılır.
d. Kâğıt üzerindeki yazının içerdiği hüküm ve anlama 

bakılır.
e. Kağıdı düzenleyenin hukuki konumuna bakılır.

8. Damga vergisi uygulamasında her biri hukuken aynı hü-
küm ve ispat gücüne sahip olmak üzere birden fazla düzen-
lenmiş kâğıtlardan her birine ne ad verilir?

a. Kupon
b. Suret
c. Nüsha
d. Bası
e. Lot

9. Aynı işlem için birden fazla kâğıt düzenlendiğinde dam-
ga vergisi açısından aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a. Vergide mükerrerlik durumunu engellemek için ka-
ğıttan hiç vergi alınmaz.

b. Kural olarak her bir kağıt için ayrı ayrı damga vergisi 
alınır.

c. Kağıttaki asıl işleme eklenen işlem için ayrıca damga 
vergisi alınır.

d. Aynı kâğıt içerdiği her bir işlem için ayrı ayrı damga 
vergisine tabi tutulur.

e. Aynı kâğıtta yer alan bir asıldan doğmuş ve birbirine 
bağlı birden fazla işlemden sadece en yüksek vergi 
alınmasını gerektireni için kâğıt bir defa damga ver-
gisine tutulur.

10.  Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar nasıl damga 
vergisine tabi tutulur?

a. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlardan hiç-
bir şekilde damga vergisi alınamaz.

b. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar içerdik-
leri tutar ne olursa olsun sadece 100 USD tutarında 
maktu damga vergisine tabidir.

c. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde 
yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Amerikan do-
larına (USD) çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.

d. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde 
yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Avroya (euro) 
çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.

e. Yabancı para cinsinden tutar içeren kâğıtlar üzerinde 
yazılı paralar belirlenmiş esaslara göre Türk parasına 
çevrilerek damga vergisine tabi tutulur.

Damga Vergisi’nde Nüsha-Suret Ayrımı
Damga Vergisi Yasası’nın birinci maddesinde hükme bağlan-
dığı üzere, söz konusu yasaya ekli (1) sayılı tabloda yer alan 
kâğıtlar Damga Vergisi’ne tabidir. Damga Vergisi uygulama-
sı açısından ‘kâğıtlar’ terimi yazılıp imzalanmak veya imza 
yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve bir 
husus ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan bel-
gelerle elektronik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluştu-
rulan belgeleri ifade etmektedir.
Mevcut yasal düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, yaban-
cı ülkelerle Türkiye’deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda 
düzenlenen kâğıtlar, Türkiye’de resmi dairelere ibraz edildiği, 
üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhan-
gi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye 
tabi tutulmaktadır.
Diğer yandan Damga Vergisi’ne tabi kâğıtlar mahiyetinde 
bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu 
kâğıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, de-
ğiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve 
şerhler de Damga Vergisi’ne tabidir. (Damga Vergisi Yasası 
Md: 2)
Damga Vergisi Yasası’na ekli iki ayrı tablo bulunmaktadır. 
(1) sayılı tabloda “Damga Vergisi’ne tabi kâğıtlar”, (2) sayılı 
tabloda ise “Damga Vergisi’nden istisna edilen kâğıtlar” yer 
almaktadır.
(1) sayılı “Damga Vergisi’ne tabi kâğıtlar” yasal düzenleme 
gereği kendi içinde;
•	 Akitlerle	ilgili	kâğıtlar,
•	 Kararlar	ve	mazbatalar,
•	 Ticari	işlerde	kullanılan	kâğıtlar,
•	 Makbuzlar	ve	diğer	kâğıtlar,
olarak dört gruba ayrılmış bulunmaktadır.
 Herhangi bir kâğıdın tabi olacağı Damga Vergisi’nin belir-
lenmesi açısından söz konusu kâğıdın mahiyetine bakılır ve 
buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Bu bağlamda da 
kâğıtların mahiyetinin belirlenmesinde, şekli yasalarda belir-
tilmiş olanlarda yasalardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda 
üzerinde yasanın sağladığı hak ve özellikleri ile anlamına ba-
kılarak işlem yapılır.
Damga Vergisi Yasası’nın 5’inci maddesi gereği olarak bir 
nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtların her nüshası ayrı 
ayrı aynı miktar ve nispette Damga Vergisi’ne tabi tutulmak-
tadır.
Ancak Damga Vergisi Yasası’na ekli (1) sayılı tablonun ‘IV-
makbuzlar ve diğer kâğıtlar’ başlıklı bölümünün (3) numara-
lı fıkrasında, tabloda yazılı kâğıtlardan aslı 1.00 TL’den fazla 
maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz 
edilecek özel suret ve tercümelerinin makdu olarak 2010 yılı 

Okuma Parçası
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için T0.55 Damga Vergisi’ne tabi tutulması öngörülmüştür.
Bu hükmün uygulanmasında ‘nüsha ve suret’ ayrımı durak-
sama yaratmış olup, bu duraksamanın giderilmesine yönelik 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2010/1 sayılı ‘Damga Vergisi Ka-
nunu Sirküleri’ni yayımlamıştır.
Söz konusu sirkülerde de ifade edildiği üzere “Damga Vergi-
si Yasası uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak 
üzere birden fazla düzenlenmiş ve taraf/taraflarca ayrıca 
imzalanmış olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda 
nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müsta-
kilen ve aynı zamanlarda farklı mekânlarda ibraz edilebilen 
mahiyette olan kâğıtlardır.
Suret ise aslında bulunan ibarelerin aynısını taşıyan, fakat 
aslında bulunan imzaları taşımayıp, aslına uygun olduğuna 
ilişkin onaylayanın imzasını ve kaşesini ihtiva eden kâğıtları 
ifade etmektedir. Taraf veya taraflarca düzenlenerek imzalan-
mış, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmiş bir kâğıdın 
usulüne uygun olarak çıkarılmış, ancak taraflarca ayrıca im-
zalanmamış örnekleri surettir.
Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmış örneklerinin de ‘aslına 
uygundur’ ya da ‘aslı gibidir’ şerhi ile onaylayanın imzası 
veya kaşesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibariyle suret; 
kâğıdın taraflarına ayrıca imzalanması halinde ise nüsha ola-
rak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Damga Vergisi’ne tabi kâğıtlar bakımından düzenlenecek 
nüsha ve/veya çıkarılacak suret sayısına ilişkin olarak Damga 
Vergisi Yasası’nda herhangi bir belirleme, daha açıkçası sı-
nırlama bulunmamaktadır. Diğer yandan uygulamada örnek 
olarak düzenlendiği belirtilen kâğıtlar bakımından, nüsha ve 
suret ayrımının bu açıklamalar doğrultusunda yapılması ge-
rekmektedir.

Kaynak: Veysi Seviğ , Referans Gazetesi, 27.08.2010
http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?YZR_
KOD=157&HBR_KOD=143307

1. d Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisine Tabi Kâğıt 
Nüshalarının Birden Fazla Olması” konusunu  yeni-
den gözden geçiriniz. 

2. a Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisine Tabi Kâğıtta 
Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması”  konusunu  
yeniden gözden geçiriniz. 

3. d Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisine Tabi Kâğıtların 
Niteliklerinin Tayin Edilmesi” konusunu  yeniden 
gözden geçiriniz. 

4. a Yanıtınız yanlış ise” Damga Vergisine Tabi Kâğıtlarda 
Belli Para Gösterilmesi Zorunluluğu” konusunu  ye-
niden gözden geçiriniz. 

5. d Yanıtınız yanlış ise “Yabancı Para Cinsinden Düzen-
lenen Kâğıtlarda Damga Vergisi”  konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

6. e Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisine Tabi Kâğıtların 
Niteliklerinin Tayin Edilmesi”  konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

7. b Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisine Tabi Kâğıtların 
Niteliklerinin Tayin Edilmesi” konusunu  yeniden 
gözden geçiriniz. 

8. c Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisine Tabi Kâğıt 
Nüshalarının Birden Fazla Olması” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

9. b Yanıtınız yanlış ise “Damga Vergisine Tabi Kâğıt 
Nüshalarının Birden Fazla Olması” konusunu  yeni-
den gözden geçiriniz. 

10. e Yanıtınız yanlış ise “Yabancı Para Cinsinden Düzen-
lenen Kâğıtlarda Damga Vergisi” konusunu  yeniden 
gözden geçiriniz.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Kâğıtların nitelikleri tayin edilirken şekli kanunlarda belir-
tilmiş olan kâğıtlar açısından kâğıdın ilgili kanundaki adına, 
belirtilmemiş olanlar açısından ise kâğıt üzerindeki yazının 
içerdiği hüküm ve anlama bakılır.

Sıra Sizde 2
Kanunen belli şekle tabi tutulmamış, şekilleri kanunlarda 
belirtilmemiş olan kâğıtların niteliği ise bunların üzerindeki 
yazının kapsadığı hüküm ve anlama bakılarak tayin edilir.

Sıra Sizde 3
Kağıt nüshaları kağıdın nispi veya maktu esasta vergiye tabi 
olmasına göre değişen şekilde damga vergisine tabi tutulur-
ken suretlerin daha düşük tutarda vergiye tabi tutulmasının 
gerekçesi nüshanın surete göre bir hususu ispat ve belli etmek 
konusunda daha değerli bir ispat ve tevsik vasıtası sayılma-
sıdır.

Sıra Sizde 4
Bir kâğıttaki işleme asıl işlemin taraflarından başka bir kim-
senin akit ve işleminin eklenmesi durumunda  eklenen işlem 
asıl işlem ile aynı kâğıtta toplanmış olsa bile ayrıca vergilen-
dirilir. Ek işlem için kural olarak damga vergisi alınır.

Sıra Sizde 5
Kâğıttaki imzaların birden fazla olmasının verginin tekerrü-
rünü gerektirmemesi kural olmakla birlikte bu genel kura-
lın  istisnaları maktu vergiye tabi olan ve birden fazla kişi-
nin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinin vergisinin 
kâğıttaki imza adedince alınacağına ilişikin olan ve nispi ver-
giye tabi olan ve birden fazla kimse tarafından imza edilen 
makbuz ve ibra senetleri ile ilgili olandır.

Sıra Sizde 6
İki tacir arasındaki sürekli ticari ilişkilerde tarafların birbirle-
rinden olan karşılıklı alacakları ayrı ayrı istenmeyip cari he-
sapta izlenir, zamanı geldiğinde ise mahsuplaşılmayan alacak 
bakiyesi ilgilisine ödenir.

İnal, M., (2006). 101 Soruda Damga Vergisi Kanunu El Kita-
bı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği Yayını, Ankara.

Kırman, A., (1997). 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Şerhi, 
Doğuş Matbaacılık, Ankara.

Öncel, M., Çağan, N., (2017). Bankacılar İçin Mali Hukuk 
Bilgisi, 15. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Öncel, M., Kumrulu A., Çağan, N., (2018). Vergi Hukuku, 
Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 27. Baskı Tur-
han Yayınları, Ankara.

Özbalcı, Y., (2006). Damga Vergisi Kanunu Yorum ve Açıkla-
maları, Oluş Yayıncılık, Ankara.

Yararlanılan Kaynaklar
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Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Harçları tanımlayabilecek,
Harçların diğer kamu gelirleri ile farkları açıklayabilecek,
Harçların çeşitlerini ifade edebilecek 
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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Harçların Tanımı, Özellikleri, 
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•	 HARÇLARIN	ÖZELLİKLERİ
•	 HARÇ	ALMA	NEDENLERİ
•	 DİĞER	KAMU	GELİRLERİ	İLE	
HARÇLARIN	MUKAYESESİ
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•	 Harç	Türleri

•	 Harcın	Özellikleri
•	 Harç	Alma	Nedenleri

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ



HARÇLARIN TANIMI
Harçlar, Anayasamızın 73. maddesinde vergiler ile birlikte yer almaktadır. Anayasamızda 
vergilerin kamu giderlerini karşılamak üzere alındığı belirtilmiş olmasına karşın, harçlarla 
ilgili olarak açıklayıcı bir tanımlamaya yer verilmemiştir. Ancak harçların vergi ödevi içeri-
sinde kabul edilmesi nedeniyle harcın da vergiler gibi kamu hizmetinin giderlerini karşıla-
mak için alındığını söyleyebiliriz. Harçlar da vergiler gibi ancak kanunla konulabilir, kaldırı-
labilir veya değiştirilebilir. Kanunlarda açıkça harç alınmasını gerektirmeyen konularda harç 
alınması mümkün değildir. Diğer taraftan vergilerde olduğu gibi harçlar ile ilgili kanunlarda 
da muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği 
yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

Merkezî yönetim bütçesinin geliri olan harçlar, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzen-
lenmektedir. Vergiler, herhangi bir kamu hizmeti ile ilişkilendirilmeksizin herkesten alı-
nırken, harçlar, harca tabi kamu hizmetinden faydalananlardan alınmaktadır. Bir kamu 
hizmetinden faydalanılması için harç ödenmesi, bu kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi 
için harçlardan elde edilen gelirin sadece bu hizmetlere kullanılacağı anlamına gelmemek-
tedir. Tahsis (belirli gelirin belirli giderlere ayrılamaması) ilkesi gereğince merkezi yöne-
tim bütçe gelirlerinden olan harçlar sadece harca tabi hizmetler için yapılan harcamalar 
için değil merkezi yönetim bütçe giderlerinin tamamı için kullanılabilir.

Harç ile vergi kavramını ayırt edebilmek açısından şu farklılıklara ve ortak noktalara 
dikkat etmek gerekir. 

•	 Vergiler	ve	harçlar	kamu	giderlerini	karşılamak	için	alınırlar.	
•	 Vergiler,	kişinin	kamu	hizmetinden	yararlanıp	yararlanmadığına	bakılmaksızın	mali	gücü-

ne göre alınırken harç alınabilmesi için kişinin kamu hizmetinden yararlanması gerekir. 
•	 Ödenen	vergi	karşılığında	verilen	kamu	hizmeti	ve	miktarı	belli	değildir.	Harçlar	

da ise kamu hizmeti ve bundan ne kadar yararlanıldığı bilinebilmektedir. 
•	 Harçlar	da	vergiler	gibi	zora	dayanır	(Mutluer,	2006:	10).	
•	 Hizmetten	faydalanmaya	başlayabilmek	için	harcın	bir	kısmının	veya	tamamının	

ödenmesi gerekirken diğer kamu hizmetlerinden faydalanabilmek için verginin 
ödenmiş olması şart değildir. 

•	 Harçta	yükümlü	faydalandığı	hizmetin	bazen	tamamını	bazen	de	bir	kısmını	öde-
mektedir	(Edizdoğan,	2008:	123).

492 sayılı  Harçlar Kanunu’nda yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, konsolos-
luk, pasaport, ikametgâh teskeresi, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti, vize ve Dışişleri 
Bakanlığı tasdiki,  gemi ve liman, imtiyazname, ruhsatname ve diploma ile trafik hizmet-
lerine ilişkin harçlara yer verilmiştir.

Harçların Tanımı, Özellikleri, 
Çeşitleri

Vergiler ve harçlar kamu 
giderlerini karşılamak için alınırlar. 
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Diğer taraftan  resim ise idare tarafından bir iş veya faaliyetin yapılması için verilen 
izin karşılığında alınan para olarak tanımlanmaktadır. Resim, bir iş veya faaliyetin ser-
bestçe yapılmasının kamu tarafından engellenerek izne tabi tutulması sonucunda herke-
sin değil kısıtlı sayıda kişinin bu iş veya faaliyetine olanak sağlanmak suretiyle bunlara 
sağlanan olanağın karşılığı olarak da anlaşılabilir. Nitekim, diploma harcı diploma ile ve-
rilen eğitim hizmetinin bedeli değildir, bu bedel diplomaya sahip olmanın avantajların-
dan faydalanabilmek içindir. Belli bir hizmetin karşılığı olan harçlar ile iş veya faaliyetin 
yapılması için verilen izin karşılığı alınan resimlerin ülkemiz yasal düzenlemelerinde harç 
başlığı atında birleştirilmeye başlandığı görülmektedir. Harç kavramı uygulamada artık 
resim kavramının anlamını da içerecek şekilde kullanılmaktadır. 

Resim için izin sahibi kişinin mutlaka bir gelir elde etme olasılığı aranmaz. Devlet, 
bazen ek mali kaynak sağlayabilmek bakımından bir davranışı izne bağlayabilmektedir. 
Özünde	vergi,	resim	ve	harç	zora	dayanan	ve	kamu	hizmetlerini	görmek	amacıyla	kamu-
nun ana gelirleridir. Anayasamızın 73. maddesinde vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali 
yükümlülükler, vergi ödevi kapsamında bir tutulduğundan vergilemeye esas olan ilkelerin 
diğer yükümlülükler için de geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. Adı ne olursa olsun 
harç veya resim niteliğindeki yasal yükümlülüklerin de mali güce göre alınması gerekir. 

Resim karşılığında devletin verdiği hizmetin niteliği nedir?

Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Harç-
lar ile resmin bir karşılığının olmasına rağmen vergilendirmede bir karşılık söz konusu 
değildir. Vergilendirmede kişiler arasında farklı uygulamalar yapılabilirken harç ve re-
simde bu farklılık sadece muafiyet ve istisnalar ile sınırlı tutulmuştur. Harç veya resim 
alınacak kişiler arasında söz konusu olabilecek ekonomik ve sosyal farklılıklar daha az 
veya daha fazla harç uygulaması yapılmasına neden olmamaktadır.

Niteliği	 itibarıyla	 resim	olan	 yurt	 dışı	 çıkış	 harcı	 2001	 yılında	 	(4705	 sayılı	Kanun)	
ekonomik program çerçevesinde ihtiyaç duyulan ek mali kaynağın oluşturulma amacıy-
la getirilmiş ve yurt dışına çıkış yapan (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç) Türk va-
tandaşlarından	 çıkış	başına	50	ABD	doları	 karşılığı	Türk	 lirası	 tutarında	harç	 alınması	
öngörülmüştür. Daha sonra bu harç T70	olarak	değiştirilmiş	(4736	sayılı	Kanun)	ancak	
pasaport	ile	yurt	dışına	çıkış	yapanlardan	yaklaşık	olarak	2003	yılında	%	15’inin,	2004	yı-
lında	%	13’ünün	ve	2005	yılında	da	%	14’ünün	harç	ödediği	anlaşıldığında	harcın	seyahat	
düşüncesinden vazgeçirdiği gerekçesi ile yurt dışı çıkış harcı T15’ye	(5597	sayılı	Kanun)	
düşürülmüştür. Yine seyahatte kullanılan ve seyahat izin belgesi olan pasaportlar da Harç-
lar	Kanunu’nun	(6)	numaralı	tarifesi	ile	harca	tabi	tutulmaktadır.		Görüldüğü	gibi	resim	
tanımına uygun olmasına karşın seyahat izni karşılığında zora dayalı alınan paralar için 
kanun koyucunun artık harç tanımını kullandığını görmekteyiz.

Devlet,	Anayasanın	5.	maddesindeki	görevlerini	yerine	getirebilmek	için	belli	harca-
maları yapmak zorundadır. Diğer taraftan devlet, maliye , sağlık, istihdam ve sair politi-
kalarını gerçekleştirebilmek için bir kısım harcamaları yapmak durumunda da kalabilir.  
Bu harcamalar sonucu ortaya bir mal ve hizmet çıkacaktır. Kamu tarafından üretilen ve 
toplum açısından önemli olan bazı malların özel ekonomi tarafından üretilmesi mümkün 
değildir. Piyasa fiyatı olmayan dolayısıyla pazarlanamayan hizmetten faydalanabilecek-
lerin isteklerine bakılmaksızın üretilen ve sunulan mallar, kamusal mallar olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu giderleri karşılamak için kişilerin hizmetten faydalanıp faydalanmadığı-
na bakılmaksızın vergi toplanır. 
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Kamusal hizmetlerin faydası bölünemez. Yani bunlardan kimin ne kadar faydalandı-
ğı tespit edilemez. Hizmet sunulduğunda, hizmetten herkes aynı anda yararlanmış kabul 
edilir.  Kamusal hizmetin en tipik örneği savunma hizmetidir. Hizmetin ülkenin belli böl-
gelerde daha fazla harcama yapılarak sunulmuş olmasının hizmetin sonuçlarından tüm 
ülkenin birlikte yararlandığı sonucunu değiştirmez. Bu nedenle faydası fiyatlanamayan bu 
hizmetler için doğrudan bir bedel de ödenmemektedir. Kişiler, bu hizmeti aldıkları sırada 
bir bedel ödemeleri gerekmediği gibi bir bedel ödeyip ödemediğine de bakmaksızın bu 
hizmetten yararlanmaya devam eder.  Bu mallar toplumun her kesimi tarafından birlikte 
tüketilirler. Bu malların bir kişi tarafından tüketilmesi diğer kişiler tarafından tüketilme-
sini engellemez. Tüm bunlara karşın bu mal veya hizmetlerin bedelinin fiyatlanamaması 
ve yararlananlardan ayrı ayrı tahsil edilememesi kamusal finansman ihtiyacını da zorunlu 
hâle getirmektedir. 

Kamusal hizmetler neden vergi ile finanse edilirler?

Bireyler kamusal hizmetlerden bedelsiz yararlanabilme olanağına sahip olduklarından 
bunların bedelinin gönüllü olarak toplanması zor olacağından bu hizmetlerin yapılabil-
mesi için gerekli kaynak vergilendirme yoluyla karşılanır. 

Kamusal veya özel faydanın birlikte ortaya çıktığı hizmetler yarı kamusal mal veya hizmet-
ler olarak tanımlanmaktadır. Bu hizmetlerin kişilere sağladığı faydayı ölçmek ve fiyatlandır-
mak kural olarak  mümkündür. Bu tip mal veya hizmetlerin özel sektör tarafından da üretilip 
pazarlanması mümkün olmakla birlikte topluma da sağlanması gereken faydalar olması, özel 
sektörün toplumsal faydayı göz ardı edebilme  riskini de beraberinde getirmektedir. Yarı ka-
musal mal veya hizmetlerin toplumun diğer fertlerinden bağımsız olarak kişiye özel faydası 
belirlenebiliyor ise o zaman bu hizmetten faydalanan kişinin toplumun diğer fertlerinden fark-
lı olarak daha fazla bir bedel ödemesi gerekmektedir.  İşte bu hizmetlerden yararlanan kişiden 
alınan paralara harç ismi verilmektedir. O hâlde bu mal veya hizmetler kural olarak parçalara 
bölünebilir, fiyatlanabilir, hem devlet hem özel sektör tarafından üretilebilir.

Devlet, bazen sadece kullananlara faydası olan özel sektör tarafından da üretilebilecek 
mal veya hizmetler sunabilir. Devlet, kamu kaynağı kullanarak, ekonomiye müdahale et-
mek, piyasada ürünlerin aşırı değerlenmesini engelleyerek rekabet koşullarını tesis etmek, 
özel sektör tarafından yeterli kadar karlı görünmeyen veya yatırım maliyeti yüksek olan veya 
münhasıran kamu tarafından sunulması uygun bulunan mal veya hizmetleri sunabilir. Dev-
letin sunduğu bu özel mal veya hizmetlerin bedelleri doğrudan bunları satın alan kişilerden 
tahsil  edilmektedir. Verimli olarak işletilemeyen Kamu İktisadi Teşekkülleri’nin ortaya koy-
duğu görev zararlarının bütçede yük oluşturması sebebiyle kamunun özel sektör tarafından 
verilebilecek mal veya hizmet üretiminde bulunması eleştirilmektedir. Ancak kamunun ba-
zen toplumun belli kesimlerinin bazı pazarlanabilir ürünlere daha uygun fiyatla ulaşmasını 
sağlamak bakımından bu mal veya hizmet üretimine girmeye devam ettiğini görmekteyiz.  
Belediyelerin ekmek fabrikaları uygulamasını buna örnek olarak verebiliriz.

HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ

Kanuna Dayanması
Anayasamızın 73. maddesine göre vergilerde olduğu gibi harçlar da ancak kanunla alı-
nabilir, kaldırılabilir veya değiştirilebilir. Kanunilik ilkesi olarak kabul edilen bu ilke aynı 
zamanda kişilere hukuki güvenlik sağlar. Kişilerin harca dayalı bir hizmetten faydalan-
madan önce alacağı hizmetin kendisine olan maliyetini tam olarak bilebilecek durum-
da olmaları kamu hizmetinden yararlanmaya başlama kararı için önemli olacaktır. Diğer 
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taraftan harcın zora dayalı olarak alınması nedeniyle bu zorlamanın yasama organı veya 
Meclis tarafından kararlaştırılıp yasaya bağlanması hukuk devleti ilkesinin de bir gereği-
dir.	Nitekim	harçların	yer	aldığı	492	Sayılı	Harçlar	Kanunu,	2464	sayılı		Belediye	Gelirleri	
Kanunu,	 5597	Yurt	Dışına	Çıkış	Hakkında	Kanun,	 harç	 uygulamasının	 yasal	 zeminini	
oluşturmaktadır. 

Kamusal hizmetlerin amacı kâr elde etmek değildir. Dolayısıyla her ne kadar harçlar 
bu hizmetlerden yararlananlardan alınsa da bu bedelin amacı alınan bu kamu hizmetinin 
değil kamunun verdiği tüm hizmetlerin finansmanıdır. Alınan hizmete karşı ödenen harç 
hizmet maliyetinden düşük olabileceği gibi yüksek de olabilir. Dolayısıyla bu hizmetin 
bedelinin de yasama organı tarafından belirlenmesi önemlidir. Nitekim bu mal veya hiz-
metlerden yararlanmak zorunda olup da bunların harcını ödeyemeyecek durumda olan 
kişilerin bu hizmetten mahrum kalmasını engelleyecek önlemlerin alınması da yasa ile 
düzenlenecektir. Muafiyet ve istisna uygulamalarını bu şekilde görmek gerekir. 

Maliye Politikasının Aracı Olarak Kullanabilmesi 
Vergilerde olduğu gibi harçlar da maliye politikası aracı olarak kullanılabilmektedir. Harç 
ölçüleri belirlenirken devletin teşvik ve sağlık gibi alanlardaki politikaları ile imtiyazlı 
işlerden	kazanılacak	gelirin	yüksekliği	dikkate	alınmaktadır.	Özellikle	Belediye	Gelirleri	
Kanunu içerisinde yer alan harçlar konusunda Cumhurbaşkanına belediyelerin büyük-
lükleri veya konuları itibarıyla yasal sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla farklı tarifeler 
belirleme yetkisi verilmiştir. Bu kapsamda nüfusları itibari ile daha küçük olan belediye-
lerde daha düşük harçlar alınabilirken daha büyük belediyelerde daha fazla harçlar alı-
nabilmektedir. 

Harca tabi kamu hizmetinin verilmeye hazır hâlde bulundurulması belli bir harcama 
yapılmasını zorunlu kılmakla birlikte bu hizmetten faydalanmak için talepte bulunulması 
kamu hizmetinin maliyetinin de artmasına neden olacaktır. Bu hizmetlerin harç karşı-
lığında verilmesi, keyfi olarak bu hizmetten yararlanılmasını da engelleyerek bu kamu 
hizmetinin sunuma hazır bulundurulma maliyetinin yükselmesini de engellemektedir. 

Hizmet Karşılığı Alınması 
Harçlar, bölünebilir yarı kamusal hizmetlerden alınmaktadır. Vergilerden farklı olarak 
harç ödeyen, hizmetten doğrudan yararlanabilmekte ve özel bir fayda sağlayabilmekte-
dir. Bu hizmetin verilmesi için harcın ödenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan harç öde-
yerek kişiler bu hizmetlerden doğrudan yararlanmayı talep edemez. Bu hizmetlerden 
yararlanılması		için	diğer	koşulların	da	sağlaması	gerekmektedir.	Örneğin	ehliyet	harcı	
ödeyecek bir sürücü adayının daha önceden bu ehliyeti almaya hak kazanmış olması 
gerekmektedir. 

Faydanın Ortaya Çıkması 
Harç, kişi tarafından bir fayda beklentisi ile ödenmektedir. Harcın ödenmesi ile hizmete 
başlanması anında harcın faydası da doğmaya başlamaktadır. Ortaya çıkan faydaya göre 
harç miktarında farklılık da söz konusu olabilmektedir. 

Faydanın ortaya çıkması harcı gerektiren temel sebeptir. Eğer harç ödenmiş olmasına 
rağmen hizmet veya izin verilememiş ise harcı doğuran olay da gerçekleşmemiş demektir. 
Bu durumda alınan harçların ödeyene iadesi gerekmektedir.  Diğer taraftan hizmet veril-
mesine rağmen hizmetten beklenen faydaya tam olarak da ulaşılamayabilir. Bu durumda 
harcın daha az alınması hakkaniyete daha uygun düşecektir. Harç alınırken uygulamada 
da	bu	yaklaşımın	benimsendiği	görülmektedir.	Örneğin	maktu	harç	ödenerek	açılan	bir	
alacak davasında dava sonucunda bir bedele hükmedilmemesi hâlinde nispi harç yerine 

Kamusal hizmetlerin amacı kâr 
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sadece maktu harç alınmakta ve fazlası,  istenmesi hâlinde hizmetten yararlanmak için 
başvurana iade edilmektedir.  Benzer şekilde uygulandığı dönemde yurt dışına çıkış harcı 
ödenmiş olmasına rağmen yurt dışına çıkışın yapılmaması hâlinde yatırılmış olan bu be-
del faydanın ortaya çıkmaması nedeniyle iade edilmektedir.

Hizmet Veren Kurumlar Tarafından Tahsil Edilmesi 
Harçlar, harca konu hizmeti veren müessese / kurum tarafından tahsil edilir. Harç, merkezî 
yönetim bütçe gelir kalemlerinden ise tahsil edilen tutar Hazine ve Maliye Bakanlığına 
aktarılır. Yerel yönetim gelirleri arasında bulunan harçlar ise aynen bunlara ait vergilerde 
olduğu gibi yerel yönetimlerce tahsil edilir.

Yerel yönetimlerin sahip olduğu tahsil yetkisinin kanunilik ilkesi çerçevesinde bir ya-
saya dayanması gerektiği açıktır. Bu harçlarla ilgili alt ve üst sınırlar arasında belirleme 
yapma	yetkisi	Cumhurbaşkanına	(2464	Sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanunu	-	Madde	96)	ve-
rilmiş ancak bazı alt ve üst sınırlar içerisinde nispeten daha dar bir bantta yerel yönetim-
lere de takdir hakkı verilmiştir. Ancak yerel yönetimlerin muaflık veya istisna belirleme 
hakkı yoktur. Belediyeler sadece kendi sınırları içerisinde bu yetkileri kullanabilecek, baş-
ka bir belediye tarafından verilmiş bir hizmetin sonuçları ilgili belediyede doğsa bile bu 
konulardan	ayrıca	harç	alınamayacaktır.	Örneğin	kaynak	suları	harcı	kaynak	suyunun	sa-
tılmak üzere şişelendiği belediyece alındıktan sonra bu suyun satıldığı belediyelerin ayrıca 
bir harç alma hakları olmayacaktır. 

Faydanın Yarı Kamusal Hizmetten Kaynaklanması 
Bir kamusal hizmetin harca tabi tutulabilmesi için hizmetin bölünebilir olması ve aynı 
zamanda topluma da faydası olması gerekir. Hizmetin tam kamusal hizmet olması hâlinde 
kişilere bireysel faydası ölçülemeyeceğinden bunların bedeli vergilendirme ile karşılan-
maya çalışılırken kamusal mal veya hizmet niteliğinde olmayan ve sadece yararlanana 
fayda	sağlayan	özel	mal	veya	hizmetlerin	bedeli	ise	ücret	olarak	ortaya	çıkmaktadır.	Özel	
mal veya hizmetin kamu kuruluşlarınca arz edilmiş olması bu kuruluşların ürettiği mal 
veya hizmetleri kamusal mal veya hizmet niteliğine getirmez. 

Kamunun ihtiyacı olan özel mal veya hizmetlerin kamu kuruluşlarınca üretilmiş ol-
masının kamuya faydaları da olabilir. Kamu tarafından üretilen özel mal veya hizmetler 
ile yine kamunun sunduğu yarı kamusal mal ve hizmetler arasındaki en belirleyici fark, 
özel mal veya hizmetlerin kamu dışındaki kişiler tarafından da sunulabiliyor olmasıdır. 

Yarı kamusal malları parafiskal gelirler ile finanse edilen harcamalarla da karıştırma-
mak gerekir. Koruyucu sağlık hizmetleri, tam kamusal mallar iken tedavi hizmetleri özel 
hizmet olarak ücretlendirilmekte veya parafiskal gelirler ile karşılanmaktadır. Kamu ta-
rafından	yürütülen	sağlık	hizmetlerinin	bir	kısmı	Sosyal	Güvenlik	Kurumunca	karşılan-
maktadır.	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	ise	gelirlerini	çalışma	türüne	göre	sigortaladığı	kişi-
lerden aldığı primlerle karşılamaktadır. Sağlık hizmetleri, özel hizmet olarak da özel sağlık 
kurumlarınca verilebilmektedir. 

Toplum ihtiyaçlarının farklılaşması yarı kamusal nitelikteki mal veya hizmetlerin za-
manla özel sektör tarafından da sunulabilen mal veya hizmetler olarak değişime uğrama-
sına	yol	açmıştır.	Örneğin;	noterler	tarafından	yapılan	işlerden	dolayı	alınan	harçlar	bu	
işlemden faydalananlara özel bir menfaat sağlar iken, bu işlemlerin resmî olarak tutul-
ması	kamu	düzeni	açısından	topluma	fayda	sağlamaktadır.	Öte	yandan	Elektronik	İmza	
Kanunu ile elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından verilen elektronik imza ile 
yapılan işlemler de zamanla noterde yapılan işlemlerin yerini almaya başlayarak noterlik 
hizmetlerinin de özel hizmetler kapsamına girmesine yol açmaktadır.  Bu nedenle kamu 
tarafından sunulan mal veya hizmetlerin yarı kamusal olup olmadıklarının, içinde bulu-
nan döneme göre değerlendirilmesi gerekir. 
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Hizmetin Talebe Bağlı Olması 
Harcın ortaya çıkabilmesi için kişinin harca tabi işlemin yapılmasını veya iznin verilmesi-
ni talep etmesi gerekir. Harçlar bu yönü ile vergiden ayrılmaktadır. Tam kamusal hizmet-
lerde	kişinin	hizmeti	 isteyip	 istemediğine	bakılmadan	hizmet	 sunulur.	Görünürde	hiz-
metin talebe bağlı olması, harcın ödenmesini isteğe bağlı hâle getirmemektedir. Kişi eğer 
harca tabi işlemin yapılması veya iznin verilmesini istiyor ise bu harcı ödemek zorundadır. 
Harcın istenen işlem veya izin ile ortaya çıkacak olan faydadan nispeten düşük olması, ki-
şiye harç ödemek suretiyle gerçekleşecek o işlemden beklenen menfaati elde etme olanağı 
sunar. 

İşlemin gerçekleşmesi veya iznin verilmesi harca tabi tutulduğundan, bunlardan kay-
naklanan faydaya ulaşabilmek açısından harç ödenmesi zorunludur. Harca tabi bir işlem-
den harç ödemeden yararlanan kişi ödenmesi ihmal edilen harcı gönüllü ödemez ise bu 
tutar	 ilgili	kişinin	mal	varlığından	 	zorla	 tahsil	edilebilcektir.	Genel	kural	hizmet	 talebi	
olmakla beraber kişi, hizmet talep etmemiş olmasına rağmen harç ödemek durumunda 
da	kalabilir.	Bunu	yargı	harçlarında	görebilmekteyiz.	Örneğin	yargı	hizmetleri	başvuranın	
talebi ile başlamış olsa da, yargılama sonunda Mahkeme, harçların da dahil olduğu  yargı-
lama	giderlerinin	tarafların	haklılık	oranına	göre	ödenmesine	karar	verebilecektir.	(6100	
Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 332) 

Harçların özelliklerini sayınız.

HARÇ ALMA NEDENLERİ

Kamu Hizmetlerinin Finansmanı 
Harçların anayasal dayanağı Anayasa’mızın 73. maddesinde yer almaktadır. Vergi, resim 
ve benzeri mali yükümlülüklerle birlikte vergi ödevinin konusunu oluşturur. Devlet, te-
mel amaç ve görevlerini yerine getirirken bunlar için yapacağı kamu hizmetleri için ma-
liyet yüklenmektedir. Kamunun yararlandığı bu hizmetlerin bedelinin bu hizmetlerden 
yararlananlardan alınması gerektiği açıktır. Kamu, hizmetlerini tam kamusal veya yarı 
kamusal olarak verebileceği gibi zaman zaman özel mal veya hizmet sunumu şeklinde de 
ortaya koyabilmektedir. Sosyal devlet anlayışının gelişmesi ile kamunun görev tanımının 
genişlemesi bu hizmetler için gereken kaynak ihtiyacını artırmaktadır. Hizmetlerin sürek-
li ve sabit gider ihtiyacını gerektirmesi nedeniyle kamunun düzenli gelir kaynaklarına da 
ihtiyaç artmaktadır. Vergi ödevi kapsamındaki mali yükümlülüklerin konulmasının temel 
amacı anayasada da açıkça belirtildiği gibi kamu harcamalarını karşılamaktır. 

Diğer taraftan vergilendirme kapasitesi kapsamında vergi veya yasal yükümlülük 
konulacak konuların da iyi seçilmesi ve vergilendirme tabanının genişletilmesi gerekir. 
Vergilendirme tabanının genişletilmesi vergi alınacak kişi sayısını artırmak değil vergi 
alınabilecek	konu	sayısını	artırmaktır.	Öte	yandan	herhangi	bir	hizmet	alınıp	alınmadı-
ğına bakılmaksızın alınan vergiler ile tüm hizmetlerin karşılanması mümkün olmadığın-
dan, gelirler veya ticari işlemlerden alınan vergilerden başka harç, resim veya zora dayalı 
benzeri mali yükümlülüklerin alınması gereklidir. Zira kamu hizmetlerinin kamunun öz 
gelirleri ile karşılanamaması halinde bütçede meydana gelen açığın kapatılabilmesi için 
borçlanma zorunlu bir seçenek olarak karşımıza çıkabilecektir. Alınan borçlar faizleri ile 
iade edilmek zorunda olduğundan kısa vadeli cari giderlerin finansmanı açısından büt-
çeye olumsuz yük yükleyebilmektedir. Bu da toplanan kamu gelirlerinin kamu hizmetini 
karşılamak için kullanılmak yerine borç faizlerinin ödenmesinde kullanılmasına sebep 
olarak kamu kaynaklarının verimli kullanımını olumsuz etkilemektedir. 

Harcın ortaya çıkabilmesi 
için kişinin harca tabi işlemin 
yapılmasını veya iznin verilmesini 
talep etmesi gerekir.
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Kamu hizmetinin finansmanı için devlet neden öz gelirlere ihtiyaç duyar? 

Hizmet Maliyetinin Adil Dağılımı 
Genişleyen	kamu	hizmet	ihtiyacı	kamu	gelirleri	ile	karşılanmak	zorunda	olmakla	beraber	
faydalanma ölçüsünün de mümkün olduğu kadar kullanılması gereklidir. Nitekim vergi 
yükünün adil ve dengeli dağılımı maliye politikasının sosyal amacıdır. Bu yük dağıtılır-
ken, mali gücü daha düşük olanlardan daha az, mali gücü yüksek olanlardan daha fazla 
alınması gerekliliğini ifade eden dikey adaletin yanında aynı mali güce sahip olanlardan 
aynı tutarda vergi alınmasını ifade eden yatay adaletin de gözetilmesi gerekmektedir. 

Yatay adalet kavramının mali güç ile sınırlandırılması amaçlanan  adaleti tam ola-
rak sağlamamaktadır. Bireylere faydası ayrı ayrı ölçülemeyen kamu hizmetlerinin kar-
şılanmasında dikey ve yatay vergi adaleti sağlamak için mali gücü ölçü almak bir adalet 
anlayışını ortaya koymakta ise de yetersiz kalmaktadır. Zira, kişi diğer kişilere nazaran 
fazladan bir fayda sağlıyor ise o zaman bu kişinin bu hizmetler nedeniyle daha fazla bir 
maliyet yüklenmesi gerekliliği adalete daha uygundur. Yarı kamusal hizmetlerin kamu-
sal yönü kamunun hiç kimse faydalanmasa bile bu hizmetleri talep edildiğinde sunmak 
için kamunun hazır durumda bulunması gerekliliğidir. Dolayısıyla yarı kamusal nitelikte 
olsa bile bu hizmetlerden doğrudan hiç faydalanmayanlar da hizmetin alınması için hazır 
bulundurma maliyetine katlanmak durumundadırlar. Bu nedenle hizmet maliyetini adil 
dağıtabilmek ve yatay adaleti sağlamak bakımından mali gücü eşit olsa bile hizmetten 
faydalananların hizmetten faydalanmayanlara nazaran daha fazla maliyete katlanması 
adaletin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. 

Harçlar neden sadece hizmetten faydalanandan alınmaktadır?

Sağlanan Fayda veya Menfaatten Kamunun Pay Alması
Yarı kamusal nitelikteki hizmetler bu hizmetten faydalananlara diğer kişilere nazaran 
daha fazla bir fayda sağlamaktadır. Hukuk alanında meydana gelecek ve çoğunlukla mali 
gücünün artmasına sebep olacak olaylardan kişinin güvenli bir şekilde yararlanabilmesi 
için devletin garantisine veya iznine ihtiyaç duyulabilir. O hâlde harçları, hizmetten fayda-
lananların hukukunda meydana gelen artışlardan kamunun payına düşmesi gereken pay 
olarak da nitelendirebiliriz. Bu durumda harçlar vergiye yaklaşmaktadır. Harçlar ihdas 
edilirken harca konu hizmetlerin maliyetinden ziyade kişiye sağladığı menfaatler dikka-
te alınmaktadır. Eğer harca konu hizmet beklenen faydayı ortaya çıkartabilecek nitelikte 
değil	ise	harcın	iade	edilmesi	gerekmektedir.	Örneğin	gayrimenkul	mülkiyetine	sahip	ola-
bilmek	 için	gayrimenkulün	tescil	edilmesi	gerekir.	Gayrimenkulün	tapuda	usule	uygun	
olarak tescili için harç yatırılmış olmasına rağmen herhangi bir sebeple tescil işlemi ger-
çekleşmez ise işleme başlanılmış olsa dahi işlem tamamlanarak fayda sağlanamadığında 
harç iade edilir. 

Faydalanma ölçüsünün en belirgin uygulaması karar ve ilam harçlarında görülmekte-
dir.	492	Sayılı	Harçlar	Kanunu’nun	28.	maddesi	gereğince	karar	ve	ilam	harçlarının	dörtte	
biri peşin ödenmektedir. Karar ve ilam harcı örneğin konusu belli bir değerle ilgili bulu-
nan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık 
konusu değer üzerinden alınmaktadır. O hâlde harcın doğması için başvuran lehine belli 
bir değerin hüküm altına alınması gerekir. Eğer dava reddedilmiş ise kişi lehine bir değere 
hükmedilmemiş olacağından peşin ödenen karar ve ilam harcın iade edilmesi gerekmek-
tedir. Yargılamanın hukuk muhakemeleri usulüne göre yapılmış olması ve nihayetinde 
başvuran lehine bir değere hüküm verilip verilmemesi hizmet maliyetini değiştirmeyecek 
olsa bile burada alınacak harç değişebilmektedir. 
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Karar ve ilam harcı örneğin konusu 
belli bir değerle ilgili bulunan 
davalarda esas hakkında karar 
verilmesi halinde hüküm altına 
alınan anlaşmazlık konusu değer 
üzerinden alınmaktadır.
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DİĞER KAMU GELİRLERİ İLE HARÇLARIN MUKAYESESİ
Kamunun zora dayanan gelirleri arasında vergi, resim, harç, fon, sosyal güvenlik primleri, 
şerefiye gibi mali yükümlülükler yanında kişilere kesilen adli, idari para cezaları ile trafik 
cezaları, ayrıca zamanında ödenmeyen mali yükümlülükler için uygulanan gecikme zam 
ve faizleri de bulunmaktadır. Bunlardan başka kamunun teşebbüs gelirleri, kamu mülkle-
rinin satış veya kiralama gelirleri, bağışlama gelirleri gibi zora dayalı olmayan gelirleri söz 
konusudur. Aşağıda harçların nitelik itibarıyla vergi, resim şerefiye ve parafiskal gelirlerle 
karşılaştırılması yapılacaktır.

Vergi ile Mukayesesi 
Herkes kamu giderlerini karşılamak üzere mali gücüne göre vergi ödemek zorundadır. 
Verginin bu anayasal tanımı zorla alınan bir gelir olmasının yanında vatandaş olup olma-
dığına bakmaksızın herkesi vergi ödemeye de mecbur tutmaktadır. Ancak verginin mali 
güce göre alınacağınının belirtilmiş olması aynı cümlede vergide  dikey ve yatay adalet 
ilkelerine de işaret etmektedir.

Vergi ile harç arasındaki temel ortak nokta her ikisinin de kamu giderlerini karşılamak 
için alınmasıdır. Harçlarla ilgili olarak mali güç ilkesi benimsenmemiştir. Harçlar, Anaya-
sanın vermiş olduğu yetki ile çıkartılan kanunlardaki uygulaması bakımından hizmetten 
faydalananı hedef almıştır. 

Vergilendirmede verginin hangi hizmet nedeniyle alındığına ilişkin bir belirleme yok-
tur. Vergiler genel olarak elde edilen gelir, servet ve harcama gücünün işaret ettiği mali 
güçten devletin pay almasıdır. Ancak harçlarda harcı gerektiren işlemden yararlanan ki-
şilerin mali gücü çoğunlukla önemli değildir. Mali gücü ne olursa olsun harç, harca konu 
hizmetten faydalananlardan aynı şekilde tahsil edilir. Hizmetten faydalanmayan kişiler,  
hizmetten faydalananlara göre bu hizmet nedeniyle daha az yük altında kalmaktadırlar. 
Bu yaklaşım, kaynağını Adam Smith’in vergilendirmedeki uygunluk ilkesinden almak-
tadır. Uygunluk ilkesi,  vergilendirmede devletin hem verimli hem de yüksek gelir elde 
etmesini sağlamak amacıyla mükelleften olabilecek en iyi şart ve zamanda vergi alarak 
devlet ile mükellef arasındaki ilişkiyi en iyi seviyede tutmayı amaçlamaktadır. 

Kişinin elde edeceği menfaati düşünmesi, henüz menfaat elde edilmeden harcı öde-
mede gönüllü davranmasını sağlamaktadır. Mükellef, harcı ödediğinde doğrudan bunun 
karşılığını görebilecekken ödediği vergi karşılığında aldığı hizmetin faydasını somut ola-
rak her zaman fark etmeyebilir.  Kişiler hizmet alıp almadığına bakmaksızın vergi öde-
mek zorundadırlar. Diğer taraftan hizmetten yararlanabilmek için vergi ödemesini yapıp 
yapmamak da önemli değildir. Bu hizmetlerden bir maliyete katlanmadan yararlanabil-
me olanağına sahip olan kişiler bu hizmetlerin karşılığını ödemekten kaçınmak isteye-
ceklerdir. Buna karşın harçlarda kişi, faydayı elde edebilmek için harcı ödemek zorunda 
olduğundan harç tahsilatı vergilere göre daha kolaydır.  Mükelleflerin cebri yollara baş-
vurulmasına gerek kalmadan kendi istekleri ile zamanında ve tam olarak yasal yükümlü-
lüklerini yerine getirmelerine “vergiye gönüllü uyum” denmektedir. Bu nedenle faydanın 
daha somut görüldüğü harca konu hizmetin yerine getirilmesi için harç, gönüllü olarak 
ödenmektedir. 

Resim ile Mukayesesi 
Resimler kamu maliyesi literatüründe, devletin kişilere verdiği yetki ve izin karşılığında 
alınan mali yükümlülük olarak tanımlanmaktadır. Ancak resimler alınan yetki veya izin 
için gerekli şartların oluşturulması karşılığında alınan paralar değil, bu koşulları karşıla-
dığının	tespit	ve	teyidi	için	alınan	paralardır.	Örneğin,	avukatlık	yapmak	isteyen	bir	kişiye	
avukatlık ruhsatı verilebilmesi için avukatlık ruhsatına ilişkin bedeli ödemiş olması ye-

Uygunluk ilkesi,  vergilendirmede 
devletin hem verimli hem de 
yüksek gelir elde etmesini 
sağlamak amacıyla mükelleften 
olabilecek en iyi şart ve zamanda 
vergi alarak devlet ile mükellef 
arasındaki ilişkiyi en iyi seviyede 
tutmayı amaçlamaktadır.
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terli değildir. Bu kişinin bu ruhsata hak kazanabilmesi için hukuk fakültesini bitirmesi ve 
avukatlık stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Bu aşamaya kadar olan maliyetler 
içerisinde kamu hizmeti de bulunabilir. Ancak bu aşamadan önceki kamu hizmetleri için 
bir mali yükümlülük öngörülmüş ise bunların ayrıca alınması gerekmektedir. 

Resimler de harçlarda olduğu gibi izin verilen konuda bunu ödemek durumunda olan 
kişiye özel bir menfaat sağlamaktadır. Ancak harçlardan farklı olarak detaylı bir kamu hiz-
meti verilmesi söz konusu değildir. Verilen hizmet çoğunlukla kişilerin verilen izne uygun 
koşullara sahip olup olmadığının denetlenmesinden ibarettir. 

Resim, eskiden kısmen vasıtalı vergiler karşılığında kullanılırken bugün artık vergi ve 
harç kavramı içerisine dahil edildiğinden kullanımı azalmaktadır. 

Bugün Türk limanları arasında seyreden, yabancı ülke limanlarından Türk limanla-
rına gelen, Türk limanlarından yabancı ülke limanlarına giden veya boğazlardan transit 
geçen gemilerden alınan sağlık resmi, malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden 
ödenen hâl rüsumu, resim adı altında alınmaya devam eden uygulamalara nadir örnek-
lerdir. Resim tanımına uygun mali yükümlülüklerin çoğunlukla harç adı altında birleşti-
rildiğini görmekteyiz. 

Harç ile resim arasındaki temel fark, hakkı doğuracak işlem için özel bir hizmet verilip 
verilmediği şeklinde tespit edebilmek mümkündür. Bazen tanımlar hem harca hem de 
resme	yakın	durabilir.	Örneğin	tapu	harçlarında	ağırlıklı	olarak	mülkiyet	hakkının	geç-
mesinin tescili, olayı resme yaklaştırırken, bu işlem için tapuda özel bir merasim yapılması 
gerekliliği harç tanımına somut bir gösterge olmaktadır. Aşağıda harç çeşitleri ele alınır-
ken bu ayrımlara da değinilecektir.

Parafiskal Gelirlerle Mukayesesi
Parafiskal, benzer anlamına gelen “para” ile mali anlamına gelen “fiskal” kelimelerinin 
birleşmesinden meydana gelmektedir. Bu şekilde vergi benzeri olarak tanımlandığında 
Anayasa’mızın 73. maddesinde de ifadesini bulmaktadır. Bu gelirler, kamu veya yarı kamu 
kurumu niteliğindeki ekonomik, sosyal ve mesleki kuruluşların, verdikleri hizmetler kar-
şılığında üyelerinden veya bu hizmeti alanlardan tahsil ettikleri paralardan oluşmaktadır. 
Sosyal	Güvenlik	Kurumunun	tahsil	ettiği	primler,	Ticaret	ve	Sanayi	Odaları,	Mali	Müşavir	
Odaları, Barolar gibi mesleki kuruluşların aldığı aidat ve ücretleri bunlara örnek olarak 
verebiliriz. 

Bu kaynaktan doğan gelirler sadece ilgili kurum veya kuruluşun özel bütçe veya hesap-
larında	yer	alır.	Özellikle	sanayi	ve	ticaret	ile	ilgili	bazı	kamu	hizmetlerinin	yürütülmesi,	
görev ve yetkisi Ticaret ve Sanayi Odalarına verildiğinden, bu gelirler önem kazanmaya ve 
ciddi	mali	kaynak	yaratmaya	başlamıştır.	En	büyük	parafiskal	gelir	kaynağı	Sosyal	Güven-
lik Kurumunun tahsil ettiği primlerdir. Ancak sosyal güvenlik sistemi üzerindeki yük hali 
hazırda sistemin kendi gelirleri ile karşılanamadığından, bu giderlerin önemli bir kısmı 
hazineden yapılan transferlerle karşılanmaktadır. 

Parafiskal gelirler ile harçlar arasındaki benzer yön her ikisinin de faydalanana verilen 
hizmet karşılığında alınmasıdır. Ancak parafiskal gelirler de, aynen vergilerde olduğu gibi 
bir hizmet alınmasa bile karşılıksız bir ödeme yapılması da gerekebilir. Sigortalının sağlık 
problemi olmasa bile sağlık primi ödemesi veya meslek odası üyesinin yıllık aidat ödemesi 
gerektiğini bu duruma örnek olarak verebiliriz. Harçlar, merkezî yönetim veya belediye-
lerin giderlerine karşılık olarak alınırken parafiskal gelirler doğrudan bu geliri elde eden 
kuruluşun giderleri için harcanmaktadır. Parafiskal gelirleri sahiplik bakımından ayırt et-
tiğimizde bunlar  kamudaki vergi, resim ve harçların tümüne birden karşılık gelmektedir. 
Bunlar bir hizmet karşılığı olmaksızın alınabileceği gibi, belli bir hizmetten yararlanmak 
veya belli bir işi yapmak için izin almak karşılığında da alınabilmektedir. 
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Şerefiye ile Mukayesesi 
Kamu hizmetleri kamusal bir faydayı elde etme amacına yönelik yapılırken bazen birey-
lerin hukukunda özel faydalar da ortaya çıkabilir. Kamu hizmetinin esas amacı özünde 
kişilere özel menfaat sağlamak değildir. Kamunun vermiş olduğu hizmetler nedeniyle 
özellikle mal varlığındaki değer artışından pay alınması şerefiye olarak tanımlanmaktadır. 
Kamu maliyesinde şerefiye olarak adlandırılan gelirin günümüzde sıklıkça karşılaşılması, 
özellikle belediyeler olmak üzere kamu tarafından yapılan alt yapı ve imar uygulamala-
rının, bu hizmetlerden yararlanan taşınmazlarda değer artışına yani güncel bir ifade ile 
kentsel rant oluşumuna neden oluyor olmasıdır.

3194	Sayılı	İmar	Kanunu’nun	18.	maddesi	gereğince	arsaya	dönüşen	arazinin	belli	bir	
yüzdesi alt yapı ve yol hizmetleri karşılığı olarak kamuya terk edilmektedir. Hâlihazırda 
ülkemizde uygulanmaya devam eden ve tipik örneğini teşkil eden düzenleme, ortaklık 
payı ayni (mal olarak) tahsil edilen bir kamu geliri olarak değerlendirilebilir. Ancak ilgili 
belediye arsaya dönüştürülen arazi için alt yapı ve yol hizmetlerini de vermek zorundadır. 
Diğer taraftan kamunun ortak kullanımına tahsis edilecek alanların da buradan karşılan-
ması bu payın gerçek bir gelir olup olmadığını tartışmalı hâle getirmektedir. 

Ayrıca mevcut yolların daha iyi duruma getirilmesi, alt yapı olanaklarının genişle-
tilmesi, yararlanılabilecek kentsel sosyal donatıların oluşturulması, imar uygulamasın-
dan faydalanmış olan arsalar ile bu arsalar üzerinde inşası tamamlanmış taşınmazların 
da	değerlerini	arttırabilmektedir.	2464	Sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanunu	uyarınca	alınan	
harcamalara katılım payları şerefiye olarak çoğunlukla kabul edilmekle birlikte, bu pay-
ların	alınması	için	taşınmazlarda	bir	değer	artışı	meydana	gelmesine	gerek	yoktur.	Özü	
itibarıyla harcamalara katılım payı hizmet maliyetinin doğrudan faydalananlardan tahsil 
edilmesidir. 

Şerefiye	olarak	adlandırılan	gelir	türü	tam	olarak	1948	tarihli	5237	Sayılı	Belediye	Ge-
lirleri Kanunu’nda “Değerleme Resmî” olarak düzenlenmiştir. 

Değerleme resminde vergiyi doğuran olay, dört türlü vakıaya bağlanmıştır. Bunlardan 
birincisi, kamulaştırmadır. Kamulaştırmanın sokak, park, meydan veya yeşil alan yapmak 
amacıyla gerçekleştirilmesi durumunda, daha önceden böyle alanlara sınırı olmadığı için 
değeri düşük olan gayrimenkullerin yapılan kamulaştırma ile bunlara sınır olması ve bun-
lardan yararlanma olanağının artması ile gayrimenkulün değerinin artması, değerlenme 
resminde vergiyi doğuran olay olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Vergiyi doğuran ikinci olay, gayrimenkulün bir sokağa sınırı olmakla birlikte bu sı-
nırın	genişlemesidir;	üçüncü	vakıa,	mevcut	yola	sınırı	artmamış	olmakla	birlikte	yolun	
genişlemesidir;	son	vakıa	 ise	gayrimenkulün	değerinin	rıhtım,	küçük	 liman,	park,	spor	
tesisleri, vapur iskelesi tesis ve inşası nedeniyle artmasıdır.

Değerleme	resmî	uygulaması,	1980	sonrası	Belediye	Gelirleri	Kanunu’na	alınmamıştır.	
Diğer	taraftan	değer	artış	kazancı	aynı	zamanda	Gelir	Vergisi	Kanunu	içerisinde	gelirin	
unsurları arasında da sayılmış olup zaman içerisindeki değişikliklerle beraber uygulana 
gelmiştir.  

Harca konu kamu hizmetinin faydası doğrudan işlemin yapılması ile ortaya çıkmak-
tadır. Şerefiyede ise hizmet, kişi hukukunda meydana gelen faydayı ortaya çıkarmak için 
değil, başka amaçlarla yapılmakta, ancak fayda dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır. Harca 
konu işlemden elde edilecek fayda her zaman tam olarak ölçülemez iken, şerefiye doğru-
dan ölçülebilir fayda üzerinden alınır. Harca tabi bir işlem, yararlananın talebi ile ortaya 
çıkarken, şerefiyede böyle bir talep olmadığı gibi, ortaya çıkacak fayda hizmetin yapılması 
anında belli de değildir. Harç, yarı kamusal işlemler için alınırken şerefiye tam kamu-
sal hizmetin dolaylı olarak kişilere bölünebilir özel faydası üzerinden alınır. Ülkemizde 
hâlihazırda doğrudan şerefiye tanımına giren ve değerlenme resmine yakın olan uygula-

Kamu hizmetinin esas amacı 
özünde kişilere özel menfaat 
sağlamak değildir.
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ma	Gelir	Vergisi	Kanunu’nda	yer	alan	değer	artış	kazancıdır.	Ancak	değer	artışının	vergi-
lenmesi için artışın sadece kamu hizmetinden kaynaklanmış olmasına gerek yoktur. Kent-
sel rantların vergilendirilmesi tartışılmakla berabere şerefiye tanımına tam olarak uyan 
şerefiye uygulaması şu anda yoktur. 

Şerefiye ile harç arasındaki temel fark nederen kaynaklanmaktadır?

HARÇ ÇEŞİTLERİ
Yukarıdaki bölümlerde de ifade edildiği üzere harçlar, kamunun verdiği yarı kamusal ni-
telikteki hizmetler karşılığında alınan paralar olup Anayasa’nın 73. maddesi kapsamında 
ancak kanunla konulabilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Diğer taraftan bir izin veya 
yetki karşılığında alınan resimler de harç kavramının içerisine dahil olmuştur. 

Harç adı altında alınan kamu gelirleri ile ilgili olarak uygulamada en sık karşılaşılanlar 
gelirleri genel yönetim bütçesine dahil olan ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlen-
miş	 olan	harçlar	 ile	 5597	 Sayılı	Yurt	Dışına	Çıkış	Harcı	Hakkında	Kanun	kapsamında	
alınan	yurt	dışına	çıkış	harcı,	yerel	yönetim	bütçesine	dahil	olan	2464	Sayılı	Belediye	Ge-
lirleri	Kanunu’nda	yer	alan		harçlar	ile	cezaevi	yapımında	kullanılmak	üzere	2548	Sayılı	
Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumla-
ra	Ödettirilecek	Yiyecek	Bedelleri	Hakkında	Kanun	kapsamında	alınan	ceza	evi	yapı	harcı	
şeklindedir. Diğer taraftan harç niteliğinde olmakla beraber düzenleyici veya denetleyici 
kurum bütçelerinde yer alan ücret ve bedeller de bulunmaktadır. 

Harçlar Kanununda Düzenlenen Harçlar 

Yargı Harçları
Yargı işlemleri, yargı harçlarına tabidir. 

•	 Başvuru	Harcı	dilekçe	veya	tutanakla	dava	açma	veya	davaya	müdahale	veya	tevdi	
mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti ile ilgili taleplerde alınır.  

•	 Celse	Harcı	taraflar	veya	vekilleri	tarafından	duruşmaların	ertelenmelerine	sebebi-
yet verilmesi hâlinde alınır. 

•	 Karar	ve	İlam	Harcı	davalarda	esas	hakkında	karar	verilmesi	hâlinde	alınan	harçtır.	
•	 Temyiz,	İstinaf	ve	İtiraz	Harçları,	Yargıtay	hukuk	daireleri	ile	Danıştaya	yapılacak	

temyiz,  bölge idare mahkemeleri ile bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine 
yapılacak istinaf yolu başvurularında alınacak harçtır. 

İcra dairelerinde yapılacak işlemler ile iflas başvurularında ise icra ve iflas harçları 
alınmaktadır. Bu harçlar yapıldıkları işleme göre isimlendirilmişlerdir. Bunları şu şekilde 
sıralayabiliriz:	

•	 Başvuru	Harcı	icraya	başvurulması	sırasında	alınır.	
•	 İcranın	Yerine	Getirilmesi	Harcı	değeri	belli	olmadığı	için	tahsil	harcı	almaya	mü-

sait olmayan taleplerin yerine getirilmesinde alınır. 
•	 Tahsil	Harcı,		ödeme	veya	icra	emrinin	tebliği	üzerine	hacizden	evvel	veya	sonra	

ödenen paralar ile haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi sure-
tiyle tahsil olunan paralardan alınır. Bu harç, resmî ve özel müesseseler, memur 
ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle 
tahsil olunan paralar ile gayrimenkul rehinle temin edilmiş vadesi gelmiş borçların 
müşteriye devredilmeyip satış bedelinden ödenmesi halinde de alınır. 

Gayrimenkullerin	ve	gemilerin	tahliye	ve	tesliminde,	menkul	teslimi	de	icra	harcına	
tabi olup haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap 
tutulması için de İdare Harcı alınır. 

6

İcra dairelerinde yapılacak işlemler 
ile iflas başvurularında ise icra ve 
iflas harçları alınmaktadır
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İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma için maktu harç ödenirken 
iflasta paylaşılan veya konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 
nisbi olarak İflas Harçları alınmaktadır. 

İcra ve iflas işlemlerinin dairede yapılması esas olmakla beraber eğer bu işlemler daire 
dışında memur eliyle yerine getirilirse Haciz, Teslim ve Satış Harcı alınır.  

Kanun koyucu ticaret sicili harçlarını yargı harçları içerisinde ele almıştır.  Esnaf ve 
sanatkar	sicil	işlemleri	de	ticaret	sicil	harçlarına	tabi	olmakla	beraber,	5362	sayılı	Esnaf	ve	
Sanatkarlar	Meslek	Kuruluşları	Kanunu	gereğince	harcın	yarısı	(Madde	69)	ödenecektir.	
Ticari işletmenin ve unvanının, temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanı ile tescil 
edilmiş hususlardaki değişikliklerin tescilinde, kayıt silinmesi Kayıt ve Tescil Harcına tabi 
tutulmuştur. Sicillerdeki kayıt ve belge suretleri ve tasdikname de harca tabidir.

Yargının hizmetinin bir parçası olarak ilamın, mahkeme ve merci zabıtnameleri ve 
diğer evrakın, avukatların tasdik ettiği veya sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekalet-
namenin onaylı örneğinin verilmesinde Suret Harcı alınmaktadır. 

Adliye veznelerinde tutulan kıymetli eşyanın kabul ve saklanması için Muhafaza Har-
cı, genel olarak, defter tutma ve kayıt işlerinde,  miras veya iflas işlerinde Defter Tutma 
Harcı, terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, sulh hakimi ta-
rafından resmi vasiyet senetleri tanziminden de harç alınmaktadır. 

Vergi Yargısı Harçları
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuş-
mazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da 
açılan davalar ile ilgili olarak yargı harçlarından özel vergi yargısı harçları düzenlenmiştir. 
Vergi yargısı harçları da başvurma, karar ve suret harçları olarak düzenlenmiştir.
 
Noter Harçları
Noterlik Kanunu kapsamında yapılan işlemlerden harç alınmaktadır. Belli bir tutarı içeren 
her türlü senet, sözleşme ve kağıtların, vekaletnamelerin düzenlenmesi, defterlerin tasdi-
ki, kayıtların ve tercümelerin örneklerinin verilmesi, sözleşme, senet veya yazılı kağıtların 
veya bir şeyin veya bir yerin hâl ve şeklinin ilgili şahısların kimlik ve ifadelerinin tespiti, 
davet üzerine piyango ve özel müesseselerin kura, seçim ve toplantılarında hazır buluna-
rak tutanak düzenlenmesi Noter Harcına tabidir. Birden fazla nüsha olarak düzenlenen 
belli bir bedeli içeren kağıtlarla ilgili nispi harca tabi işlemlerden sadece bir nüsha için 
harç tahsil olunur. Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nevi senet, mu-
kavelename ve kağıtların değiştirilmesi halinde, değişikliğe ilişkin senet, mukavelename 
ve	kağıtlar	artan	miktar	üzerinden	aynı	nispette	harca	tabidir.	Ayrıca	noterler	;

•	 Noterlere	tevdi	edilen	değeri	belli	emanetlerin	saklanmasından	Emanet Harcı 
•	 Gayrimenkul	ve	menkullerin	idaresinde	İdare Harcı 
•	 Konşimento	yazılmasında	Konşimento Yazılması Harcı 
•	 Önceki	işin	içerik	ve	değeri	değişmemek	şartıyla	yapılacak	düzeltme	beyanname-

lerinden Düzeltme Harcı 
•	 Değeri	belli	bir	borç	veya	bir	taahhüt	kabulünü	içermeyen	sözleşmelerin	feshinde	

Mukavele Feshi Harcı alır.

Tapu ve Kadastro Harçları
Gayrimenkullerin	 ilk	 defa	 tescilinde,	 devrinde,	 paylaşılmasında,	 bedelsiz	 edimlerinde,	
bölünmesinde, birleştirilmesinde yapılacak tescil işlemleri Tapu Harcına tabi tutulmuştur.

İpotek tesisleri ile belli bir süreye bağlı hakların geçici tescilinde, ayni hakların tescilin-
de, bu tescil ve şerhlerin iptalinde olduğu gibi tapudaki çeşitli işlemlerde Tapu Harcı alınır. 
Kadastro işlemlerinde ise Kadastro Harcı alınır.
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Konsolosluk Harçları
Konsoloslar Noterlik Kanunu çerçevesinde yapmış olduğu işlemler üzerinden Noterlik 
Harcı alırlar. Diğer taraftan tereke işlerinden, sulhnamelerden, kıymetli eşyanın tesli-
minden, Türkiye’ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca onaylananlardan, 
gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnamelerinden, ticaret eşyası manifes-
tolarının tasdikinden, sıhhiye patentası verilmesinden veya vizesinden, gemi jurnalinin 
tasdikinden, vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizelerinden, 
imza ve mühür tasdikinden, yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makam-
lar tarafından tanzim olunan yazı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan 
kanunlara uygun olduğunun tasdikinden, idari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tuta-
naklar ve şerhlerden, Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesin-
den, bunların tercümesinin tasdikinden, terekenin mühürlenmesinden, bilirkişi tayini ve 
bilirkişi raporlarının tasdikinden Noterlik Harcı alınmaktadır.  

Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve 
Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harçları
Ülkemizde	pasaport	uygulaması	bakımından	dört	çeşit	pasaport	bulunmaktadır.	Bunlar;	
normal bir vatandaşa yurt dışı seyahati için verilen umuma mahsus pasaportlar, TBMM 
üyeleri ile ağırlıklı olarak belli kademe ve derecede bulunan memurlara verilen özel (yeşil) 
pasaportlar, devleti temsilen yurt dışında görevlendirilecek olanlara verilen hizmet (gri) 
pasaportlar ile diplomatik pasaportlardır. Umuma mahsus ayrı veya ortak pasaportlardan 
Pasaport Harcı alınır. 

Yabancı ülke vatandaşlarında ise giriş vizesi, transit vizesi işlemleri ile yabancıların 
Türkiye’den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dönüş vizele-
ri, Vize Müracaat ve Vize Harçlarına tabidir. 

Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ile süreli, süresiz, bağımsız çalışma izin belgeleri 
harca tabidir Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak tasdiklerden de harç alınır.

Gemi ve Liman Harçları
Gemi	tasdiknamelerinden,	gemi	siciline	kayıtlı	gemilerin	devrinden,	ölünceye	kadar	bak-
ma sözleşmesi ile temlikinden, bedel karşılığında sözleşme ile intifa hakkı tesisinden, ipo-
teklerden, kira sözleşmelerinin gemi siciline şerhinden, harç mevzuuna giren işlemlerin 
terkininden, gemi sicilinde yer alan kayıt düzeltmelerinden ve belge suretleri ile sicil kayıt 
suretlerinden Gemi Harcı alınır. 

Liman Harcı ise denize elverişlilik belgesinden, ölçme belgesinden, yola elverişlilik bel-
gesinden, Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnamelerinden, gemi jurnalları-
nın liman idarelerinde tasdikinden, gemi sörvey belgelerinden, özel yat kayıt belgesinden, 
transitlog belgesinden alınır. Kaptan, başmakinist ve deniz kılavuz kaptanı gibi denizciler-
den Yeterlik Belgesi Harçları alınır.

İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları
Tıbbi ve eczacılıkla ilgili hazır ilaçlarının ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca veri-
len ruhsatlardan Ruhsat Harcı alınır.  Patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi 
işaretler ile markaların başvurusunda, yenilemesinde, tescilinde, tescil belgesi düzenlen-
mesinde, devir, lisans, veraset ve intikal, rehin, rüçhan işlemlerinin kayıt altına alınmasın-
dan Kayıt, Düzenleme ve Suret Harçları alınır.

Maden ve petrol arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları da 
harca tabidir.

Konsoloslar Noterlik Kanunu 
çerçevesinde yapmış olduğu 
işlemler üzerinden Noterlik Harcı 
alırlar.
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Pul ve kıymetli kağıt bayileri, tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticaret-
haneler, ruhsat almak ve harç ödemek zorundadırlar.

Eczacılar, mimar ve mühendisler, uzman doktorlar, uzman kimyagerler, dişçiler, vete-
rinerler, ebe, hemşire, sünnetçiler,  gözlükçüler, özel hastaneler, laboratuvarlar, avukatlar, 
eski eser ve define arayanlar, gümrük müşavirleri, avcılar, silah taşıma ve bulundurmak 
isteyenler, özel okul ve özel dershane işletmeleri, sürücü kursları, turizm işletmeleri, karne 
alacak müteahhitler, bu işlemler için alacaları izin, belge ve ruhsatlar için harç ödemek 
zorundadırlar.

Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek 
okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar harca tabidir. 

Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdik-
leri telefon cihazları kullanımı için Telefon Kullanım İzin Harcı ödemeleri gerekmektedir. 

Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yük-
sek Kurulu tarafından verilecek izin belgeleri Kapalı Devre Televizyon Ruhsat Harçlarına 
tabidir.

Gümrükler	ile	ilgili	olarak	genel	antrepo,	gümrük	hattı	dışında	bulunan	yurt	içindeki,	
giriş-çıkış kapılarındaki, yat limanlarındaki ve uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yer-
lerdeki eşya satış mağazası açma izin belgeleri ile bunlara ait depo açma izin belgeleri, özel 
antrepo, geçici depolama yeri ile eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden 
Ruhsatname Harcı alınır.

Finansal faaliyet içerisinde yer alan sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara 
verilen yetki belgeleri,  bankaların, yatırım ortaklığının, finansal kiralama şirketlerinin, 
faktoring şirketlerinin, döviz büfelerinin,  sigorta şirketlerinin, emeklilik şirketlerinin ku-
ruluş izin belgeleri ile diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler Finansal Faaliyet Harçla-
rına tabidir.

Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşmasından, bağlama kütüğü 
ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden de haç alınmaktadır. 

Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri, denetim yetkilendirme belgeleri ile mü-
şavirlik hizmetlerinden ruhsat harcı alınmaktadır. 

Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı için elektrik üretimi lisans harçları 
ödenmektedir.

Trafik Harçları
Kara yolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği’ne göre verilecek sürücü belgeleri de bir defaya 
mahsus olmak üzere Sürücü Belgesi Harcına tabidir.

Kara	yolları	Trafik	Kanunu	kapsamında;
•	 Yolun	yapım	ve	bakımı	için	verilecek	izin	belgeleri	
•	 Kara	yolu	dışında,	kenarında	veya	kara	yolu	sınırı	içinde,	levhalar,	ışıklar,	işaretle-

meler ile ağaç, direk, yangın musluğu, çeşme, parmaklık gibi yapı elemanları veya 
benzerlerini dikmek, koymak veya bulundurmak için verilecek izin belgelerinden,

•	 Kara	yollarında	her	iki	taraftan	sınır	çizgisine	elli	metre	mesafe	içinde	bağlantıyı	
sağlayacak	geçiş	yolları	yönünden;	akaryakıt,	servis,	dolum	ve	muayene	istasyonla-
rı, umuma açık park yeri ve garaj, terminal, fabrika, iş hanı, çarşı, pazar yeri, eğlen-
ce yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve 
petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini 
etkileyecek yapı ve tesisler için verilecek izin belgeleri, 

•	 Ağırlık	ve	boyutları	bakımından	özelliği	olan,	başka	ulaşım	sistemleri	ile	taşınması	
olmayan ve taşıma sınırını aşıp da taşınması zorunlu olan yüklerin taşınması için 
verilecek her izin belgesi,

Araç muayene istasyonları için verilecek işletme belgesi Ruhsat Harcına tabidir.

Ticari mahiyette olmaksızın, 
yolcuların kendi kullanımları için 
yurt dışından getirdikleri telefon 
cihazları kullanımı için Telefon 
Kullanım İzin Harcı ödemeleri 
gerekmektedir. 
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Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Harçlar
Tatil	Günlerinde	Çalışma	Ruhsatı	Harcı,	hafta	tatili	ve	ulusal	bayram	günlerinde	çalışabil-
meleri için iş yerlerine verilen ruhsat için harçtır.

Kaynak Suları Harcı, özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularına özel işaret 
konulmasından alınan harçtır. 

Tellallık Harcı, hâl, balıkhane, mezat yerleri ve ilgilinin isteğine bağlı olarak belediye 
münadisi (yüksek sesle haber vermeyi iş edinmiş olan kimse) veya tellalı bulundurulan 
sair yerlerde her ne surette olursa olsun her çeşit menkul ve gayrimenkul mal ve mahsul-
lerin satışından alınan harçtır. 

Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı, kesilen hayvanların kesim öncesi ve 
sonrası muayenesi veya satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denet-
lenmesinden alınan harçtır. 

Bina İnşaat Harcı, her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat 
ruhsatı için alınan harçtır.

Kayıt ve Suret Harcı, her türlü kayıt suretlerinden, gayrimenkullerle ilgili harita plan 
ve krokilerin suretlerinden alınan harçtır. 

Parselasyon Harcı, ilk kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parse-
lasyon işlemleri için alınan harçtır. 

İfraz ve Tevhit Harcı, verilecek ifraz ve tevhit kararları için alınan harçtır.
Plan ve Proje Tasdik Harcı, proje tasdik işlemleri için alınan harçtır.
Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı, zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, 

yapım ve yıkım artığı malzeme ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer göste-
rilmesi ve bu yerlerin tesviyesi, toprak hafriyatı için alınan harçtır.

Yapı Kullanma İzni Harcı, yapı kullanma izni verilmesi için alınan harçtır.
İşyeri Açma İzni Harcı, bir iş yerinin açılması için alınan harçtır.
Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, muayene ve sağlıkla veya fenni konularla ilgili alı-

nan harçtır.
Sağlık Belgesi Harcı, yaptıkları işler ve gördükleri hizmetler dolayısıyla sağlık belgesi 

almak mecburiyetinde olan kişilere verilecek belgeler için alınan harçtır.

Diğer Harçlar
Ağırlıklı olarak kamu kurumlarının vermiş oldukları izinler çerçevesinde harç uygulama-
sı yapılmaktadır. Ancak uygulamada özellikle denetleyici ve düzenleyici üst kurullardan 
alınan harçların ağırlıklı olarak artık lisans bedeli veya ücreti şeklinde yer almakta oldu-
ğunu görmekteyiz. 

Yurt dışına çıkışta alınan harç da en çok bilinen harç uygulamalarından biridir. Zira 
umuma mahsus pasaport sahipleri yurt dışına çıkabilmek için harç ödemek zorundadır-
lar. Diğer taraftan cezaevi bina yapımında kullanılmak üzere alınan cezaevi yapı harcı 
olarak bilinen harç ise icra işlemlerinden tahsilat yapıldığında tahsil harcı esas alınarak,  
hesap edilmektedir. Bu harç da icra dairesince tahsil edilmektedir. Bu harca icra harçları 
kısmında detaylıca değinilecektir. 

Kaynak Suları Harcı, özel kaplara 
doldurulup satılacak olan kaynak 
sularına özel işaret konulmasından 
alınan harçtır. 
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Özet

Harçları tanımlayabilmek
Harçlar, Anayasa’mızın 73. maddesinde vergiler ile 
birlikte yer almaktadır. Harçlar da vergiler gibi ancak 
kanunla konulabilir, kaldırılabilir veya değiştirilebilir. 
Kanunlarda açıkça harç alınmasını gerektirmeyen ko-
nularda harç alınması mümkün değildir. Diğer taraf-
tan vergilerde olduğu gibi harçlar ile ilgili kanunlarda 
da muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına iliş-
kin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı 
sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Cumhurbaş-
kanına verilebilir.

 Kamusal veya özel faydanın birlikte ortaya çıktığı hiz-
metler yarı kamusal mal veya hizmetler olarak tanım-
lanmaktadır. Bu hizmetlerin kişilere sağladığı faydayı 
ölçmek ve fiyatlandırmak da mümkündür. Bu tip mal 
veya hizmetler özel sektör tarafından da üretilip pa-
zarlanması mümkün olmakla birlikte bu tip hizmetle-
rin topluma da sağlaması gereken faydalar olması özel 
sektörün toplumsal faydayı göz ardı edebilme riskini 
de beraberinde getirmektedir. Yarı kamusal mal veya 
hizmetlerin toplumun diğer fertlerinden bağımsız 
olarak kişiye özel faydası belirlenebiliyor ise o zaman 
bu hizmetten faydalanan kişinin toplumun diğer fert-
lerinden farklı olarak daha fazla bir bedel ödemesi 
gerekmektedir.

 Harçlar ancak kanun ile alınabilir. Kişiler harca dayalı 
bir hizmetten faydalanmadan önce alacağı hizmetin 
kendisine olan maliyetini tam olarak bilebilecek du-
rumda olmaları kamu hizmetinden yararlanmaya 
başlama kararı için önemli olacaktır. Diğer taraftan 
harcın zora dayalı olarak alınması nedeniyle bu zor-
lamanın meclis tarafından kararlaştırılıp yasaya bağ-
lanması hukuk devleti ilkesinin de bir gereğidir.

 Vergilerde olduğu gibi harçlar da maliye politikası 
aracı olarak kullanılabilmektedir. Harç ölçüleri be-
lirlenirken devletin teşvik politikası, sağlık politikası, 
imtiyazlı işlerden kazanılacak gelirin yüksekliği dik-
kate alınmaktadır.

 Vergilerden farklı olarak harç ödeyen, hizmetten doğ-
rudan yararlanabilmekte ve özel bir fayda sağlayabil-
mektedir. Bu hizmetin verilmesi için harcın ödenmesi 
gerekmektedir. 

 Faydanın ortaya çıkması harcı gerektiren temel sebep-
tir. Eğer harç ödenmiş olmasına rağmen hizmet veya 
izin verilememiş ise harcı doğuran olay da gerçekleş-
memiş demektir. Bu durumda alınan harçlar ödeyene 
iade edilirler.

 Vergiler Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil da-
irelerince tahsil edilirken harçların tahsil yetkisi ilgili 
hizmeti veren kuruma aittir. Tahsil edilen bu harçlar 
eğer merkezi yönetim bütçesine ait bir gelir kalemi ise 
toplanan bu paraların Hazine ve Maliye Bakanlığına 
devredilmesi gerekmektedir.

 Hizmetin tam kamusal hizmet olması halinde kişilere 
bireysel faydası ölçülemeyeceğinden bunların bedeli 
vergilendirme ile karşılanmaya çalışılırken, kamusal 
mal veya hizmet niteliğinde olmayan ve sadece yarar-
lanana fayda sağlayan özel mal veya hizmetlerin be-
deli ise ücret olarak ortaya çıkmaktadır. Harcın ortaya 
çıkabilmesi için kişinin harca tabi işlemin yapılmasını 
veya iznin verilmesini talep etmesi gerekir. Harçlar bu 
yönü ile vergiden ayrılmaktadır.

 Devlet, temel amaç ve görevlerini yerine getirirken 
bunlar için yapacağı kamu hizmetleri için maliyet 
yüklenmektedir. Kamunun yararlandığı bu hizmetle-
rin bedelinin bu hizmetlerden yararlananlardan alın-
ması gerektiği açıktır.

 Kamu hizmetinin maliyetini adil dağıtabilmek ve ya-
tay adaleti sağlamak bakımından mali gücü eşit olsa 
bile hizmetten faydalananların hizmetten faydalan-
mayanlara nazaran daha fazla maliyete katlanması 
adaletin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.

 Harçları hizmetten faydalananların hukukunda mey-
dana gelen artışlardan kamunun payında düşmesi ge-
reken pay olarak da nitelendirebiliriz. 

1
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Harçların diğer kamu gelirleri ile farkları açıklaya-
bilmek 
Vergi ile harç arasındaki temel ortak nokta her ikisi-
nin de kamu giderlerini karşılamak için alınmasıdır. 
Harçlarla ilgili olarak mali güç ilkesi benimsenme-
miştir. Harçlar, Anayasa’nın vermiş olduğu yetki ile 
çıkartılan kanunlardaki uygulaması bakımından hiz-
metten faydalananı hedef almıştır. 

 Harç ile resim arasındaki temel farkı,  hakkı doğura-
cak işlem için özel bir hizmet verilip verilmediği yö-
nünden ayırt edebilmek mümkündür. 

 Parafiskal gelirler ile harçlar arasındaki benzer yön 
her ikisinin de özel bir hizmet karşılığında alınma-
sıdır. Ancak parafiskal gelirlerde vergilere benzer şe-
kilde bir hizmet alınmasa bile vergilerde olduğu gibi 
karşılıksız bir ödeme yapılması da gerekebilir. 

 Harca konu kamu hizmeti faydası doğrudan işlemin 
yapılması ile ortaya çıkmaktadır. Şerefiye de ise hiz-
met kişi hukukunda meydana gelen faydayı ortaya 
çıkarmak için değil başka amaçlarla yapılmakta fayda, 
dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Harç çeşitlerini sayabilmek
Harç adı altında alınan kamu gelirleri ile ilgili ola-
rak	uygulamada	en	sık	karşılaşılanlar	;	gelirleri	genel	
yönetim bütçesine dahil olan ve 492 Sayılı Harçlar 
Kanunu’nda	düzenlenmiş	olan	harçlar	ile	5597	Sayılı	
Yurt	Dışına	Çıkış	Harcı	Hakkında	Kanun	kapsamında	
alınan yurt dışına çıkış harcı, yerel yönetim bütçesine 
dahil	olan	2464	Sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanunu’nda	
yer alan  harçlar ile cezaevi yapımında kullanılmak 
üzere	 2548	 Sayılı	 Ceza	 Evleriyle	Mahkeme	 Binaları	
İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkum-
lara	Ödettirilecek	Yiyecek	Bedelleri	Hakkında	Kanun	
kapsamında alınan ceza evi yapı harcı şeklindedir. Di-
ğer taraftan harç niteliğinde olmakla beraber düzen-
leyici veya denetleyici kurum bütçelerinde yer alan 
ücret ve bedeller de bulunmaktadır

2
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Kendimizi Sınayalım
1. Harçlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a. Kanunla konulur.
b. Kanunla kaldırılır.
c. Kanunla değiştirilir.
d. İdareler hangi harçları alacağına kendisi karar verir.
e. Yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yet-

kisi Cumhurbaşkanına verilebilir.

2. Aşağıdakilerden hangisi harç ile verginin ortak yönüdür?
a. Kamu giderlerini karşılamak için alınırlar. 
b. Kişinin kamu hizmetinden yararlanıp yararlanmadı-

ğına bakılmaz.
c. Karşılığında verilen kamu hizmeti ve miktarı belli 

değildir.
d. Hizmetten faydalanmaya başlayabilmek için öden-

melidir.
e.	 Gönüllü	uyum	her	ikisinde	de	aynıdır.

3. Aşağıdakilereden hangisi harçların özelliklerinden biri 
değildir?

a. Verilen kamu hizmeti karşılığında alınması
b. Verilen hizmetin kişiye özel fayda sağlaması 
c. Hizmeti veren idare tarafından tahsil edilmesi
d. Alınabilmesi için bir talebin olması 
e. Kamunun sunduğu özel hizmetten kaynaklanması

4. Aşağıdakilerin hangisi harç alma nedenleri arasında de-
ğildir?

a. Hizmetten yararlananlardan daha fazla gelir elde 
edilmesi.

b. Kamu giderlerinin karşılanması.
c. Hizmetin tüm giderlerin yapılmasına sebep olandan 

karşılanması.
d. Borçlanma ihtiyacının azaltılması. 
e. Kişiye sağlanan faydadan kamunun pay alması.

5. Harçların ödenmesinde vergiye göre daha fazla uyum 
sağlanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Zora dayanması
b. Hizmet sonrasında elde edeceği yakın menfaatin 

daha fazla olması
c. Harçlar ile ilgili düzenlemelerin daha yumuşak olması
d. Harç bilincinin vergi bilincinden daha güçlü olması
e. Harçtan tahsil edilen paranın doğrudan kişiye hiz-

met olarak gitmesi

6. Aşağıdakilerden hangisi resim ile harç arasındaki ortak 
yönlerdendir?

a. Kişi hizmetten özel fayda sağlar.
b. Kamusal hizmetinden faydalanma karşılığı alınırlar.
c. Verilen izin karşılığı alınırlar.
d. Karşılık beklenmeksizin alınırlar.
e. Hizmetten yararlanmak için ödeme şart değildir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanunu’nda düzenlen-
memiştir?

a. Karar ve ilam harcı
b. Tellallık harcı
c. Noter harcı
d. Konsolosluk harcı
e. Celse harcı

8.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 Belediye	Gelirleri	 Kanunu’nda	
düzenlenmemiştir?

a. Bina inşaat harcı
b. Parselasyon harcı
c. Plan ve proje tasdik harcı 
d. Tapu harcı
e. Yapı kullanma izni harcı

9. Aşağıdakilerden hangisi icra işlemleri sırasında alınan 
harçlardan biri değildir?

a. Başvuru harcı
b. Tahsil harcı
c. Cezaevi yapı harcı
d. Satış harcı
e. Karar harcı

10. Yurtdışına seyahat eden kişi çıkışta aşağıdaki harçlardan 
hangisini öder? 

a. Pasaport harcı
b. Yurdışı çıkış harcı
c. Vize harcı
d. Dışişleri bakanlığı tasdik harcı
e. Sağlık belgesi harcı



4. Ünite - Harçların Tanımı, Özellikleri, Çeşitleri 65

Okuma Parçası
Anayasa Mahkemesi Kararı
Söğüt	 İcra	 Hukuk	 Mahkemesi’nin	 02.07.1964	 günlü,	 492	
sayılı	 Harçlar	 Kanunu’nun	 (1)	 Sayılı	 Tarife’sinin	 “B.	 İcra	
ve	 İflas	 harçları”	 bölümüne,	 23.07.2010	 günlü,	 6009	 sayılı	
Gelir	Vergisi	Kanunu	ile	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	
Kararnamelerde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun’un	20.	
maddesi ile eklenen (III) numaralı fıkrada yer alan “… her 
bir	işlem	için	…”	ibaresinin	Anayasa’nın	2.	ve	36.	maddele-
rine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi istemi 
ile itiraz yoluna başvurması üzerine Anayasa Mahkemesin-
ce	verilen	22.05.2013	 tarih	ve	2012/60	E.	2013/62	K	sayılı	
karar	27.03.2014	tarih	ve	28954	sayılı	Resmi	Gazetede	ya-
yımlanmıştır.
Olay 
Alacaklı vekilinin borçluya ait iki ayrı adreste haciz işlemi 
yapılması talebinin İcra Müdürlüğünce eksik harç yatırıldığı 
gerekçesiyle reddedilmesi üzerine, ret kararının kaldırılma-
sı istemi ile açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya 
aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Mahkeme, iptali için baş-
vurmuştur. 
Itirazin Gerekçesi 
Başvuru	kararının	gerekçe	bölümü	şöyledir:	
“2004	sayılı	İİK.nın	16.	ile	devamı	maddeleri	uyarınca	iste-
min mahiyeti itibariyle icra işlemini şikayete yönelik olması 
ve şikayete konu işlemin yapıldığı icra dairesinin çevremizde 
olması nedeniyle mahkememizin işbu şikayet bakımından 
görevli ve yetkili olduğu sonucuna varılmıştır. İtiraza konu 
kuralın mahkememize yapılan başvuru üzerine somut olay-
da uygulanması muhtemel olduğundan ve mahkememizin 
yapısı ile istemin mahiyeti gözetildiğinde, mahkememizin 
işbu kural bakımından Anayasa’ya aykırılık başvurusunda 
bulunabileceği değerlendirilmiştir. Anayasa Mahkemesinin 
web sitesinden yapılan araştırma sonucunda daha önce bu 
kuralın da içinde olduğu yasa maddesine ilişkin iptal istemli 
başvuruda bulunulduğu, ancak işbu olaya yönelik kural hak-
kında spesifik bir başvuru bulunmadığı, kuralın bu yönüyle 
Anayasa Mahkemesince irdelenmediği görülmüştür. 
1.	492	sayılı	Harçlar	Kanunu’nun	I-B	bölümüne	6009	sayılı	
Kanun ile eklenen III numaralı fıkra ile haciz, teslim ve sa-
tış harcı alınması öngörülmüş, parantez içine alınan ibareler 
ile de, icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle 
yerine getirildiği her bir işlem için harç alınması kuralı ge-
tirilmiştir. Ancak söz konusu kural, bir kanun hükmünün 
olması gerektiği açıklık ve belirlilikten yoksundur. Bu da, 
uygulamada karışıklıklara ve hakkaniyete uymayan sonuçlar 
doğurmaktadır. Nitekim kimi icra dairelerince yasa yürürlü-
ğe girdikten sonra bir icra dosyasında bir borçlunun birden 

fazla adresine hacze gidilmesi veya birden fazla taşınmazı 
için satış yapılması halinde her bir haciz ve satış işlemi ayrı 
ayrı harç tahakkuk ettirilmiş, kimi icra dairelerince ise tek 
bir harç tahakkuk ettirilmektedir. Yapılan başvurular üze-
rine icra mahkemelerince konu hakkında çelişkili kararlar 
verildiği görülmüş, yasanın hazırlayıcılarından olan Adalet 
Bakanlığı da icra dairesine verdiği hukuki bir görüşünde bir 
dosya için aynı zamanda aynı borçlunun birden fazla taşın-
mazın yapılacak kıymet takdirinde, her parsel için ayrı ayrı 
keşif yapılması ve ayrı ücret takdirinin iyi niyet ve hakkani-
yet	kuralları	ile	bağdaşmadığı	belirtilmiştir.	Görüldüğü	üze-
re, Bakanlık yazısında da belirtilen durumlara yol açabilmesi 
muhtemel, icra daireleri arasında farklı uygulamalara yol aç-
mış ve mahkemeler arasında görüş birliğine varılamamış bir 
yasal düzenleme söz konusudur. Bunun en önemli sebebi ise, 
yasa kuralındaki eksiklikten kaynaklanmaktadır. İlgili yasa 
kuralında, yalnızca icra dairesi dışında memur eliyle yerine 
getirilen her bir işlemden haciz ve satış harcı alınır denilmek 
suretiyle,	yeterince	açıklama	yapılmamış;	 tek	bir	borçlunun	
birden fazla taşınmazı için aynı gün hacze gidilmesi veya sa-
tış yapılmasının kuralda öngörülen her bir işlem kapsamın-
da olup olmadığı belirtilmemiş ve anlaşılamamıştır. Nitekim 
tasarının hazırlayıcılarından Adalet Bakanlığı dahi bu kura-
lın yorumunda kanunun lafzından uzaklaşılması gerektiği 
yönünde	icra	dairesine	tavsiyede	bulunmuştur.	Öte	yandan,	
Adalet Bakanlığı’nın bunun hakkaniyete ve iyi niyete aykırı 
olduğu yönünde belirttiği görüş ise yasa maddesinin lafzına 
sıkı sıkıya uyulması halinde bir anlam ifade etmeyecektir. 
Avrupa Hukukuna göre, açık ve yargı denetimine tabi bir 
hukuk kuralı olması gereken yasanın üstünlüğü hukukun üs-
tünlüğü anlamına gelmektedir. Bunun içinde İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi, yargı kararlarına göre, öncelikle yasanın 
ilgililer tarafından ulaşılabilir olmasını, ikinci olarak ilgilinin 
yasanın kendine uygulanması ile ortaya çıkacak sonuçları bi-
lebilmesi anlamında anlaşılır olmasını ve hukukun üstünlü-
ğü	ilkesine	uygun	olmasını	aramaktadır	(TEKİNSOY,	Özge	
Okan, Avrupa Kamu Düzeni Kavramı, Hacettepe Hukuk 
Fak.	Derg.,	 1(1)	 2011,	 66-79).	 İtiraz	 konusu	 kuralın,	 yuka-
rıda açıklandığı üzere belirli ve açık olmayıp, ilgililerin ya-
sanın kendilerine uygulanması ile ortaya çıkacak sonuçları 
bilebilmesi anlamında anlaşılır olmaması nedeniyle ve üste-
lik hakkaniyete aykırı olduğu da gözetilerek, Anayasa’nın 2. 
maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu 
kanaatine varılmıştır. 
2.	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 26.10.1988	 tarihli	 ve	 1988/33	
sayılı kararında, “Sosyal hukuk devleti, güçsüzleri güçlüler 
karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve 
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toplumsal dengeyi sağlamakla yükümlü devlet demektir.” 
denilmek suretiyle sosyal devlet ilkesi tanımlanmıştır. İtiraz 
konusu	kural	da,	 sosyal	devlet	 ilkesine	aykırıdır;	zira	örne-
ğin bir icra dosyasında birden fazla sayıda adresi bulunan 
borçlunun farklı adreslerine aynı gün gidilerek icra işleminin 
tamamlanması ile farklı günlerde aynı icrai işlemlerin yapıl-
ması veya farklı icra dosyaları için aynı icra işlemlerinin aynı 
gün ve farklı günlerde yapılması ya da icra işleminin belediye 
sınırları içinde veya dışında yapılması arasında yürürlükteki 
yasa kuralına göre hiçbir farklılık yoktur. Dolayısıyla bir icra 
dosyasında 4 farklı adresi bulunan borçlunun aynı gün baş-
lanıp bitirilen belediye sınırları içindeki haciz işlemi ile aynı 
borçlunun farklı 4 dosyasındaki farklı günlerde kimi belediye 
sınırları içinde kimi de dışında yapılıp bitirilen haciz işlemle-
ri için aynı harç alınması gibi bir durum söz konusu olacak-
tır. Zira ilgili yasa kuralında icra işleminin yapıldığı dosyanın 
farklılığına göre, icra işleminin yapıldığı gün esas alınarak 
veya mesafeye göre hiçbir farklılık oluşturulmamıştır. Bunun 
ise sosyal adalet duygusu ile ve sosyal devlet ilkesiyle bağdaş-
mayacağı kuşkusuzdur. 
3. Yine icra dairesince bir borçlunun tek bir dosyadaki fark-
lı adresleri için aynı gün başlanıp bitirilen haciz işlemi için 
alınacak harç ile farklı dosyalardaki adresleri için alınacak 
harcın	aynı	olması	hususu,	Anayasa’nın	36/1.	maddesindeki	
hak arama özgürlüğü ile de bağdaşmamaktadır. Cebri icra 
sistemi sayesinde alacaklı cebri icra vasıtasıyla borçlusundan 
borcunu tahsil etmeye çalışmaktadır. Borçlunun tek bir dos-
yadaki farklı adreslerine aynı gün içerisinde yapılıp tamam-
lanan icra işlemi için her bir adres bakımından farklı harç 
alınması, zaten icra işleminin başında gerekli harcı aslında 
ödeyen alacaklının her bir adres için esasında farklı bir işlem 
de tesis edilmediği halde kanunun lafzına bağlı kalınması du-
rumunda ayrı ayrı harç ödemesine yol açacaktır. Bunun ise, 
alacaklının hak arama özgürlüğünü sınırlandırıcı mahiyette 
olduğu acıktır. 
Tüm	 bu	 nedenlerle	 ve	 Anayasa’nın	 152.	 maddesi	 uyarınca	
itiraz konusu kuralın Anayasaya aykırılığının tespiti ve iptali 
istemine ilişkin olarak Anayasa Mahkemesine başvurulma-
sına karar verilmesi yönünde aşağıdaki ara kararın verilmesi 
gerektiği kanaatine varılmıştır. 
Esasın İncelenmesi 
Başvuru kararı ve ekleri, Raportör Fatma BABAYİĞİT ta-
rafından hazırlanan işin esasına ilişkin rapor, itiraz konusu 
yasa kuralı, dayanılan Anayasa kuralları ve bunların gerek-
çeleri ile diğer yasama belgeleri okunup incelendikten sonra 
gereği	görüşülüp	düşünüldü:	
Başvuru kararında, itiraz konusu kuralın belirlilik ve açık-
lıktan uzak olup uygulamada hakkaniyete uymayan sonuçlar 
doğurduğu, borçlunun tek bir dosyadaki farklı adreslerinde 

aynı gün yapılıp tamamlanan haciz işlemi için her bir adres 
bakımından farklı bir işlem tesis edilmediği halde adres sa-
yısınca ayrı ayrı harç alınması durumunun, icra işleminin 
başında gerekli harçları ödeyen alacaklı açısından hak arama 
özgürlüğünü sınırlayıcı mahiyette olduğu belirtilerek kura-
lın,	Anayasa’nın	2.	ve	36.	maddelerine	aykırı	olduğu	ileri	sü-
rülmüştür. 
492	 sayılı	 Kanunu’nun	 (1)	 sayılı	 tarifesinde,	 harç	 alınacak	
yargı işlemleri düzenlenmiş olup icra ve iflas harçları da yargı 
harcı kapsamındadır. İtiraz konusu kuralın da yer aldığı (III) 
numaralı fıkrada ise icra ve iflas işlemlerinin daire dışında 
memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için ilgili kişiden 
ayrı ayrı maktu bir harç alınacağı düzenlenmektedir. Alınan 
bu harç, genel bütçeye aktarılmakta ve bu işlemi gerçekleşti-
ren personele belirli bir gösterge rakamının memur aylık kat-
sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı 
olarak ödenmektedir. 
Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devletinin temel 
ilkelerinden birisi de “belirlilik”tir. Bu ilkeye göre, yasal dü-
zenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi 
bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, 
net, anlaşılır ve uygulanabilir olması gerekir. Belirlilik ilkesi, 
bireylerin hukuksal güvenliğinin sağlanması bakımından da 
önem arz etmektedir. 
İtiraz konusu kuralda, icra ve iflas işlemlerinin daire dışında 
memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için ilgili kişiden 
ayrı ayrı maktu harç alınacağı hususunun açıkça ifade edil-
mesi karşısında, kuralın belirsizliğinden söz edilemez. 
Harç, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden 
yararlananlardan, bu yararlanmaları karşılığı alınan bedeldir. 
Yargı hizmetleri içerisinde yer alan icra ve iflas işlemleri de 
kuşkusuz icra ve iflas dairelerinin sunduğu en önemli hiz-
metlerdendir. Anayasa’da aksine bir hüküm olmadıkça, her-
hangi bir yargı hizmetinden harç alınıp alınmayacağı konu-
sunda kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmaktadır. 
Anayasa’nın	 36.	maddesinin	 birinci	 fıkrasında	 ise	 “Herkes,	
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mer-
cileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile 
adil yargılanma hakkına sahiptir.” hükmüne yer verilmiştir. 
Maddeyle güvence altına alınan hak arama özgürlüğü ve adil 
yargılanma hakkı, kendisi bir temel hak niteliği taşımasının 
yanında, diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde 
yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili 
güvencelerden biridir. 
Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarında da belirtildiği 
üzere, kanun koyucunun yargı hizmetlerinin verilmesi kar-
şılığında harç alınması biçiminde düzenleme yapma yetkisi 
bulunmakla	 birlikte,	 bu	 takdir	 yetkisinin	 Anayasa’nın	 36.	
maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkını ihlal etme-
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
mesi için “harcın miktarının makul olması”, “harcın alınma-
sında haklı bir amacın olması”, “ulaşılmak istenen amaç ile 
harç miktarı arasında orantı olması” ve “ödeme gücü olma-
yanlar bakımından etkili adli yardım sisteminin olması” kri-
terlerine uygun şekilde kullanılması gerekmektedir. Nitekim, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları da bu yöndedir 
(Tolstoy-Miloslavsky/İngiltere,	 13.06.1995,	 No:	 18139/91;	
Kreuz/Polonya,	 18.06.2001,	 No:	 28249/95;	 Bakan/Türkiye,	
12.06.2007,	 No:	 50939/99;	 Ülger/Türkiye,	 26.06.2007,	 No:	
25321/02).	
İtiraz konusu kuralda, icra ve iflas işlemlerinin daire dışında 
memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için ilgili kişi-
den ayrı ayrı maktu bir harç alınacağı ifade edilmiştir. İtiraz 
konusu kural, daire dışında yapılacak her bir işlemi, harcın 
alınması için yeterli görmektedir. Esasen, aynı takip dosya-
sında ancak farklı adreslerde yapılan her bir işlemin ayrı bir 
işlem niteliğinde olması ve icra memuru açısından ek bir me-
sai harcanması anlamına gelmesi dikkate alındığında, her bir 
işlem için ayrı harç alınmasının makul ve orantılı olmadığı 
söylenemez. Bu nedenle kuralın hak arama özgürlüğünü en-
gelleyen bir yönü bulunmamaktadır. 
Öte	yandan,	harcı	ödeme	gücü	olmayanların	6100	sayılı	Hu-
kuk Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmiş olan adli yardım 
müessesesinden yararlanma olanağı da bulunmaktadır. 
Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. ve 
36.	maddelerine	aykırı	değildir.	İptal	isteminin	reddi	gerekir.	
Sonuç 
02.07.1964	günlü,	492	sayılı	Harçlar	Kanunu’nun	(1)	SAYILI	
TARİFE’sinin	“B.	İcra	ve	İflas	Harçları”	bölümüne,	23.07.2010	
günlü,	 6009	 sayılı	Gelir	Vergisi	 Kanunu	 ile	 Bazı	Kanun	 ve	
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair	Kanun’un	20.	maddesi	ile	eklenen	(III)	numaralı	fıkrada	
yer alan “… her bir işlem için …” ibaresinin Anayasa’ya ay-
kırı	olmadığına	ve	itirazın	(REDDİNE),	22.05.2013	gününde	
OYBİRLİĞİYLE	karar	verildi.

Kaynak:	27.03.2014	tarih	ve	28954	sayılı	Resmi	Gazete

1.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Harçların	Tanımı”	konusunu	ye-
niden gözden geçiriniz.

2. a Yanıtınız yanlış ise “Harçların Tanımı” ve “Vergi ile 
Mukayesesi” konularını yeniden gözden geçiriniz.

3.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Harcın	 Özellikleri”	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Harç Alma Nedenleri” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

5.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Vergi	ile	Mukayesesi”	konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

6.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Resim	ile	Mukayesesi”	konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

7. b Yanıtınız yanlış ise “Harçlar Kanununda Düzenle-
nen Harçlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

8.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Belediye	 Gelirleri	 Kanununda	
Düzenlenen Harçlar” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Harçlar Kanununda Düzenle-
nen Harçlar” ve “Diğer Harçlar” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10.	b	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Diğer	Harçlar”	konusunu	yeni-
den gözden geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Resim için izin sahibi kişinin illa bir gelir elde etme olanağı 
gerekmez. Devlet, bazen ek mali kaynak sağlayabilmek ba-
kımından bir davranışı izne bağlayabilmektedir. Resim, bir 
iş veya faaliyetin serbestçe yapılmasının kamu tarafından 
engellenerek izne tabi tutulması sonucunda herkesin değil 
kısıtlı sayıda kişinin bu iş veya faaliyetine olanak sağlanmak 
suretiyle bunlara sağlanan olanağın karşılığı olarak da anla-
şılabilir. İzne tabi işlemlerde izne ilişkin koşulları başvuran 
daha önceden yerine getirmeldir. Alınan bedel koşulların 
yerine getirilmiş olması için yapılması gereken hizmetleri 
kapsamaz. 

Sıra Sizde 2
Kamusal hizmetlerin faydası bölünemez. Yani bunlardan ki-
min ne kadar faydalandığı tespit edilemez. Hizmet sunuldu-
ğunda, hizmetten herkes aynı anda yararlanmış kabul edilir. 
Bu nedenle faydası fiyatlanamayan bu hizmetler için doğru-
dan bir bedel de ödenmemektedir. Bu mallar toplumun her 
kesimi tarafından birlikte tüketilirler. 

Sıra Sizde 3
Harçlar kanuna dayanılarak alınırlar. Harç ölçüleri belirle-
nirken maliye politikası aracı olarak kullanılabilirler. Verilen 
kamu hizmeti karşılığında alınırlar. Kamu hizmeti sonrasın-
da kişiye özel fayda sağlanır.  Hizmeti veren idare tarafından 
tahsil edilir. Harç alınabilmesi için bir talebin olması gerekir. 
Faydanın özel hizmetten değil yarı kamusal hizmetten kay-
naklanması gerekir.

Sıra Sizde 4
Kamu hizmetlerinin kamunun öz gelirleri ile karşılanama-
ması hâlinde bütçede meydana gelen açığın kapatılabilmesi 
için borçlanmak gerekecektir. Bu da toplanan kamu gelirleri-
nin kamu hizmetini karşılamak için kullanılmak yerine borç 
faizlerinin ödenmesinde kullanılmasına sebep olarak kamu 
kaynaklarının verimli kullanımını olumsuz etkileyebilir. 

Sıra Sizde 5
Bölünebilir ve bireyler arasında farklı fayda sağladığı ölçü-
lebilir nitelikteki kamu hizmetleri karşılığında alınan mali 
yükümlülükler için yükün kişinin mali gücüne göre dağıtıl-
ması adaleti tam olarak sağlamayacaktır. Kişi diğer kişilere 
nazaran fazladan bir fayda sağlıyor ise o zaman bu kişinin bu 
hizmetler nedeniyle daha fazla bir maliyet yüklenmesi daha 
adil olmaktadır.

Sıra Sizde 6
Harca konu kamu hizmetinde fayda, doğrudan işlemin yapıl-
ması ile ortaya çıkarken, şerefiyede ise fayda kamu hizmetin-
den kaynaklı olarak  kişinin malvarlığında değerlenme mey-
dana getirmek suretiyle dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır.
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GİRİŞ 
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun ikinci maddesinde yargı harçlarının konusuna yer veril-
miştir. Yargı işlemleri genel olarak harca tabi tutulmuş ancak, tarife ile belirtilenler ile sı-
nırlı tutulmuştur. Ceza mahkemelerinde yapılan yargı işlemleri tarifede yer almadığından 
yargı harçlarının konusuna da girmemektedir. Ancak, ceza mahkemelerinde şahsî hukuka 
ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harçları hariç olmak üzere, (1) sayılı 
tarifeye göre harç alınacaktır. 

Yargı harçlarının konusunun tespiti için Kanun’un ikinci maddesi ile Kanun’un (1) 
sayılı tarifesi birlikte değerlendirilecektir. Kanun’un (1) sayılı tarifesinde harçlar üç ana 
başlık altında düzenlenmiştir, Bunlar Mahkeme Harçları, İcra ve İflas Harçları ile Ticaret 
Sicil Harçları’dır. Son bölümde ise bu konular ile ilgili müşterek (ortak) harç çeşitlerine yer 
verilmiştir. Bu bölümde, yargılama (mahkeme) harçlarına, takip eden bölümde ise İcra ve 
İflas Harçları’na yer verilecektir. 

Harçlar Kanunu’nda harca tabi olacak yargılama çeşitleri arasında bir ayrım yapılmak-
sızın, tüm yargılama işleri kural olarak harca tabi tutulmuştur. Bu durumda Ceza Mu-
hakemeleri Kanunu kapsamında yürütülen ceza davaları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
kapsamında yürütülen hukuk davaları, İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında yürü-
tülen idari davalar ile İdari Yargılama Usul Kanunu ile Vergi Usul Kanunu kapsamında 
yürütülen vergi davaları kural olarak yargı harçlarına tabidir. Diğer taraftan vergi yargısı 
harçları konusunda kanun koyucu yine Harçlar Kanunu’nda ayrı bir düzenleme yaparak 
vergi yargısı harçlarını Harçlar Kanunu’nun (3) sayılı tarifesine bağlamıştır. “Mahkeme 
Harçları” tanımı kullanıldığında bu tanım vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile 
bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı vergi mahkemelerinde, böl-
ge idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda alınan harçlar için kullanılma-
yacaktır. Diğer taraftan bazı isimlendirme farkları olmakla birlikte vergi yargısı harçlarına 
da bu bölümde birlikte yer verilerek yargılama harçları bütün olarak ele alınacaktır.

Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesi incelendiğinde ise ceza mahkemelerinde görü-
len davalara yer verilmediğini görmekteyiz. Kanun koyucu ceza yargılaması nedeniyle ve-
rilen hizmetleri harca tabi tutmamıştır. Diğer taraftan, ceza mahkemelerinde görülmekte 
olan davalarda eğer şahsi hukuka ait haklar (tazminata hükmedilmesi gibi) hüküm altına 
alınırsa, ceza yargılaması olsa dahi (1) sayılı tarifeye göre harç alınacaktır.

Yargılama Harçları

Harçlar Kanunu’nda harca tabi 
olacak yargılama çeşitleri arasında 
bir ayrım yapılmaksızın, tüm 
yargılama işleri kural olarak harca 
tabi tutulmuştur.
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YARGILAMA HARÇLARI
Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinde yer alan mahkeme harçları hukuk davaları ile 
idari dava işlerinde alınacak harçları düzenlemektedir. Bu harçlar, dava açılması sıra-
sında alınan başvuru harcı, yargılama sırasında koşulları oluştuğunda cezai mahiyette 
celse harcı, yargılama içerisinde yapılacak keşiflerde keşif harcı, yargılama sona erdi-
ğinde karar ve ilam harcı, ile ilk derece mahkemelerince verilecek kararlara karşı takip 
edilecek kanun yollarında alınacak temyiz, istinaf ve itiraz harçları olarak beş ayrı harç 
öngörülmüştür.

Diğer taraftan Harçlar Kanunu’nun (3) sayılı tarifesinde yer alan vergi yargısı harç-
ları ise gerek derece başvurusu gerekse kanun yolları başvurusuna karşılık olmak üzere 
başvurma harcı, karar ve ilam harçlarına karşılık olmak üzere maktu harçlar ve nispi 
harçlar ile suret harçlarına yer verilmiştir. (3) sayılı tarifede yer alan vergi yargısı ile ilgili 
başvuru harçları ve kanun yolları ile ilgili harçlar (1) sayılı tarifede yer alan mahkeme 
harçları metodolojisine uygun olarak birlikte değerlendirilerek, yargılama harçlarının uy-
gulamasında farklar ve benzerliklerin daha kolay anlaşılması öngörülmüştür.

Mahkeme harçları kaç çeşittir?

Başvurma Harcı
Başvurma harcı dilekçe veya tutanakla dava açma, davaya müdahale (katılma) veya tevdi 
mahallinin (ödeme yerinin) tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail (delil tespiti) 
ile ilgili olarak mahkemelere yapılacak başvurularda alınmaktadır. Diğer taraftan vergi, 
resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlık-
lardan dolayı vergi mahkemelerinde, bölge idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan 
davalarda da başvuru harcı alınmaktadır. Vergi yargısında tevdi mahallinin (ödeme ye-
rinin) tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail (delil tespiti) türünde dava açma 
olanağı söz konusu değildir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 31. 
maddesi gereğince üçüncü şahısların davaya katılması konusunda ise 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) uygulanacağı belirtilmiş olması sebebiyle üçüncü ki-
şilerin davaya katılması mümkündür.

Başvuru Harcında Vergiyi Doğuran Olaylar

Dava Açılması
Anayasamızın 17nci maddesinde herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına sahiptir. Anayasamızın 36. maddesi gereğince de herkes, meşru vasıta 
ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia 
ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içinde-
ki davaya bakmaktan kaçınamaz. Yargı hizmeti devletin Anayasa ile devlete yüklenilen en 
önemli hizmetlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan bu hizmet harca 
tabi tutulmuştur.

Dava açma deyimi kişinin maddi veya manevi varlığının veya hakkının zarar görmesi 
veya zarar görme tehlikesi karşısında maddi veya manevi varlığının veya hakkının ko-
runması için mahkemeden yardım istemesi olarak tanımlanabilir. HMK 118nci madde 
gereğince dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İYUK 3. maddesi 
gereğince de idarî davalar, Danıştay, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına 
hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. Bu durumda aşağıdaki ilk derece, istinaf veya 
yüksek mahkemelere, kararlara karşı kanun yolları (temyiz, istinaf, itiraz) haricinde yapı-
lan başvurularda başvuru harcı doğacaktır. İlgili tarifeler parantez içerisinde verilmiştir.
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•	 Sulh	Hukuk	Mahkemesi	(1)
•	 İcra	Hukuk	Mahkemesi	(1)
•	 Asliye	Hukuk	Mahketmesi	(1)
•	 İdare	Mahkemesi	(1)
•	 Vergi	Mahkemesi	(3)
•	 Bölge	Adliye	Mahkemesi	(1)
•	 Bölge	İdare	Mahkemesi	(1)	(3)
•	 Yargıtay	(1)
•	 Danıştay	(1)	(3)
•	 Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesi	(1)
•	 Anayasa	Mahkemesi	(1)
HMK’nın 2. maddesinde asliye hukuk mahkemeleri ile 4. maddesinde ise sulh hukuk 

mahkemeleri tanımlanmıştır. Asliye Hukuk Mahkemeleri dava konusunun değer ve mik-
tarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalar 
ile diğer dava ve işler bakımından görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça 
asliye hukuk mahkemesi olarak belirlenmiştir. sulh hukuk mahkemeleri 4. madde ile asliye 
hukuk mahkemesinden ayrı olarak belirlenmiştir. Diğer kanunlar ile kurulan mahkemeler 
ise genel olarak asliye hukuk mahkemelerinin görevine giren işler için kurulduğundan 
bunlar ile ilgili harç uygulamaları asliye hukuk mahkemeleri gibi değerlendirileceklerdir. 
İcra hukuk mahkemeleri tarifede ayrı olarak belirlenmiş olduğundan, iş mahkemeleri, 
fikir ve sınai haklar hukuk mahkemeleri, kadastro mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, 
aile mahkemelerinde açılan davalar için asliye hukuk mahkemesi için belirlenen harçlar 
uygulanacaktır. 

Davaya Müdahale 
Dava genel olarak davacı(lar) ile davalı(lar) arasında görülür. Ancak taraflar arasındaki 
bu ihtilaf zaman zaman üçüncü kişilerin haklarını doğrudan veya dolaylı bir şekilde et-
kileyebilir. HMK’da üçüncü kişinin müdahalesi asli ve fer’i olarak ikiye ayrılmıştır. HMK 
65. madde gereğince bir yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da 
tamamen hak iddia eden üçüncü kişi, hüküm verilinceye kadar bu durumu ileri sürerek, 
yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açabilecektir. Örneğin bir menkul 
malın mülkiyeti hakkında davacının davalı aleyhine tespit davası açtığı durumda, bu 
menkul mal üzerinde mülkiyet iddiasında bulunan üçüncü kişinin hem davalı hem de da-
valı aleyhine aynı mahkemede dava açmasıdır. Zira eğer davada menkul malın mülkiyeti 
konusunda bir karar verildiğinde bu karar 3. kişilere karşı da ileri sürülebilecektir. Kişi, 
mahkeme kararının kendisine karşı ileri sürülmesini engellemek için asli olarak müdahale 
ederek mülkiyetin her iki tarafa da ait olmadığını veya kendisinin de hakkı olduğunu ileri 
sürebilecektir. Asli müdahale talebinde bulunan kişi müdahale davasının davacısı olarak 
taraf sıfatına kavuşurken diğer davanın davalı ve davacısı ise bu davanın davalıları haline 
gelmektedir. 

Fer’i müdahalede ise üçüncü kişinin doğrudan bir taraf olma hakkı yoktur, ancak taraf-
lardan birisinin davayı kazanmasında hukuki yararı varsa o taraf yanında ve ona yardımcı 
olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, davada yer almaktır. Örneğin, Kamu İhale 
Kanunu kapsamında ihaleyi kaybeden isteklinin idareye (Kamu İhale Kurumuna) karşı 
açmış olduğu ve ihalenin iptali veya sonucunun değiştirilmesine dair davanın tarafları 
davacı istekli ile davalı idare olmakla birlikte; isteklinin davayı kazanması halinde ihalenin 
iptal edilmesi veya ihalenin bu istekliye verilecek olması, ihaleyi ilk kazanan açısından 
davanın idare lehine sonuçlanmasında hukuki yarar vardır. Feri müdahil, davanın davalısı 
veya davacısı değildir. Mahkemece müdahale talebinin kabulü halinde müdahil, davayı 
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ancak bulunduğu noktadan itibaren takip edebilir. Müdahil, yanında katıldığı tarafın ya-
rarına olan iddia veya savunma vasıtalarını ileri sürebilir; onun işlem ve açıklamalarına 
aykırı olmayan her türlü usul işlemlerini yapabilir. Mahkeme, katıldığı noktadan itibaren, 
taraflara bildirilen işlemleri müdahile de tebliğ eder. Müdahilin de yer aldığı asıl davada 
hüküm, taraflar hakkında verilir. Mahkemece fer’i müdahil hakkında herhangi bir karar 
verilemez. Bu nedenle fer’i müdahil yargılama giderlerine de mahkum edilemez.

Müdahale genel anlamda daha önce açılmış bir davaya katılımdır. Yukarıda da ifade 
edildiği üzere asli müdahale aslında bir çeşit karşı davadır. Ancak fer’i müdahalede yeni 
bir dava yoktur ve müdahilin taraf sıfatı oluşmaz. Başvuru harcı bakımından asli müda-
hale, davaya müdahale veya dava açılması kavramlarını birlikte taşımaktadır. Harç miktarı 
yönünden bir farklılık olmadığından nitelendirilmesinin de bu yönden çok fazla bir önemi 
yoktur. 1 Seri Numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde “davaya müdahale edilmesi hali 
bir nevi yeni dava mahiyetinde bulunduğundan, müdahale eden tarafın da başvurma harcı 
ödemesi gerekmektedir” açıklaması dikkate alındığında aslında harca tabi işlem için asli 
müdahalenin kastedilmiş olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı 
tarifesinde davaya müdahale asli veya fer’i müdahale olarak bir ayrıma tabi tutulmamıştır.

Davaya müdahalede hangi hallerde başvuru harcı alınır?

Tevdi Yerinin Tayini
Kişiler borçlarını yerine getirirken bazen alacaklılar farklı amaçlar ile borçlunun edimini 
yerine getirmesini kabul etmeyebilirler. Borçlunun borcundan kurtulmak için, alacaklı-
nın kabulünü mutlaka beklemesine gerek yoktur. Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 106. 
maddesinde yapma veya verme edimi gereği gibi kendisine önerilen alacaklının, haklı 
bir sebep olmaksızın onu kabulden veya borçlunun borcunu ifa edebilmesi için kendisi 
tarafından yapılması gereken hazırlık fiillerini yapmaktan kaçınmasını, “alacaklının te-
merrüdü” olarak tanımlamıştır. TBK 107. maddesi gereğince temerrüde düşen alacaklıya 
karşı edimini yerine getirebilmesi için borçlu, ifa yerindeki mahkemeden tevdi yerini be-
lirmesini isteyerek, hasar ve giderleri alacaklıya ait olmak üzere, teslim edeceği şeyi ha-
kimin belirlediği yere tevdi ederek borcundan kurtulabilir. Borcundan kurtulmak isteyen 
borçlunun, tevdi yerini belirlenmesi talebi başvuru harcına tabidir. 

İhtiyati Tedbir
HMK’nın 389. maddesinde mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle 
hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale 
geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından 
endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebile-
ceği düzenlenmiştir. HMK 390. maddesinde ihtiyati tedbirin, dava açılmadan önce, esas 
hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl dava-
nın görüldüğü mahkemeden talep edileceğini düzenlemiştir. Buna göre Harçlar Kanunu 
(1) sayılı tarifede belirtilen ihtiyati tedbir taleplerinde başvurma harcı uygulaması, ihtiyati 
tedbirin dava açılmadan önce talep edilmesi ve dava açıldıktan sonra talep edilmesi ihti-
mallerine göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

Dava açılmadan önce esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden ihtiyati tedbir 
talebinde bulunulması halinde, (1) sayılı tarife gereğince başvurma harcı alınacağı açıktır. 
Diğer taraftan, dava açıldıktan sonra veya dava dilekçesi ile birlikte ile ihtiyati tedbir tale-
binde bulunulmuş ise ihtiyatî tedbir talebi için herhangi bir harç alınmayacaktır. Dava ile 
istenen ihtiyati tedbir taleplerinde dava açılması hem de ihtiyati tedbir talebi için bir tek 
başvurma harcı alınacaktır. 
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Anayasa’nın 73 üncü maddesinde yer alan vergi, resim ve harçların yasallığı ilkesi çer-
çevesinde, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı Tarifenin A/I maddesi uyarınca, 
sadece dava açma veya davaya müdahale ya da tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, 
ihtiyati haciz, delillerin tespiti ile ilgili taleplerde maktu başvuru harcının alınması belir-
tildiğinden, tarifede açıkça belirtilmeyen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararlarına itiraz 
taleplerinden başvuru harcı alınmayacaktır.

Dava içerisinde istenen ihtiyati tedbir talebinde ayrıca başvuru harcı alınacak mıdır? 

İhtiyati Haciz
İhtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK) düzenlenmiştir. İİK 257 ve 258. 
maddeleri gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacak-
lısı, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya 
kendisi kaçmaya hazırlanır veya kaçar ya da bu amaçla alacaklının haklarını ihlal eden 
hileli işlemlerde bulunursa veya belli bir ikametgahı yoksa kendisinde veya üçüncü şahısta 
olan taşınır ve taşınmaz mallarının ve alacaklarıyla diğer haklarının ihtiyaten haczedilme-
sini, HMK’ya göre yetkili mahkeme tarafından karar verilmesini isteyebilir. İhtiyati haciz 
talebinde bulunulması halinde (1) sayılı tarife gereği başvurma harcı alınacaktır. 

Delil Tespiti
HMK 400. madde gereğince taraflardan her biri, görülmekte olan bir davada henüz ince-
leme sırası gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği bir vakıanın tespiti ama-
cıyla keşif yapılması, bilirkişi incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alınması gibi 
işlemlerin yapılmasını talep edebilir. HMK 401. maddesi gereğince henüz dava açılmamış 
olan hallerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üze-
rinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak 
dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh hukuk mahkemesinden istenecektir. HMK 197. 
madde gereğince kural olarak deliller davaya bakan mahkeme huzurunda, mümkün ol-
duğu kadar birlikte ve aynı duruşmada incelenir. Başvuru harcı bakımından delil tespiti, 
dava açılmadan önce istenen delil tespitlerini ifade etmektedir. Açılmış olan davada delil-
lerin tespit ve değerlendirilmesi için ayrıca harç alınmaz.

Çekişmesiz Yargı İşleri 
Her davada mutlaka bir davalı veya iki taraf arasında bir ihtilaf bulunmasına gerek yoktur. 
Çekişmesiz yargı, hukukun, mahkemelerce, (1) İlgililer arasında uyuşmazlık olmaması, 
(2) İlgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bulunmaması, (3) Hakimin re’sen 
harekete geçmesi hallerinden birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulan-
masıdır. Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı 
sürece sulh hukuk mahkemesidir. Başvuru harçları da (1) sayılı tarifeye uygun olarak alı-
nacaktır. HMK 382. maddesinde çekişmesiz yargı işlerine yer verilmiştir. Ancak bu mad-
de içerisinde yer almamakla birlikte yukarıdaki tarife uygun olan işler de çekişmesiz yargı 
işleri olarak görülebilir.

Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 Ergin	kılınma,	
•	 Ad	ve	soyadın	değiştirilmesi,
•	 Ölüm	karinesi	sebebiyle	(ilgili	yerin	mülki	amirinin	emriyle)	nüfus	kütüğüne	ölü	

kaydı düşülen kişinin sağ olduğunun tespiti, 
•	 Gaiplik	kararı,
•	 Kişisel	durum	sicilindeki	kaydın	düzeltilmesi.	
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Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 Henüz	evlenme	yaşında	olmayanların	evlenmesine	izin	verme,	
•	 Gaiplik	nedeniyle	evliliğin	feshi,	
•	 Evlendirme	memurunun,	evlenme	başvurusunu	ret	kararına	karşı	yapılan	itiraz,	
•	 Yeniden	evlenmede	bekleme	süresinin	hakim	tarafından	kaldırılması,	
•	 Terk	eden	eşin	ortak	konuta	davet	edilmesi,
•	 Eşlerden	birinin,	evlilik	birliğini	tek	başına	temsil	etmek	konusunda	yetkili	kılınması,	
•	 Aile	konutu	ile	ilgili	işlemler	için	diğer	eşin	rızasının	sağlanamadığı	hallerde	haki-

min müdahalesinin istenmesi, 
•	 Mevcut	mal	rejiminin	eşlerden	birinin	veya	alacaklıların	talebiyle	mal	ayrılığına	

dönüştürülmesi ve sebeplerin ortadan kalkması halinde mal ayrılığından eski reji-
me geri dönülmesi,

•	 Paylaşmalı	mal	ayrılığında	boşanma	veya	evliliğin	iptali	halinde,	aile	konutu	ve	ev	
eşyasını hangi eşin kullanmaya devam edeceği hakkında karar verilmesi, 

•	 Sağ	kalan	eşe	aile	konutu	üzerinde	ve	ev	eşyası	üzerinde	mülkiyet	veya	intifa	hakkı	
tanınması,

•	 Mal	ortaklığında	eşlerden	birinin	mirası	reddine	izin	verilmesi,	
•	 Ana	babaya	çocuğun	mallarından	bir	kısmını	çocuğun	bakım	ve	eğitimi	için	sarf	

etme izninin verilmesi,
•	 Velayetin	kaldırılması,	velayetin	eşlerden	birinden	alınarak	diğerine	verilmesi	ve	

kaldırılan velayetin geri verilmesi, 
•	 Hakimin	çocuğun	mallarının	yönetimine	müdahale	etmesi	ve	çocuğun	mallarının	

yönetiminin kayyıma devri,
•	 Evlilik	sona	erince	velayet	kendisinde	kalan	eşin,	hakime	çocuğun	malları	hakkın-

da defter sunması,
•	 Aile	yurdunun	kurulmasına	izin	verilmesi,	kuruluşun	tebliğ	ve	ilanı,	kapatılması	

halinde tapu sicilindeki şerhin silinmesine izin verilmesi, taşınmazın bizzat malik 
veya ailesi tarafından kullanılması şartına geçici olarak istisna tanınması,

•	 4320	sayılı	Ailenin	Korunmasına	Dair	Kanun’a	göre	aile	mahkemesi	hakimi	tara-
fından karar verilecek tedbirler, 

•	 Çocuk	hakimi	 tarafından,	çocuğun	anası,	babası,	vasisi,	bakım	ve	gözetiminden	
sorumlu	kimse,	Sosyal	Hizmetler	ve	Çocuk	Esirgeme	Kurumu	ve	Cumhuriyet	Sav-
cısının istemi üzerine veya resen çocuklar hakkında koruyucu ve destekleyici ted-
bir kararı alınması,

•	 Vesayet	işleri.	
Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 Sulh	hakimi	tarafından	resmi	vasiyetname	düzenlenmesi,	el	yazısı	ile	vasiyetname-

nin sulh hakimi tarafından saklanması, sözlü vasiyetname tutanağının sulh veya 
asliye mahkemesine tevdii, 

•	 Vasiyeti	yerine	getirme	görevlisine	görevinin	bildirilmesi,	
•	 Vasiyeti	yerine	getirme	görevlisinin	tereke	malları	üzerinde	tasarruf	etmesine	izin	

verilmesi,
•	 Gaibin	mirasçılarına,	gaibe	düşen	miras	payının	teslim	edilmesi,	
•	 Tereke	mallarının	korunması	ve	hak	sahiplerine	ulaşmasını	sağlamak	için	önlem	

alınması,
•	 Mirasçılık	belgesi	verilmesi,	
•	 Terekenin	yazımı	işleminin	sona	erdiğinin	mirasçılara	bildirilmesi,	mirasın	reddi	

beyanının tespiti ve tescili, mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra gelen 
mirasçılara bildirilmesi, mirasın reddi süresinin uzatılması, 
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•	 Terekenin	resmi	defterinin	tutulması,	
•	 Sulh	hakiminin	özellikleri	olan	eşyanın	mirasçılardan	birine	tahsis	edilmesi	veya	

satılmasına karar vermesi. 
Eşya hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 Taşınmaz	üzerinde	taraf	oluşturulmasına	ve	hak	ihlaline	sebebiyet	vermeyecek	dü-

zeltmelerin yapılması,
•	 Taşınmaz	rehninde	alacaklı	için	kayyım	tayini.	
Borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 Yetkisi	sona	eren	temsilcinin	temsil	belgesini	mahkemeye	teslimi,	
•	 Borçluya	ifa	veya	teminat	göstermesi	için	süre	verilmesi,	
•	 Tevdi	mahalli	belirlenmesi	veya	tevdi	edilemeyecek	eşyanın	satılması,	
•	 Alacaklısı	ihtilaflı	olan	borcun	mahkemeye	tevdii,
•	 Ayıplı	hayvanın	bilirkişi	tarafından	muayenesi,
•	 Mesafeli	satımlarda	ayıbın	tespiti	veya	ayıplı	malın	satılmasına	izin	verilmesi,	
•	 İşçiye	kardan	hisse	verilmesini	öngören	iş	sözleşmesinde,	mahkemenin	işverenin	

hesaplarını inceleyecek bir kişi tayin etmesi, 
•	 Eser	sözleşmesinde	eserin	ayıplı	olup	olmadığının	bilirkişiye	tespit	ettirilmesi,
•	 Satılmak	için	komisyoncuya	gönderilen	eşyanın	hasarının	tespiti,	
•	 Komisyoncu	elindeki	malın	açık	artırma	ile	satışına	izin	verilmesi.	
Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 Ticari	defterlerin	zıyaı	halinde	belge	verilmesi,	
•	 Acentenin	müvekkili	hesabına	teslim	aldığı	malın	Borçlar	Kanunu’na	göre	satılması,
•	 Kollektif	şirketin	tasfiyesinde	tasfiye	memuru	tayini,	
•	 Komanditer	ortağın	talebiyle	şirket	hesaplarını	incelemek	için	eksper	tayini,	
•	 Anonim	şirkette	ayni	sermaye	konulması,	tescilden	itibaren	iki	yıl	içinde	sermaye-

nin onda birini aşan tutarda işletme devralınması ve sermaye azaltılmasında bilir-
kişi raporu alınması ve mahkemenin izni,

•	 Kıymetli	evrakın	iptali,
•	 Eşya	taşımada	eşyanın	hasar	ve	eksiğinin	tespit	edilmesi,	teslim	edilememesi	ha-

linde Borçlar Kanunu hükümlerine göre satılmasına karar verilmesi, gönderilen 
eşyanın mahkeme marifetiyle muayenesi,

•	 Gemi	ipoteğinde,	malikin	bulunamadığı	hallerde	kayyım	tayini,	
•	 Deniz	raporu	tanzimi,	
•	 Kırkambar	sözleşmesinde	geminin	hareket	gününün	mahkeme	tarafından	tayini,	
•	 Navlun	sözleşmesinde,	boşaltma	limanında	malların	hal	ve	vaziyetinin,	ölçü,	sayı	

ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi, 
•	 Müşterek	avaryalarda	dispeççi	tayini	ve	dispecin	mahkemece	tasdiki,	
•	 Denizcilik	rizikolarına	karşı	sigortalarda	zararın	ve	kapsamının	belirlenmesi	için	

bilirkişi tayini, 
•	 Kooperatiflerde	ayni	sermayeye	değer	biçilmesi	için	bilirkişi	tayini.	
İcra ve iflas hukukundaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 İpotekli	alacakta	alacaklının	gaipliği	veya	alacağı	almaktan	kaçınması	halinde,	borç	

tutarının icra dairesine tevdi edilmesi üzerine icra mahkemesi tarafından ipoteğin 
fekkine karar verilmesi,

•	 Doğrudan	doğruya	iflas,	
•	 İflasın	kaldırılması,	
•	 İflasın	kapanmasına	karar	verilmesi,
•	 Reddolunmuş	mirasın	tasfiyesinin,	mirasçılardan	birinin	mirası	kabul	talebi	üzeri-

ne mahkeme tarafından durdurulması, 



Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi78

•	 Konkordato	mühleti	verilmesi	ve	komiserin	atanması,	
•	 Konkordatonun	tasdiki,
•	 Sermaye	şirketleri	ve	kooperatiflerin	uzlaşma	yoluyla	yeniden	yapılandırılmasında	

projenin ilanı ve ara dönem denetçisinin atanması, 
•	 Fevkalade	 hallerde,	 kusuru	 olmaksızın	 borçlarını	 yerine	 getiremeyen	 borçluya	

mühlet verilmesi. 
Çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleri: 
•	 Nüfus	kütüklerinin	sayfa	birleşim	yerlerinin	asliye	hukuk	mahkemesince	mühür-

lenmesi, 
•	 Noterlerin	göreve	başlarken	mahkemede	yemin	ettirilmeleri,	
•	 Noter	evrak	ve	defterlerinden	alınarak	başka	yere	gönderilecek	örneklerin	mahke-

me tarafından tasdiki,
•	 Kamu	görevlilerinin	mahkeme	huzurunda	kanunen	yemin	etme	zorunluluğunun	

öngörüldüğü diğer durumlar.

Yargılamanın çekişmesiz olması ne anlama gelmektedir?

Başvuru Harcı Miktarları 
Başvuru harcında maktu tarife belirlenmişken dilekçe veya tutanakla dava açma veya da-
vaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti ile 
ilgili talepler arasında harç miktarı bakımından bir ayırım yapılmamıştır. Harçlar başvuru 
mercileri dikkate alınarak miktar bakımından çeşitlendirilmiş ve dört farklı maktu tutarın 
uygulandığı bir tarife getirilmiştir. 

1. Sulh mahkemeleri ile icra hukuk mahkemeleri 
2. Asliye mahkemeleri ile idare mahkemeleri 
3. Bölge adliye mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ile Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi 
4. Anayasa Mahkemesi

Kanun Yollarına Başvurulması
Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifede başvurma harcının alınacağı haller belirtilirken 
kanun yollarına başvurular için Temyiz, istinaf ve itiraz harçları ayrı olarak düzenlenmiştir. 

•	 Yargıtay	hukuk	dairelerine	yapılacak	temyiz	başvurularında,	
•	 Danıştay’a	yapılacak	temyiz	başvurularında,	
•	 Yürütmenin	durdurulmasına	ilişkin	itirazlar	dahil	olmak	üzere	bölge	idare	mahke-

melerine itirazen yapılacak başvurularda, 
•	 Bölge	adliye	mahkemeleri	hukuk	dairelerine	yapılacak	istinaf	yolu	başvurularında,	

başvurma harcı alınacağı hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan harç alınması öngörülen;
•	 Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvuruları,
•	 Bölge	adliye	mahkemeleri	ceza	dairelerine	yapılacak	istinaf	yolu	başvuruları,	
•	 İdarî	yaptırımlar	konusunda	sulh	ceza	mahkemelerince	verilen	son	karara	karşı	iti-

razen yapılacak başvurular,
İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurular.
Anayasa Mahkemesince, bu kanun yolu başvurularından alınacak harçlar yönünden, 

ödeme gücü olmayanlara etkili adli yardım sağlayacak bir sistem dava konusu kurallarla 
birlikte düzenlenmemiş olması nedeniyle, ödeme gücü olmayanlar bakımından, mahke-
meye erişim hakkını engelleyecek nitelikte görüldüğünden iptal edilmiştir.

Ceza yargısı için öngörülen harçlar Anayasa Mahkemesi’nde neden iptal edilmiştir?

4
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Başvurma Harcı Uygulanmayacak Yargı İşleri 
Harçlar Kanunu’nun 2’nci maddesinde tüm yargı işleri kural olarak yargı harcına tabi tu-
tulmuş olmakla birlikte hangi yargı işlerinin harca tabi olacağı (1) sayılı tarifeye yapılan 
atıf ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla (1) sayılı tarifede belirtilen yargı işlemleri haricinde 
başvurma harcı uygulanmayacaktır. Anayasamızın 73. maddesi gereğince vergi, resim ve 
harçlar ancak kanunlarla konulabileceğinden, kanunla bir değişiklik yapılmadığı sürece 
açıkça harca tabi tutulmamış işlemler kıyas yoluyla başvuru harcına da tabi tutulamaya-
caktır. Diğer taraftan yargılama sırasında yapılan diğer işlemler de keşif haricinde başvuru 
harcına tabi tutulmayacaktır. Örneğin, bilirkişi talebinde bulunmak, tanık dinletmek, da-
vaya cevap vermek, yemin etmek, delillerin toplanması gibi işlemler harca tabi değildir. 
Ancak bunlar ile ilgili giderlerin karşılanması gerekmektedir. Mahkemelerce re’sen veya 
istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için keşif harcı başvuru 
harcından ayrı olarak ödenecektir. Keşif harcı konusunda tutar bakımından mahkemeler 
arasında bir ayrıma gidilmemiştir.

Celse Harcı
Kanun koyucu kusurlu davranarak yeni bir duruşma yapılmasına sebep veren kişilere de 
cezai mahiyette celse harcı öngörmüştür. Yargılama işlemleri sırasında yargılama, taraf-
ların talep ve kabulü üzerine ertelenmiş ise celse harcı taraflardan alınacaktır. Taraflar, 
daha önce yapılması mümkün olduğu halde yapmamış olması nedeniyle duruşmanın er-
telenmesine sebep vermiş ise o zaman celse harcı buna sebep veren taraftan alınacaktır. 
Celse harcı, yargılamaya konu olan ve aynı zamanda harca tabi olan işlemlerden farklı 
olarak hizmetten faydalanmaktan ziyade, hizmetin aksamasına sebep olmaktan dolayı 
ortaya çıkmaktadır. Bu konuda mükellef hizmetten yararlanan değil hizmete engel olan 
veya	daha	fazla	kamu	gideri	yapılmasına	sebep	olan	kişidir.	Eğer	ertelemeye	taraflar	ye-
rine vekillerin kendi kusurları ile sebebiyet verilmiş ise o zaman celse harcı davaya taraf 
olanlardan değil tarafların vekillerinden alınacaktır. Bu harç iki celse (duruşma) içerisinde 
ödenmez	ise	harç,	bir	misli	fazlasıyla	alınacaktır.	Eğer	bu	harç	ödenmez	ise	bu	sefer	celse	
harcına karar veren mahkemece Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yazı ile cebren alınması 
gündeme gelecektir.

Celse harçları sadece sulh mahkemeleri, asliye mahkemeleri ile idari yargı mercileri 
için öngörülmüştür. İlk derece mahkemesi olmasına rağmen vergi mahkemeleri için ön-
görülmemiştir. Vergi yargısı harçları içerisinde ayrıca yer verilmemiştir. Yine aynı şekilde 
istinaf ve temyiz mercilerinde yapılacak duruşmalar için de celse harcı öngörülmemiştir.

Hangi mahkemelerde celse harcı uygulanabilir?

Karar ve İlâm Harcı
HMK 294. madde gereğince mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla dava-
yı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hü-
kümdür. İYUK 22. maddesinde ise konular aydınlandığında meselelerin sırasıyla oya ko-
nulacağı ve karara bağlanacağı belirtilmiştir. Mahkemeye başvurmanın esas amacı talep 
doğrultusunda karar almaktır. Yargılama bittiğinde mahkemece verilen kararın yazılarak 
taraflara imzalı ve mühürlü olarak verilen nüshasına ilam denir. 

Tarafların kendi aralarında barışçıl yollardan çözme imkanı olan sorunları mahkeme 
aracılığı ile çözüme kavuşturma istemleri yargı hizmetini zorunlu kılmaktadır. Devletin 
bu zorunlu hizmeti karşılığında taraflara haklarını devletin gücü ile alma hakkı verilmek-
tedir. Bu durumda devletin verdiği bu hizmet karşılığında sağladığı faydaya göre bir harç 
alması olağandır. Mahkemece tarafın talep ettiği para ile ölçülebilen bir değere hükmedil-

Yargılama sırasında yapılan diğer 
işlemler de keşif haricinde başvuru 
harcına tabi tutulmayacaktır.
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memiş olsa, dava reddedilmiş olsa bile yargılama tamamlanacak ve bir karar verilecektir. 
Bu kararlar da harca tabi tutulmuştur. 

Karar ve ilam harçlarının teoride fayda ölçüsünden hareket ile kişiye sağladığı faydaya 
bağlı olarak nispi uygulandığı belirtilmekle birlikte, yargılama giderleri arasında yer alan 
karar ve ilam harçları, lehine karar verilenden değil aleyhine karar verilenden alınmakta-
dır. Dava açanın ödemiş olduğu peşin harcı da karşı tarafa rücu etme hakkı olduğu gibi 
bakiye karar ve ilam harcı, doğrudan aleyhine karar verilene yükletilmektedir.

Kişinin normal talebi ile veya talep olmaksızın kendiliğinden bir hakkı teslim etmesi 
gereken kişinin kusurlu davranışı nedeniyle hakkı zarar görenin mahkeme masraflarına 
ve harçlarına katlanmak zorunda kalması adalete uygun değildir. HMK 323. maddesinde 
celse, karar ve ilam harçları yargılama giderleri arasında sayılmıştır. HMK 326. maddesin-
de ise yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verileceği 
hüküm altına alınmıştır. 

Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üze-
rinden, işlemin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. (1) sayılı tarifede 
yer alan yargılama harçlarında ve (3) sayılı tarife yer alan vergi yargısı harçlarında değere 
bağlı kararlarda nispi harç uygulanıp, diğerlerinde ise işlemin içeriğine göre maktu harç 
alınmaktadır. 

Nispi Karar ve İlam Harcı
(1) sayılı tarifeye göre;

•	 Konusu	belli	bir	değerle	ilgili	bulunan	davalarda	esas	hakkında	karar	verilmesi	ha-
linde ve harç yüzde elli oranında uygulanmak üzere tahkim yargılaması sırasında 
hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden, 

•	 Bir	 gayrimenkulün	 hissedarlar	 arasında	 satış	 suretiyle	 ortaklığın	 giderilmesine	
dair olan hükümlerde taşınmazın satış bedeli üzerinden, 

•	 Taşınmazın	hissedarlar	arasında	taksimine	dair	olan	hükümlerde	taksim	edilen	ta-
şınmaz değeri üzerinden, 

•	 Nafaka	verilmesine	dair	hükümlerde	bir	senelik	nafaka	bedeli	üzerinden,
nispi karar ve ilam harcına hükmedilir. Bu harçlar ve oranları Bölge Adliye Mahkemeleri, 
Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın tasdik 
veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır. 

Diğer taraftan konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası	Kanunu’nun	38/A	maddesinin	birinci	fıkrasında	tanımlanan	konut	finansmanın-
dan kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın rehinle temin edilmiş 
alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar ve-
rilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden de nispi harç 
uygulanmaktadır.

Mahkeme harçlarında nispi karar ve ilam harcı, konusu para veya para ile ölçülebilen bir 
mal ya da hak olan davalar bakımından yalnız esas hakkında karar verilmesi halinde alınır-
ken, vergi yargısı harçlarında ise tam tersi bir durum söz konusudur. Vergi yargısı harçların-
da nispi karar harcına hükmedilmesi için başvuran lehine karar verilmesine gerek bulun-
mamaktadır. Vergi davalarında karşı taraf, harçtan muaf gümrük, vergi idaresi veya belediye 
olduğundan başvuran lehine dava sonuçlansa bile karar harcına hükmedilmektedir.

Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında tarhiyata ve ceza kesme iş-
lemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile 
bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, re-
sim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üze-
rinden nispi harç uygulanmaktadır.

Dava açanın ödemiş olduğu peşin 
harcı da karşı tarafa rücu etme 
hakkı olduğu gibi bakiye karar 
ve ilam harcı doğrudan aleyhine 
karar verilene yükletilmektedir.
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Danıştay kararlarında ise karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve 
benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden daha 
önce ödenen harç mahsup edilmek suretiyle daha fazla nispi harç uygulanmaktadır. 

Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler esas alı-
nırken müdahalenin önlenmesi, tescil ve tapu kayıt iptali gibi taşınmazın kendisi ile ilgili 
olan davalarda taşınmazın değeri dikkate alınacaktır. Taşınmazın kendisi ile ilgili davalar-
da haksız kullanım ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç, taşınmazın 
değeri ile talep olunan tazminat ve haksız kullanım tutarı üzerinden alınacaktır. 

Değer belirlenmesi mümkün olan durumlarda dava dilekçelerinde değerin gösteril-
mesi	zorunludur.	Eğer	gösterilmemişse	davacıdan	değerin	belirlenmesi	istenir.	Eğer	dava-
cı bu belirlemeyi yapmaz ise dava dilekçesi işleme konulmaz. 

Taşınmazın tahliyesi davalarında karar ve ilam harcı, yazılı sözleşme olsun veya olma-
sın bir yıllık kira bedeli üzerinden alınacaktır.

Muhakeme sırasında tespit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden faz-
la olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye 
kadar eksik değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam 
olunmaz. HMK 150. maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın işleme konulması, eksik 
harcın ödenmesine bağlıdır.

Vergi yargısı ile ilgili karar harçlarında peşin harç uygulaması yoktur. Mahkeme harç-
larında ise karar ve ilam harcının dörtte biri peşin olarak ödenmek zorundadır. Ölüm ve 
cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın 
oranı yirmide bir olarak uygulanır.

Hangi durumda dava dilekçelerinde değer gösterilecektir?

Maktu Karar ve İlam Harcı
Değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden alınamayan harçlar için işlemin nev’i ve mahi-
yetine göre maktu esas getirilmiştir. Nispi harç uygulanmayacak davalarla, taraf teşkiline 
imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve 
icra hukuk mahkemelerinin yine nispi harca tabi olmayan kararlarında, bu davalarda esasa 
etki eden veya karar düzeltme taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi kararları, bölge adliye mahkemeleri, idare mahkemeleri, bölge idare mah-
kemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın geri bırakılması 
kararları, delil tespiti, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları maktu harca tabi tutulmuştur.

Vergi yargısında da nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlem-
lerle ilgili vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi, ile Danıştay kararlarında ve bölge idare 
mahkemesi ve Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararlarında maktu harç öngörülmüştür.

Özellikli Yargı İşleri

Tahkim
Taraflar sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuş-
mazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bıra-
kılması konusunda karar verebilirler. Taraflar bu konuda mevcut sözleşmeleri içerisinde 
karar verebilecekleri gibi ihtilaflarını hakem ile çözeme konusunda ayrı bir sözleşme de 
yapabilirler. Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklardan veya iki tarafın iradelerine tabi 
olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar tarafların belirleyeceği hakem ile çözülemez. 

Harçlar Kanunu’nun hakem kararlarına ilişkin harcı düzenleyen 3’üncü maddesinde 
hakem kararlarının infazı lazım geldiğine dair mahkeme başkanı veya hakim tarafından 
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verilen şerhlerden, hakem kararının mahiyetine göre, karar ve ilam harcı alınacağına yer 
verilmiştir. Tahkime başvurma harca tabi değildir. Tahkimi, kanunla getirilen tahkim ve 
sözleşme ile getirilen tahkim olarak da ikiye ayrılabilir. Kanunla getirilen ve sorunlarının 
çözümüne dair tahkim kararları çoğunlukla kesin hüküm niteliğindedir. Öte yandan söz-
leşme ile getirilen tahkim şartı çerçevesinde verilen kararlara karşı HMK 439. maddesi 
çerçevesinde iptal davası açılabilir. 

Tahkim mahkemelerce yürütülmediğinden başvuru harcına tabi değildir. Ancak yar-
gılamayı yapacak hakemlere ücret ödenecektir. Tahkim masraflarının nasıl karşılanacağı 
taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenmektedir. Bu konuda bir belirleme 
yapılmamış ise HMK ve MTK hükümleri çerçevesinde tespit edilecektir. Diğer taraftan 
bazı kanunlarda öngörülen tahkim yolunda ise başvuru bedelleri alınabilmektedir. Ör-
neğin 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Ek-9	maddesi	gereğince	kurulan	Tahkim	Kurulunun	çalışmasını	düzenleyen	Spor	Genel	
Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği’nin 9ncu maddesinde başvuru ücretine yer ve-
rilmiştir.

HMK 414. maddesi gereğince tahkim yargılaması sırasında hakem veya hakem kuru-
lu, taraflardan birinin talebi üzerine, bir ihtiyati tedbirin alınmasına veya delil tespitine 
karar verebilir. Mahkeme hakem veya hakem kurulunca verilen tedbir kararının, geçerli 
bir tahkim sözleşmesinin var olması kaydıyla taraflardan birinin talebi üzerine icra edi-
lebilirliğine karar verir. Yine HMK 416. maddesi gereğince taraflar hakem seçiminde an-
laşamazlarsa hakem, taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme tarafından seçilecektir. 
HMK 418. maddede hakemin reddi, HMK 420. maddede hakemin yetkisinin sona erdi-
rilmesi, HMK 432. maddesi gereğince delillerin toplanması gibi konularda mahkemelere 
yapılacak başvurular başvuru harcına tabi olacaktır.

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu (MTK) ise yabancılık unsuru taşıyan ve tah-
kim yerinin Türkiye olarak belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem 
veya hakem kurulunca seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. Milletlerarası tahkim-
de de hakem bazı konularda örneğin delillerin toplanmasında asliye hukuk mahkeme-
sinden yardım isteyebilir. Milletlerarası Tahkim Kanunu kapsamında verilecek kararlar 
yabancı hakem kararları değildir.

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un (MÖHUK) 
60. maddesi gereğince kesinleşmiş ve icra kabiliyeti kazanmış veya taraflar için bağlayıcı 
olan yabancı hakem kararları tenfiz edilebilir. Yabancı hakem kararlarının tenfizi, tarafla-
rın yazılı olarak kararlaştırdıkları yer asliye mahkemesinden dilekçeyle istenir. Yine aynı 
şekilde 63. madde gereğince tanıma işlemi de aynı şekilde yapılacaktır. Yabancı hakem 
kararların tanıma ve tenfiz için mahkemelere başvurulması da harca tabidir.

Tahkim başvuruları harca tabi midir?

Yabancı Mahkeme İlâmları
Bir ülkede verilen kararların infaz edilebilme olanağı başka bir ülkenin yetki alanı dahi-
linde kalabilir. Örneğin bir ülkede iş yapan yabancı birisinin bu ülkede ödemeye mahkum 
edildiği tutarı, tahsil edebilmek için kendi ülkesinde kararı uygulama zorunluluğu do-
ğabilir. MÖHUK 54. maddesi gereğince yabancı bir ülke mahkemesinin verdiği kararın 
Türkiye’de uygulanabilmesi için;

•	 Türkiye	Cumhuriyeti	ile	ilamın	verildiği	devlet	arasında	karşılıklılık	esasına	daya-
nan bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilamların tenfi-
zini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiili uygulamanın bulunması, 
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•	 İlamın,	Türk	mahkemelerinin	münhasır	yetkisine	girmeyen	bir	konuda	verilmiş	
olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilamın, dava konusu veya taraflarla ger-
çek bir ilişkisi bulunmadığı halde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince 
verilmiş olmaması,

•	 Hükmün	kamu	düzenine	açıkça	aykırı	bulunmaması,
•	 O	yer	kanunları	uyarınca,	kendisine	karşı	tenfiz	istenen	kişinin	hükmü	veren	mah-

kemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilme-
miş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm ve-
rilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı 
Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmiş olması gerekmektedir.
Harçlar Kanunu’nun 4. maddesi gereğince yabancı bir mahkeme tarafından verilen 

ilamların tenfizi için açılacak davalardan, bu ilamlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nevi 
ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince harç alınacaktır. Diğer taraftan MÖKUK 
58. maddesinde yabancı mahkeme kararlarının tanınması hükmüne de yer verilmiştir. 
Yabancı mahkeme ilamının kesin delil veya kesin hüküm olarak kabul edilebilmesi ya-
bancı ilamın tenfiz şartlarını taşıdığının mahkemece tespitine bağlı tutulmuştur. Yine aynı 
şekilde yabancı mahkemelerce verilmiş olan çekişmesiz yargı kararları ile yabancı mahke-
me ilamına dayanılarak Türkiye’de idari bir işlemin yapılmasında da aynı usul geçerlidir. 
Harçlar Kanunu’nda yabancı mahkeme kararlarının tanınması konusunda açık bir hüküm 
olmamakla birlikte, bunların tanınması için mahkemelere yapılacak başvurular başvuru 
harcına tabi olacaktır. Harçlar Kanunu’nun 4. maddesi nispi harç uygulanması gerektiren 
hallere açıklık getirilerek, konusu belli bir değeri içeren davaların Türkiye’de uygulanma-
sında maktu mu nispi mi harç alınması gerekeceği tereddüdünü ortadan kaldırmıştır. 
Başvuru harçlarının maktu olduğu göz önüne alındığında nispi karar ve ilam harçlarını 
ilgilendirmiş olduğunu söyleyebiliriz.

Karşılık Davalar ve Davaya Müdahale
HMK 132. maddesi gereğince kendileri aleyhine dava açılan kişiler, eğer bu dava ile bağ-
lantılı olarak talep ileri sürebileceği bir hakkının bulunması veya asıl davada ileri sürülen 
talep ile karşı davada ileri sürülecek talep arasında takas veya mahsup ilişkisinin bulun-
ması hallerinde karşı dava açabilir. Karşı dava esas dava ile birlikte görülür. Şartlar gerçek-
leşmeden karşı dava açılacak olursa, mahkeme, talep üzerine yahut resen, karşı davanın 
asıl davadan ayrılmasına, gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar 
verir. İki ayrı dava olarak görülecek davalar şartları uygunsa birlikte görülmektedir. Harç-
lar Kanunu’nun 6. maddesinde iki ayrı davanın karşılık dava olarak birlikte görülmesi 
halinde yargılama işi tek elden yürütülmüş olsa bile karşılık davaların, müstakil davalar 
gibi harca tabi olduğunu belirlemiştir. Gerek başvuru, gerek karar ve ilam harçları gerek-
se temyiz, istinaf ve itiraz harçları bakımından harçlar ayrı ayrı uygulanacaktır. Davaya 
müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse yanında yer aldığı taraftan alınan 
harca eşit harcı ödemek zorundadır.

İşlemden Kaldırılan Dosyanın Yenilenmesi
Harçlar Kanunu’nun 7. maddesi gereğince işlemden kaldırılan dosya, Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu’nda belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde, davanın görülebilmesi ye-
niden harç verilmesine bağlı tutulmuştur. HMK 150. maddesi gereğince şu hallerde dava 
dosyasının işlemden kaldırılmasına mahkemelerce karar verilebilir:

•	 Usulüne	uygun	şekilde	davet	edilmiş	olan	taraflar,	duruşmaya	gelmedikleri	veya	
gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdiklerinde, 

Davaya müdahale eden kimse, 
kanun yollarına müracaat ederse 
yanında yer aldığı taraftan 
alınan harca eşit harcı ödemek 
zorundadır.
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•	 Usulüne	uygun	şekilde	davet	edilmiş	olan	taraflardan	biri	duruşmaya	gelir,	diğeri	
gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, 

•	 Duruşma	gününün	belli	edilmesi	için	tarafların	başvurması	gereken	hallerde	gün	
tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmesi halinde,

Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay 
içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Dosyanın işlemden 
kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, ye-
niden harç alınacağı düzenlenmiştir. Üç aylık süre içerisinde dava yenilenirse yenilenen 
dava eski davanın devamı sayılır. Kanun koyucu harçsız yenileme süresini bir ay olarak 
öngörmüştür. Dosyanın düşmesi nedeniyle yeniden ödenen harç celse harçlarında olduğu 
gibi cezai mahiyette uygulanmakta ve yargılama sonrasında haklı çıkılsa bile karşı tarafa 
yüklenilememektedir.

Hükmün Bozulması
Mahkemelerce açılan davalarda verilen nihai kararlar, kanun yollarına tabi olduklarında, 
kanun yolları neticesinde bu hükümler bozulabilirler. Bir hükmün bozulmasından sonra 
verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır ve bozulan hüküm-
den daha önce alınmış olan karar ve ilam harcı, sonraki hükme ait harçtan mahsup edi-
lir. Harçlar Kanunu’nun 8. maddesi gereğince hüküm bozulduğunda karar sonuçları ile 
ortadan kalkmasına rağmen harç ödeyen tarafa doğrudan bir iade hakkı doğurmamakta 
ancak devam eden yargılama sonrasında verilecek karar için ödemesi gereken karar ve 
ilam	harcına	mahsup	hakkı	elde	etmektedir.	Eğer	önceki	ödediği	tutar	daha	fazla	ise	karar	
kesinleştiğinde ilgili taraf fazla ödediği harç tutarını iade alabilecektir.

Kararın Düzeltilmesi
Kanun yolları arasında yer alan kararın düzeltilmesi 6100 sayılı HMK’da düzenlenme-
mektedir. HMK ile istinaf yolu getirilmiş ancak Bölge Adliye Mahkemeleri henüz göreve 
başlamadığından HMK’nın geçici 3. maddesi gereğince Bölge Adliye Mahkemelerinin, 
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev	 ve	Yetkileri	Hakkında	Kanunun	 geçici	 2	 nci	maddesi	 uyarınca	Resmi	Gazete’de	
ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Kanunu’nun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunacak-
tır. Diğer taraftan Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhi-
ne temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı 
Kanun’un 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454 üncü madde hü-
kümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır. HMK’da yer almasa bile hali hazırda karar 
düzeltme yolu açıktır.

İYUK’ta da yapılan değişikliklerle karar düzeltmeye ilişkin hükümler kanundan çı-
kartılmıştır. Ancak Geçici 8. madde ile bu Kanunla idari yargıda kanun yollarına ilişkin 
getirilen hükümler, 2576 sayılı Kanunun, bu Kanunla değişik 3 üncü maddesine göre ku-
rulan bölge idare mahkemelerinin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen 
kararlar hakkında uygulanacağı belirtilerek bu tarihe kadar karar düzeltme yolunu açık 
bırakmıştır. Karar düzeltme yolu, Danıştay ve Yargıtay’da temyiz incelemesi, Bölge İdare 
Mahkemesinde itiraz incelemesi üzerine verilen kararların yeniden gözden geçirilmesine 
dair bir defaya mahsus olmak üzere yapılan taleptir.

Harçlar Kanunu’nun 9. maddesinde karar düzeltme talebinin kabulü üzerine temyiz 
olunan hüküm tasdik edilirse, temyiz olunan hükümden alınmış olunan harç kadar yeni-
den harç alınmaktadır.
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Yargılamanın Yenilenmesi
2577 sayılı İYUK’un 53. maddesi gereğince Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mah-
kemelerinden verilen kararlar hakkında aşağıda yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın 
yenilenmesi istenebilir. 

•	 Zorlayıcı	sebepler	dolayısıyla	veya	lehine	karar	verilen	tarafın	eyleminden	doğan	
bir sebeple elde edilemeyen bir belgenin kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş 
olması, 

•	 Karara	 esas	 olarak	 alınan	 belgenin	 sahteliğine	 hükmedilmiş	 veya	 sahte	 olduğu	
mahkeme veya resmi bir makam huzurunda ikrar olunmuş veya sahtelik hakkın-
daki hüküm karardan evvel verilmiş olup da, yargılamanın yenilenmesini isteyen 
kimsenin karar zamanında bundan haberi bulunmamış olması, 

•	 Karara	esas	olarak	alınan	bir	ilâm	hükmünün,	kesinleşen	bir	mahkeme	kararıyla	
bozularak ortadan kalkması, 

•	 Bilirkişinin	kasıtla	gerçeğe	aykırı	beyanda	bulunduğunun	mahkeme	kararıyla	be-
lirlenmesi, 

•	 Lehine	karar	verilen	tarafın,	karara	etkisi	olan	bir	hile	kullanmış	olması,	
•	 Vekil	veya	kanuni	temsilci	olmayan	kimseler	ile	davanın	görülüp	karara	bağlanmış	

bulunması, 
•	 Çekinmeye	mecbur	olan	başkan,	üye	veya	hakimin	katılmasıyla	karar	verilmiş	ol-

ması, 
•	 Tarafları,	konusu	ve	sebebi	aynı	olan	bir	dava	hakkında	verilen	karara	aykırı	yeni	

bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahke-
me yahut başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın hükmüne aykırı bir karar 
verilmiş bulunması. 

•	 Hükmün,	İnsan	Haklarını	ve	Ana	Hürriyetleri	Korumaya	Dair	Sözleşmenin	veya	
eki protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.

6100 sayılı HMK’nın 374. maddesi gereğince yargılamanın iadesi, kesin olarak verilen 
veya kesinleşmiş olan hükümlere karşı istenebilir. HMK 375 gereğince şu sebeplere daya-
nılarak yargılamanın iadesi talep edilebilir: 

•	 Mahkemenin	kanuna	uygun	olarak	teşekkül	etmemiş	olması,
•	 Davaya	 bakması	 yasak	olan	 yahut	hakkındaki	 ret	 talebi,	merciince	 kesin	 olarak	

kabul edilen hakimin karar vermiş veya karara katılmış bulunması, 
•	 Vekil	 veya	 temsilci	 olmayan	 kimselerin	 huzuruyla	 davanın	 görülmüş	 ve	 karara	

bağlanmış olması,
•	 Yargılama	 sırasında,	 aleyhine	 hüküm	 verilen	 tarafın	 elinde	 olmayan	 nedenlerle	

elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden sonra ele geçirilmiş olması,
•	 Karara	esas	alınan	senedin	sahteliğine	karar	verilmiş	veya	senedin	sahte	olduğu-

nun mahkeme veya resmi makam önünde ikrar edilmiş olması, 
•	 İfadesi	karara	esas	alınan	 tanığın,	karardan	sonra	yalan	 tanıklık	yaptığının	sabit	

olması, 
•	 Bilirkişi	veya	tercümanın,	hükme	esas	alınan	husus	hakkında	kasten	gerçeğe	aykırı	

beyanda bulunduğunun sabit olması,
•	 Lehine	karar	verilen	tarafın,	karara	esas	alınan	yemini	yalan	yere	ettiğinin,	ikrar	

veya yazılı delille sabit olması,
•	 Karara	esas	alınan	bir	hükmün,	kesinleşmiş	başka	bir	hükümle	ortadan	kalkmış	

olması, 
•	 Lehine	karar	verilen	tarafın,	karara	tesir	eden	hileli	bir	davranışta	bulunmuş	ol-

ması, 
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•	 Bir	dava	sonunda	verilen	hükmün	kesinleşmesinden	sonra	tarafları,	konusu	ve	se-
bebi aynı olan ikinci davada, öncekine aykırı bir hüküm verilmiş ve bu hükmün de 
kesinleşmiş olması, 

•	 Kararın,	İnsan	Haklarını	ve	Ana	Hürriyetleri	Korumaya	Dair	Sözleşmenin	veya	eki	
protokollerin ihlali suretiyle verildiğinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması.

İnceleme sonunda, dayanılan yargılamanın iadesi sebebi sabit görülürse, yeniden 
yargılama yapılarak ortaya çıkacak duruma göre verilmiş olan karar onanır veya kısmen 
yahut tamamen değiştirilir. Harçlar Kanunu’nun 10. maddesi gereğince yeniden yargı-
lamanın	kabulü	üzerine	görülecek	davalar,	yeni	davalar	gibi	harca	tabidir.	Eğer	yeniden	
yargılama sonrasında talepte bulunan sonuç olarak haklı çıkarsa daha önce alınan harç 
mahsup edilir.

Terditli Davalar
HMK 11.1 maddesi gereğince davacı, aynı davalıya karşı birden fazla talebini, aralarında 
aslilik-ferilik ilişkisi kurmak suretiyle, aynı dava dilekçesinde ileri sürebilir. Bunun için, 
talepler arasında hukuki veya ekonomik bir bağlantının bulunması şarttır. Mahkemenin 
talep ile bağlı olması nedeniyle davacı aynı hakka dayanarak birbiri yerine geçebilecek, 
ancak ayrı ayrı istenemeyecek taleplerini ayrı davalar ile istemek yerine aynı davada sıralı 
olarak talep edebilir. 

Davacı ilk önce istediği sonucu açıkça belli edecek, eğer bu sonuç mahkemece uygun 
görülmez ise ikincil olarak isteyeceği sonucu talep edecektir. Ancak bu talepler birbirin-
den bağımsız olmayacaktır. Mahkemece eğer ilk talep kabul edilirse ikincil talep konusun-
da	bir	inceleme	ve	karar	verilmeyecektir.	O	halde	harç	ilk	talep	dikkate	alınarak	alınmalı-
dır.	Eğer	ilk	talep	kabul	edilmemiş	ise	ikincil	talebin	değerlendirilmesi	için	ikinci	talebin	
daha	fazla	bir	harç	gerektirip	gerektirmediğini	dikkate	almak	gerekmektedir.	Eğer	ikincil	
talep için daha fazla peşin harç ödenmesi gerekiyor ise Harçlar Kanunu’nun 30. maddesi 
gereğince	eksik	harç	tamamlattırılarak	yargılamaya	devam	edilmesi	gerekmektedir.	YAR-
GITAY	2.	HUKUK	DAİRESİ	(E.	2011/17417	K.	2012/11201	T.	30.4.2012)	verdiği	kararda	
davacının ilk talebinin kabul edilmeyerek ikincil talebinin kabul edilmesi halini kısmen 
kabul, kısmen red kararı olmadığını, davacının taleplerinden birinin kabul edilmiş ol-
masının davanın kabul edilmiş sayılması gerektiği yönünde karar vermiştir. Nispi karar 
ve ilam harcı bakımından davacının ilk talebi daha yüksek olsa bile bu tutar üzerinden 
karar verilmemiş olacağından zaten karar ve ilam harcı nispi olarak hesaplanmayacaktı, 
bu durumda karar ve ilam harcı terditli taleplerden kabul edilen üzerinden alınmalıdır. 
Reddedilen	ilk	talep	için	ise	herhangi	bir	karar	harcı	alınmamalıdır.	Yine	aynı	şekilde	ilk	
talebi kabul edilen davacının ikincil talebi hakkında karar verilemeyeceğinden bu talep 
yönünden de ayrı bir karar harcına hükmedilmez.

Görevsiz veya Yetkisiz Mahkemeye Başvurulması
Kişiler bazen açacakları davada yetki veya görev konusunda bir tereddüt yaşayabilirler. 
Yetki veya görevin kanunda açıkça yer almadığı veya birden fazla yetkili mahkemenin 
olduğu durumlarda bu tip karışıklıkların meydana gelmesi mümkündür.

İYUK 9. maddesinde çözümlenmesi Danıştay’ın, idare ve vergi mahkemelerinin gö-
revlerine girdiği halde adlî ve askerî yargı yerlerine açılmış bulunan davaların görev nok-
tasından reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren 
otuz gün içinde görevli mahkemede dava açılabilir. Görevsiz yargı merciine başvurma 
tarihi, Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edileceğine 
yer verilmiştir. İYUK 15. maddede ise idarî yargının görevli olduğu konularda ise görevli 

Eğer yeniden yargılama 
sonrasında talepte bulunan, sonuç 
olarak haklı çıkarsa daha önce 
alınan harç mahsup edilir.
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veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek 
dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği düzenle-
nerek, hata yapan başvuru sahibi lehine düzenlemeler yapılmıştır.

HMK 1. maddesinde göreve ilişkin kuralların, kamu düzeninden olduğu belirlen-
miştir. HMK 20. maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, 
taraflardan birinin, bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yo-
luna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten, kanun yoluna başvu-
rulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı 
veren mahkemeye başvurarak, dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderil-
mesini talep etmesi gerekir. Aksi takdirde, bu mahkemece davanın açılmamış sayılmasına 
karar verilir.

Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli 
mahkemeye yeniden başvurulması halinde başvuru harcı alınmaz. Ancak süresinde gön-
derme talebinde bulunulmaması halinde ise dava açılmamış sayılacağından, yeniden açı-
lacak dava başka bir dava olarak karşımıza çıkacaktır. 

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri
Mahkemece yargılama yapıldığı sırada taraflar kendi iradeleriyle davanın sonlanmasını 
sağlarlar. HMK 307-315. maddeleri arasında davaya son veren taraf işlemlerini davadan 
feragat, davanın kabulü ve sulh olarak belirlemiştir.

HMK 307. maddesi gereğince feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tama-
men vazgeçmesi iken buna karşılık HMK 308. maddede kabul, davacının talep sonucuna, 
davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesi olarak tanımlanmıştır. Davacı iste-
diği zaman davasından feragat edebilecekken, kabul ancak tarafların üzerinde serbestçe 
tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur. Örneğin üçüncü kişiye ait bir malın 
mülkiyeti üzerine açılan davada, davalının malın mülkiyetinin davacıya ait olduğuna dair 
yapacağı kabul hüküm doğurmaz. Tarafların kabul veya feragati diğer tarafın veya mah-
kemenin kabulüne bağlı değildir. Feragat ve kabul kesin hüküm gibi sonuç doğurur yani 
feragat veya kabul nedeniyle sona eren davalarda verilen kararlara karşı veya kısmen fera-
gat veya kabule bağlı ise bu kısımlara karşı kanun yolu kapalıdır.

Feragat veya kabul beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi 
yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilecektir. Feragat ve kabul, talep sonucunun 
sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama giderlerine mahkumiyet ona göre belirlenecektir. 
Bu durum yargılama giderleri arasında yer alan harçların da kimin tarafından ödeneceği-
nin belirlenmesi yönünden önemlidir. Diğer taraftan davalı, davanın açılmasına kendi hal 
ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın ilk duruşmasında da davacının talep 
sonucunu kabul etmiş ise yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilmeyecektir.

HMK313. maddesi gereğince sulh, görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki 
uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yap-
mış oldukları bir sözleşme olarak tanımlanmıştır. Sulh de feragat ve kabulde olduğu gibi 
ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Taraflar, 
kabulde olduğu gibi ancak üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmazlıkları konu 
alan davalarda sulh olabilirler. Sulhta yargılama giderleri sulh sözleşmesine göre tarafların 
iradesine göre belirlenecektir. Bu yargı harçlarının yükümlüsünün sözleşme ile değiştiri-
lebileceğine bir örnek olarak ortaya çıkmaktadır.

Kanun koyucunun Harçlar Kanunu’nun 22. maddesinde davayı sona erdiren taraf iş-
lemlerini teşvik edici mahiyette harç uygulaması getirmiştir. Buna göre taraflar davanın 
sonuçlanmasına kadar erken sebep olurlarsa nispeten harcı da daha az ödemek ile karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Dava, davadan feragat veya davayı kabul veya sulh nedeniyle yar-
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gılamanın ilk celsesinde sona ererse, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa 
üçte ikisi alınacaktır.

Mahkeme harçlarının yükümlüsü sözleşme ile değiştirilebilir mi?

Davaların Birleşmesi 
HMK 166. maddesi gereğince aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her 
aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleşti-
rilebilir. Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında 
verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayı-
lır.  Davalar birleştirilse bile iki ayrı dava olup, her ikisi hakkında ayrı ayrı hüküm kurul-
malıdır. Bu durumda birleştirilen davalar için karar ve ilam harçları ayrı ayrı hesaplanarak 
sonucuna göre ilgili tarafa yükletilmelidir.

Davaların Ayrılması
HMK 167. maddesi gereğince mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağ-
lamak için, birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın 
her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, 
ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam eder. Mahkemece ayrılmasına karar 
verilen dava ortaya çıkmaktadır.

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği’nin 63/2. maddesine göre; “Bir davada 
ayırma kararı verilirse ayrılan dava veya davalar o mahkemenin esasına ayrıca kaydedilir 
ve eski kayıt ile yeni kayıt birbiriyle ilişkilendirilir. İlk kayıt o dosyada kalan kısma münha-
sır olur. Ayrılan davanın dosyası ilk dosyada bu kısımlara ait yazıların tamamının onaylı 
suretleri konularak yeniden oluşturulur. Ayrılan davalar bakımından daha önce tek karar 
ve ilam harcı alınmış ise her biri için ayrıca harç alınır, daha önce alınan harç ayrılmış 
davaları da kapsıyorsa yeniden harç alınmaz. Ayrılıp yeni esas numarası alan her dava için 
başvuru harcı alınır.

Dilekçe Ret Kararı
İYUK 5. maddesinde her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılacağı, ancak, aralarında 
maddi veya hukuki yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme 
karşı bir dilekçe ile de dava açılabileceğine yer verilmiştir. Aralarında bağlılık bulunma-
ması nedeniyle tek dilekçe ile dava açılamayacak olmasına rağmen birden fazla işleme 
karşı tek dilekçe ile dava açılmış ise mahkemece yapılacak ilk inceleme sonucunda yeni-
den düzenlenmek veya noksanları tamamlanmak üzere dilekçelerin reddine karar verilir. 
Bu işlem sonucunda davacı dava açma hakkını kaybetmez ancak açacağı davalar önceki 
davadan ayrı davalar olacağından her biri için yeniden başvuru harcı ödenmesi gerek-
mektedir. 

Adli Yardım
HMK 334. maddesi gereğince kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma 
düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme 
gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma talep-
lerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli 
yardımdan yararlanabilirler. Kamuya yararlı dernek ve vakıflar, iddia ve savunmalarında 
haklı göründükleri ve mali açıdan zor duruma düşmeden gerekli giderleri kısmen veya 
tamamen ödeyemeyecek durumda oldukları takdirde adli yardımdan yararlanabilirler.
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Adli yardım kararı ile yardımdan faydalanana yapılacak tüm yargılama ve takip gider-
lerinden geçici olarak muafiyet sağlanır. Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu 
hakkında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği ortaya çıkar veya sonradan 
mali durumunun yeteri derecede iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır. 

Adli yardımdan yararlanan kişiden yargılama giderleri arasında yer alan dava açılır-
ken	alınması	gereken	peşin	karar	ve	 ilâm	harcı	 ile	başvurma	harcı	 ertelenerek	alınma-
yacaktır. Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe 
ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Adli yardım-
dan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görülürse yargılama giderlerinin 
en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir. Adli yardım 
kararından dolayı Devletçe ödenen veya muaf tutulan yargılama giderlerinin tahsilinin, 
adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, 
mahkeme, hükümde tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar verebilir. 

 Adli yardım alan kişi harçları ödemekten kurtulur mu?

Dava Konusunun Devri
HMK 125. maddesinde davanın açılmasından sonra gerek davalı gerekse davacının dava 
konusunu devretmesi hali düzenlenmiştir. Buna göre davanın açılmasından sonra, da-
valı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacı isterse, devreden tarafla 
olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam 
edebileceği gibi, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürebilecek-
tir. Harçlar Kanunu’nun 16. maddesi gereğince değer tayini mümkün olan hallerde dava 
dilekçelerinde değer gösterilmesi zorunludur. Davanın konusu ile ilgili olarak harca esas 
dava değerini bildiren kişinin talep edeceği harca esas değer olacaktır. Koşulları varsa da-
vacının dava değerini ıslah etmesi de söz konusu olabilir. Davacı eğer, devredilen dava 
konusunu talep etmeye devam ederse davasını yeni malike karşı devam ettirecektir. Bu-
rada davacının davayı kazanması halinde yargılama giderleri içerisinde yer alan harçların 
ödenmesinden dava konusunu devreden eski davalı ile dava konusunu devralan yeni da-
valı müteselsilen sorumlu olacaktır.

Diğer taraftan davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredile-
cek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı 
yerden devam eder. Yargılama giderleri bakımından yeni davacı, eski davacının külli hale-
fi olarak verilecek karar ile karar ve ilam harcından sorumlu olacaktır.

İhtiyari Dava Arkadaşlığı 
HMK 57. maddesi gereğince davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya 
borcun, elbirliği ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması, ortak bir işlemle hepsinin 
yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmeleri, 
davaların temelini oluşturan vakıaların ve hukuki sebeplerin aynı veya birbirine benzer 
olması hallerinde birden çok kişi, aşağıdaki hallerde birlikte dava açabilecekleri gibi aleyh-
lerine de birlikte dava açılabilecektir. İhtiyari dava arkadaşlığında, davalar birbirinden 
bağımsız olduğu gibi, dava arkadaşlarından her biri, diğerinden bağımsız olarak hareket 
eder. Tek dava olmakla birlikte aynı dava içerisinde birden fazla bağımsız dava olması, her 
biri için ayrı karar verilecek olması nedeniyle her davacıdan ayrı başvurma ve peşin karar 
ve ilam harcı alınması gerekmektedir.
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Özet

Yargı	harçlarını	saymak
 Yargı işlemleri genel olarak harca tabi tutulmuş an-
cak, tarife ile belirtilenler ile sınırlı tutulmuştur. Ceza 
mahkemelerinde yapılan yargı işlemleri tarifede yer 
almadığından yargı harçlarının konusuna da girme-
mektedir. Harçlar Kanunu’nda harca tabi olacak yar-
gılama çeşitleri arasında bir ayrım yapılmaksızın, tüm 
yargılama işleri kural olarak harca tabi tutulmuştur. 

 Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinde yer alan 
mahkeme harçları hukuk davaları ile idari dava işle-
rinde alınacak harçları düzenlemektedir. Bu harçlar, 
dava açılması sırasında alınan başvuru harcı, yargı-
lama sırasında koşulları oluştuğunda cezai mahiyette 
celse harcı, yargılama içerisinde yapılacak keşiflerde 
keşif harcı, yargılama sona erdiğinde karar ve ilam 
harcı ile ilk derece mahkemelerince verilecek karar-
lara karşı takip edilecek kanun yollarında alınacak 
temyiz, istinaf ve itiraz harçları olarak beş ayrı harç 
öngörülmüştür.

 Harçlar Kanunu’nun (3) sayılı tarifesinde yer alan 
Vergi Yargısı harçları ise gerek derece başvurusu ge-
rekse kanun yolları başvurusuna karşılık olmak üze-
re başvurma harcı, karar ve ilam harçlarına karşılık 
olmak üzere maktu harçlar ve nispi harçlar ile suret 
harçlarına yer verilmiştir. 

Harçların	yargılamanın	hangi	aşaması	ile	ilgili	olduğu-
nu bilmek
 Başvurma harcı dilekçe veya tutanakla dava açma, da-
vaya müdahale (katılma) veya tevdi mahallinin (öde-
me yerinin) tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti 
delail (delil tespiti) ile ilgili olarak mahkemelere yapı-
lacak başvurularda alınmaktadır. Dava açma deyimi 
kişinin maddi veya manevi varlığının veya hakkının 
zarar görmesi veya zarar görme tehlikesi karşısın-
da maddi veya manevi varlığının veya hakkının ko-
runması için mahkemeden yardım istemesi olarak 
tanımlanabilir. HMK 118nci madde gereğince dava, 
dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. 
İYUK 3. maddesi gereğince de idari davalar, Danıştay, 
idare mahkemesi ve vergi mahkemesi başkanlıklarına 
hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. Dava genel 
olarak davacı(lar) ile davalı(lar) arasında görülür. An-
cak taraflar arasındaki bu ihtilaf zaman zaman üçün-
cü kişilerin haklarını doğrudan veya dolaylı bir şekil-
de etkileyebilir. HMK’da üçüncü kişinin müdahalesi 
asli ve fer’i olarak ikiye ayrılmıştır. Kişiler borçlarını 

yerine getirirken bazen alacaklılar farklı amaçlar ile 
borçlunun edimini yerine getirmesini kabul etmeye-
bilirler. Borcundan kurtulmak isteyen borçlunun bor-
cunu tevdi yerini belirlenmesi talebi başvuru harcına 
tabidir. 

 HMK’nın 389. maddesinde mevcut durumda mey-
dana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde 
edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da 
tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme 
sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın do-
ğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık 
konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebileceği 
düzenlenmiştir. İİK 257 ve 258. maddeleri gereğince 
rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para 
borcunun alacaklısı, borçlunun taahhütlerinden kur-
tulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya 
kendisi kaçmaya hazırlanır veya kaçar ya da bu amaç-
la alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde 
bulunursa veya belli bir ikametgahı yoksa kendisinde 
veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz malları-
nın ve alacaklarıyla diğer haklarının ihtiyaten hacze-
dilmesini HMK’ya göre yetkili mahkeme tarafından 
karar verilmesini isteyebilir. 

 HMK 400. madde gereğince taraflardan her biri, 
görülmekte olan bir davada henüz inceleme sırası 
gelmemiş yahut ileride açacağı davada ileri süreceği 
bir vakıanın tespiti amacıyla keşif yapılması, bilirkişi 
incelemesi yaptırılması ya da tanık ifadelerinin alın-
ması gibi işlemlerin yapılmasını talep edebilir. Tüm 
bu işlemler başvuru harcının konusunu oluşturmak-
tadır.

 Her davada mutlaka bir davalı veya iki taraf arasında 
bir ihtilaf bulunmasına gerek yoktur. Davalar hasım-
sız olarak açılarak kişi kendisi ile ilgili hukuki bir du-
rumun tespitini veya değiştirilmesini talep edebilir. 

 Başvuru harcında maktu tarife belirlenmişken dilek-
çe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale 
veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati 
haciz, delil tespiti ile ilgili talepler arasında harç mik-
tarı bakımından bir ayırım yapılmamıştır. Harçlar 
Kanunu’na bağlı (1) sayılı tarifede başvurma harcının 
alınacağı haller belirtilirken kanun yollarına başvu-
rular için temyiz, istinaf ve itiraz harçları ayrı olarak 
düzenlenmiştir. 
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 Kanun koyucu kusurlu davranarak yeni bir duruşma 
yapılmasına sebep veren kişilere de cezai mahiyette 
celse harcı öngörmüştür. Yargılama işlemleri sırasın-
da yargılama, tarafların talep ve kabulü üzerine erte-
lenmiş ise celse harcı taraflardan alınacaktır. 

 HMK 294. madde gereğince mahkeme, usule veya 
esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yar-
gılama sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen 
nihai karar, hükümdür. İYUK 22. maddesinde ise ko-
nular aydınlandığında meselelerin sırasıyla oya konu-
lacağı ve karara bağlanacağı belirtilmiştir. Mahkeme-
ye başvurmanın esas amacı talep doğrultusunda karar 
almaktır. Yargılama bittiğinde mahkemece verilen 
kararın yazılarak taraflara imzalı ve mühürlü olarak 
verilen nüshasına ilam denir.  (1) sayılı tarifede yer 
alan mahkeme harçlarında ve (3) sayılı tarife yer alan 
vergi yargısı harçlarında değere bağlı kararlarda nispi 
harç uygulanırken, diğerlerinde ise işlemin içeriğine 
göre maktu harç alınmaktadır. 

 Yargılama işlerinde bazı özel dururumlar da ortaya 
çıkabilir, tahkim, yabancı mahkeme ilamları, karşı-
lık davalar ve davaya müdahale, işlemden kaldırılan 
dosyanın yenilenmesi, hükmün bozulması, kararın 
düzeltilmesi, yargılamanın yenilenmesi, terditli dava-
lar, görevsiz veya yetkisiz mahkemeye başvurulması, 
davayı son veren taraf işlemleri, davaların birleşmesi, 
davaların ayrılması, dilekçe red kararı, adli yardım, 
dava konusunun devri, ihtiyari dava arkadaşlığı ko-
nularına değinilerek harçlar uygulamalarına açıklık 
getirilmeye çalışılmıştır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi mahkemelere yapılacak başvu-
rularda alınmaz?

a. Başvuru harcı
b. Celse harcı
c. Temyiz harcı
d. İstinaf harcı
e. İtiraz harcı

2. Aşağıdaki taleplerden hangisinde başvuru harcı alınmaz?
a. Tevdi yeri tayini talebi
b. Delil tespiti talebi
c. İhtiyati haciz talebi
d. Keşif talebi
e. İhtiyati tedbir talebi

3.  Aşağıdaki mahkemelerden hangisine yapılan başvuru 
mahkeme harcına tabi değildir? 

a. İcra hukuk mahkemesi
b. İdare mahkemesi
c. Vergi mahkemesi
d. Asliye ticaret mahkemesi
e. Fikri ve sınai haklar mahkemesi

4. Aşağıdaki başvurulardan hangisinde temyiz, istinaf ve 
itiraz harçları alınmaz? 

a. Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında 
b. Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil 

olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen ya-
pılacak başvurularda

c. Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapıla-
cak istinaf yolu başvurularında

d. Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvuru-
larında 

e. Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurula-
rında

5. Celse harcı ne zaman gündeme gelir?
a. Duruşmanın ertelenmesine sebep verildiğinde
b. Duruşma talebinde
c. Duruşmada tanık dinletildiğinde
d. Duruşmaya bir taraf için birden fazla avukatın katıl-

masında
e. Danıştay’da duruşma yapıldığında

6. Vergi yargısındaki nispi harçların, mahkeme harçların-
daki nispi harca göre farklı uygulaması nedir? 

a. Dava sonunda karar verdiliğinde gündeme gelmesi
b. Dava konusunun değeri üzerinden hesaplanması
c.	 Peşin	harç	alınmaması
d. Değer esasının dikkate alınması
e. Hükmün bozulması halinde fazla ödenen harcın iadesi

7. Tahkim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Tahkim kararları başvuru harcına tabidir.
b. Tahkim karar ve ilam harcına tabidir.
c. Yabancı hakem kararların tanıma ve tenfizi talepleri 

başvuru harcına tabidir.
d. Tahkim sırasında alınan ihtiyati tedbir kararının 

mahkemece icra edilebilirliğine karar verilmesi baş-
vuru harcına tabidir.

e. Hakem kararlarının infazı gerektiğinde hakim tara-
fından verilen şerhler karar ve ilam harcına tabidir. 

8. İşlemden kaldırılan dosya ne kadar süre içerisinde yeni-
lenirse başvuru harcı alınmaz?

a. Bir yıl
b. Altı ay
c. Üç ay
d. Bir ay
e. İki hafta

9. Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi 
sebebiyle başvuru harcının yeniden alınmaması için yetkili 
veya görevli mahkemeye gönderme başvurusu ne kadar sü-
rede yapılmalıdır? 

a. Bir yıl
b. Altı ay
c. Üç ay
d. Bir ay
e. İki hafta

10. Dava, davadan feragat veya davayı kabul veya sulh nede-
niyle yargılamanın ilk celsesinde sona ermesi halinde, karar 
ve ilam harcının ne kadarı alınır? 

a. Yarısı
b. Üçte biri
c. Üçte ikisi
d. Dörtte üçü
e. Dörtte biri
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ANAYASA	MAHKEMESİ	KARARI
Esas	 Sayısı:	 2011/64	 Karar	 Sayısı:	 2012/168	 Karar	 Günü:	
1.11.2012	R.G.	Tarih-Sayı:	13.03.2013-28586
Kararın	sadece	konumuz	ile	ilgili	kısmı	alınmıştır
DAVA	VE	İTİRAZLARIN	KONUSU:	31.3.2011	günlü,	6217	
sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un;
4- 13. maddesiyle, 492 sayılı Kanun’un;
c- Değiştirilen ‘IV.	Temyiz,	 istinaf	 ve	 itiraz	harçları’ kısmı-

nın, Anayasa’nın 2., 5., 9., 10., 11., 12., 13., 36., 37., 38., 
138., 139., 140. ve 141. maddelerine aykırılığı ileri sürü-
lerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar 
verilmesi istemidir.

II.	GEREKÇE
3- 4) 6217 Sayılı Kanunun 12 nci ve 13 üncü Maddeleriyle 

492 Sayılı Yasada Yapılan Değişikliklerin Anayasaya 
Aykırılığı

6217 sayılı Yasanın 12 nci maddesiyle, 02.07.1964 tarihli ve 
492 sayılı Harçlar Kanununun 13 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (i) bendinde yer alan ‘açılan davalar’ ibaresinden 
sonra gelmek üzere ‘ve kanun yolu başvuruları ile ceza mah-
kemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları,’ 
ibaresi eklenmiştir.
6217 sayılı Yasanın 13 üncü maddesiyle de; 492 sayılı Kanu-
nun (1) sayılı Tarifesinin ‘A - Mahkeme Harçları’ bölümünün 
‘Hukuk ve ticaret davalarıyla, idarî davalarda ihtilafsız yargı 
konularında ve icra tetkik mercilerinde’ başlığında yer alan 
‘Hukuk’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘, ‘ceza’ ibaresi ek-
lenmiş, ‘IV. Temyiz ve itiraz harçları’ kısmı başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanunun (2) sayılı Ta-
rifesinin ‘II - Maktu harçlar’ bölümünün (11) numaralı ben-
dine ‘miras taksim mukaveleleri,’ ibaresinden sonra gelmek 
üzere ‘mirasçılık belgesi,’ ibaresi eklenmiştir.
IV. kısımda yapılan değişiklikte;
‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları:
a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurula-

rında T90
b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 

T40
c) Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında T90
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak 

üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak baş-
vurularda T50

e) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak 
istinaf yolu başvurularında T50

f) Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak isti-
naf yolu başvurularında T20

g) İdarî yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince 
verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda 
T20 

h) İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak 
başvurularda T20’ 

olduğu belirtilmiştir.
Yargılamanın hızlandırılması ve yargılamayı uzatmaya yöne-
lik başvuruların önlenmesi için yapıldığı belirtilen değişik-
likte ceza mahkemesi kararlarına karşı kanun yolu başvuru-
larında harç alınması zorunluluğu getirilmiştir. 
İstinaf kanun yolunun da yürürlüğe girmesiyle birlikte üç de-
receli bir görünüm verecek olan yargılama düzeninde kanun 
yollarının, üst derecelerin öngörülmesinin nedeni mükem-
mel karara ulaşmaktır. 
Ceza yargılaması açısından ise amaç hukuki yollarla maddi 
gerçekliğe ulaşılmasıdır. Kişi hürriyetinin kısıtlanması sonu-
cunu doğuran ceza yargılamasında sanığın kanun yollarına 
başvurusunu ‘yargılamayı uzatmaya yönelik başvuru’ şeklin-
de bir karine kabul edilerek bunun ekonomik bir silahla en-
gellenmeye çalışılması maddi gerçekliğin ortaya çıkarılması-
nı değil şekli yargılamaların önünü açacak ve kişileri hukuki 
güvenlikten yoksun bırakacak bir düzenlemedir. Ceza yargı-
lamasında kanun yoluna başvurunun ‘harç’la sınırlanması 
dereceli yargılama sisteminin sadece usulen varlığını ispata 
yaramaktadır. Adalete erişimin parayla sınırlanması kişilerin 
dereceli yargılamada ancak bir yere kadar adalet arayabile-
cekleri anlamına gelmektedir.
Yargılamanın hızlandırılması ve/veya iş yükünün azaltılması 
gerekçeleri adaletin hıza feda edilmesi sonucunu ortaya çı-
karmamalıdır. Kişi hak ve hürriyetleri ile yargılamanın hız-
landırılması birbirinin tez ve anti tezini oluşturan talepler 
değildir. Ceza yargılamasının kişi hak ve hürriyetlerini koru-
yucu niteliğinin sağlanması için gerektiğinde bir müdafiinin 
yardımından ücretsiz yararlanma olanağı tanınmışken ceza 
yargılamasının devamı niteliğindeki kanun yolları aşaması-
nın paralı hale getirilmesi hukuk devleti ve sosyal devlet ilke-
leriyle bağdaşmamaktadır. Maddi gücün kadar adalet gibi bir 
sonucu ortaya çıkaran düzenlemenin kişiler arasında eşitsiz-
lik ve adaletsizlik yaratacağı ve hukuk devletini zedeleyeceği 
açıktır.
Ceza yargılamasında harç alınması Anayasanın 36 ncı mad-
desinde düzenlenen ‘Hak Arama Hürriyeti’ ve ‘Adil Yargı-
lanma Hakkı’nı da zedeleyici niteliktedir. Belirlenen harcı 
yatıramayacak olanlar Adli Müzaharet talep etmek isteseler 
de ceza yargılamaları için böyle bir müessese öngörülmemiş-
tir. Böyle bir kurumun varlığı halinde dahi mevzuatımızdaki 
benzer düzenlemelerde ‘haklı olma’ gibi bir koşul arandığın-

Okuma Parçası
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dan bu konuya ilişkin Mahkemenin yapacağı değerlendirme-
nin masumiyet karinesini ihlal edeceği de ortadadır. 
Kişi hürriyetini kısıtlayıcı sonuçların doğduğu ceza yargıla-
ması bir yana özel hukuk yargılamalarında da harç ve hak 
arama hürriyeti dengesinin nasıl kurulması gerektiğine iliş-
kin Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararları ortadadır. Ana-
yasa	Mahkemesinin	14.01.2010	tarih	ve	E.2009/27	K.2010/9	
sayılı 492 sayılı Harçlar Kanununun, 28 inci maddesinin bi-
rinci fıkrasının (a) bendinin ‘Karar ve ilam harcı ödenme-
dikçe ilgiliye ilam verilmez’ biçimindeki ikinci tümcesinin 
iptaline ilişkin kararında;
‘Anayasanın 2 nci maddesinde, Cumhuriyetin nitelikleri ara-
sında sayılan hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak 
ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hu-
kuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup 
bunu geliştirerek sürdüren, özgürlüğünün önündeki engelle-
ri kaldıran devlettir.
Anayasanın 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında ‘herkes 
meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı merci-
leri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir’ kuralı yer almaktadır. 
Hak arama özgürlüğü, diğer temel hak ve özgürlüklerden 
gereken şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını 
sağlayan en etkili güvencelerden biri olmakla birlikte aynı 
zamanda toplumsal barışı güçlendiren, bireyin adaleti bul-
ma, hakkı olanı elde etme, haksızlığı önleme uğraşının da 
aracıdır. 
Anayasanın 36 ncı maddesinde ifade edilen hak arama öz-
gürlüğü ve adil yargılanma hakkı, sadece yargı mercileri 
önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunmada bulunma 
hakkını değil, yargılama sonunda hakkı olanı elde etmeyi de 
kapsayan bir haktır. Dava açarken peşin harcı ödeyen ancak 
nisbi harca tabi davalarda işin niteliği gereği dava sonuna bı-
rakılan bakiye harçtan yasal olarak sorumlu olmadığı mah-
keme kararıyla belirlenen davacıya, sorumlusu olmadığı bir 
harcın tahsili koşuluyla ilamın verilmesi; bireylerin hak ara-
ma özgürlüğünü engelleyici nitelik taşımaktadır’ denilerek 
ilamın alınmasını harcın tahsiline bağlayan düzenleme hak 
arama özgürlüğüne aykırı bulunmuştur.
Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 26.06.2007 tarihli 
Ülger v. Türkiye kararında “haklı bir amaç gütmeyen ve baş-
vurulan yollar ile ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir 
orantılılık ilişkisi bulunmayan bir sınırlama’nın Sözleşmeye 
aykırı olduğunu ve” başvuranın kararın bir kopyasını ala-
madan mahkeme harcını ödemekle yükümlü tutulmasının, 
üzerinde aşırı bir yük oluşturduğu ve mahkemeye erişim 
hakkını bu hakkın özünü zedeleyecek derecede kısıtladığı’nı 
tespit etmiştir. 

Özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin verilen bu kararların 
ceza yargılaması için evleviyetle geçerli olduğu da tartış-
masızdır. Ceza yargılamasında harç alınmasının hak arama 
özgürlüğü ve adil yargılanma ilkesini zedeleyeceği, hakların 
özüne dokunduğu açıktır.
Anayasanın 141 inci maddesinin son fıkrasında davaların 
en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması 
yargının görevi olarak belirtilmiştir. Anayasa davaların so-
nuçlandırılması konusundaki süratin ölçüsünü ‘mümkün 
olduğunca’ şeklinde belirlerken giderin ise ‘en az’ olmasını 
kıstas almıştır. Yapılan değişiklik usul ekonomisi şeklinde 
özetlenen ilkede ‘süratin’ ‘en fazla’ giderin ‘mümkün oldu-
ğunca’ şeklinde olması gibi bir sonucu ortaya çıkarmaktadır 
ki bu da Anayasa hükmünün tersine çevrilmesi anlamına 
gelmektedir.
Açıklanan nedenlerle, 6217 sayılı Yasanın 12 nci ve 13 üncü 
maddeleriyle 492 sayılı Yasada yapılan ek ve değişiklikler 
Anayasanın 2 nci, 36 ncı ve 141 inci maddelerine aykırı olup, 
iptali gerekmektedir.
V-	ESASIN	İNCELENMESİ
Dava	dilekçesi,	başvuru	kararları	ve	ekleri,	Raportör	Abdul-
lah	ÇELİK	 tarafından	 hazırlanan	 işin	 esasına	 ilişkin	 rapor,	
dava ve itiraz konusu Yasa kuralları, dayanılan Anayasa ku-
ralları ve bunların gerekçeleri ile diğer yasama belgeleri oku-
nup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
C- Kanun’un 12. Maddesiyle 492 sayılı Kanun’un 13. Madde-
sinin Birinci Fıkrasının (i) Bendinde Yer Alan “açılan	dava-
lar” İbaresinden	Sonra	Gelmek	Üzere	Eklenen	‘ve	kanun	yolu	
başvuruları	ile	ceza	mahkemelerinden	verilen	kararlara	karşı	
kanun	yolu	başvuruları,’ İbaresinin İncelenmesi
Dava dilekçesinde, dava konusu kuralın, Anayasa’nın 2., 36. 
ve 141. maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
 6216 sayılı Kanun’un 43. maddesine göre, ilgisi nedeniyle 
dava konusu kural, Anayasa’nın 10. maddesi yönünden de 
incelenmiştir.
Dava konusu kuralla, Cumhuriyet savcıları tarafından kamu 
adına yapılan kanun yolu başvurularından harç alınmasına 
istisna getirilmiştir. 
Anayasa’nın 73. maddesi uyarınca vergilendirmede genel ku-
ral, kanunla belirlenmiş olmadır. Kanunla belirlenmiş konu 
ve kişilerden vergi, resim ve harç alınabileceği gibi, vergi dışı 
bırakılabilir ya da bir kısım vergilerden vazgeçilebilir. Vergi, 
resim ve harç ile ilgili kanunlarda sosyal, ekonomik, mali ve 
kültürel amaçlı birtakım muaflık, istisna ve indirimler getiril-
mesi, kanun koyucunun takdirine bağlıdır. Ancak bu takdir 
yetkisi kullanılırken Anayasa’daki kurallara uygun hareket 
edilmelidir. Bu kurallardan biri de Anayasa’nın 10. madde-
sinde düzenlenmiş olan eşitlik ilkesidir.
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Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen ‘kanun önünde 
eşitlik’ ilkesi, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konu-
sudur. Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüş-
tür.	Eşitlik	ilkesinin	amacı,	aynı	durumda	bulunan	kişilerin	
yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, 
ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu 
ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı 
kurallar uygulanarak kanun karşısında eşitliğin çiğnenmesi 
yasaklanmıştır. Kanun önünde eşitlik, herkesin her yönden 
aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. Durumla-
rındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik 
kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. Aynı hukuksal du-
rumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı 
tutulursa Anayasa’da öngörülen eşitlik ilkesi zedelenmez.
492 sayılı Kanun’un 13. maddesinin birinci fıkrasının dava 
konusu ibareyi de içeren ‘Kamu	adına	C.	savcıları	tarafından	
Hukuk	mahkemelerine	açılan	davalar	ve	kanun	yolu	başvuru-
ları	 ile	 ceza	mahkemelerinden	verilen	kararlara	karşı	 kanun	
yolu	başvuruları’ biçimindeki (i) bendinde, Cumhuriyet sav-
cılarının ‘kamu adına’ görevleri gereği açtıkları davalar ve 
kanun yolu başvuruları harçtan istisna tutulmuştur. Cumhu-
riyet savcıları, kanun yoluna başvurma hakkı bulunan diğer 
kişilerin hem lehine hem de aleyhine kanun yoluna müra-
caat edebilirler. Cumhuriyet savcıları dışında kanun yoluna 
başvurma hakkı bulunanlar ise sadece kendi veya kanunda 
belirtilen yakınları lehine kanun yoluna başvurabilirler. Buna 
göre, Cumhuriyet savcıları ile diğer kanun yoluna başvurma 
hakkı bulunanların hukuki durumları eşit değildir. Dolayı-
sıyla, Cumhuriyet savcıları tarafından kamu adına yapılan 
kanun yolu başvurularından harç alınmasına istisna getiril-
mesi, eşitlik ilkesini ihlal etmez.
Açıklanan nedenlerle dava konusu kural, Anayasa’nın 10. 
maddesine aykırı değildir. İptal isteminin reddi gerekir.
Kuralın, Anayasa’nın 2., 36. ve 141. maddesiyle ilgisi görül-
memiştir.
Eklenen	‘, ceza’ İbaresinin İncelenmesi
492 sayılı Kanun’un (1) sayılı Tarifesinin ‘A-	Mahkeme	Harçla-
rı’ bölümünün başlığına eklenen dava konusu ‘, ceza’ ibaresi-
nin Anayasa’ya aykırılığı savıyla iptali istemi, daha önce yapı-
lan itiraz başvurusu nedeniyle esastan incelenerek 20.10.2011 
günlü,	E.2011/54,	K.2011/142	sayılı	kararla	Anayasa’ya	aykırı	
olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş ve bu karar, 29.12.2011 
günlü,	28157	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayımlanmıştır.
Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı 
Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre, Ana-
yasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının 
Resmî	Gazete’de	yayımlanmasından	sonra	on	yıl	geçmedikçe	
aynı kanun hükmünün Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla tekrar 
Anayasa Mahkemesine başvurulamaz.

İptal davası, 10.6.2011 gününde açılmış ise de esas inceleme 
aşamasında, Anayasa Mahkemesinin aynı konu hakkında 
işin esasına girerek verdiği yukarıda belirtilen ret kararının 
29.12.2011	gününde	Resmî	Gazete’de	yayımlanması	nedeniy-
le, bu tarihten itibaren 10 yıl geçmedikçe davanın esasının 
incelenmesine olanak bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenle dava konusu kuralın iptali isteminin, 
Anayasa’nın 152. maddesinin son fıkrası ve 6216 sayılı 
Kanun’un 41. maddesinin (1) numaralı fıkrası gereğince red-
di gerekir.
Dava dilekçesinde, ceza yargılamasının amacının maddi 
gerçeğe ulaşmak olduğu, sanığın kanun yollarına başvurma 
hakkının ekonomik bir silahla engellenmeye çalışılmasıyla 
maddi gerçekliğin ortaya çıkarılmasının değil, şekli yargıla-
maların önünün açıldığı, ceza yargılamasının devamı niteli-
ğindeki kanun yolları aşamasının paralı hale getirilmesinin 
hukuk devleti ve sosyal devlet ilkeleriyle bağdaşmadığı, ceza 
yargılamasında harç alınmasının hak arama hürriyeti ve adil 
yargılanma hakkını zedelediği, harcı yatıramayacak olanlar 
için ceza yargılamasında adli yardım müessesesinin düzen-
lenmemiş olduğu, özel hukuk yargılamalarında da harç ve 
hak arama hürriyeti dengesinin nasıl kurulması gerektiğine 
ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi kararlarına uyulmadığı, yapılan değişikliğin süratin en 
fazla, giderin mümkün olduğunca fazla olması sonucunu do-
ğurduğu, böylelikle usul ekonomisi ilkesini tersine çevirdiği 
belirtilerek dava konusu kısmın, Anayasa’nın 2., 36. ve 141. 
maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür.
1- Değiştirilen Kısmın (b) Fıkrasının İncelenmesi
Anayasa	 Mahkemesinin	 20.10.2011	 günlü,	 E.2011/54,	
K.2011/142 sayılı kararıyla, 492 sayılı Kanun’un (1) sayılı 
Tarifesinin ‘A-	Mahkeme	 Harçları’ bölümünün değiştirilen 
‘IV.	Temyiz,	istinaf	ve	itiraz	harçları’ kısmının ‘Yargıtay ceza 
dairelerine yapılacak temyiz başvurularında T40’ biçiminde-
ki (b) fıkrasının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal 
hükmünün altı ay sonra yürürlüğe girmesine karar verilmiş 
ve	bu	karar,	29.12.2011	günlü,	28157	sayılı	Resmî	Gazete’de	
yayımlanmıştır.
Açıklanan nedenle dava konusu kısmın (b) fıkrası hakkın-
da yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi 
gerekir.
2- Değiştirilen Kısmın (a), (c), (d) ve (e) Fıkralarının İnce-

lenmesi
Dava konusu kurallarla, Yargıtay hukuk dairelerine, Danışta-
ya,	yürütmenin	durdurulmasına	ilişkin	itirazlar	dâhil	olmak	
üzere bölge idare mahkemelerine ve bölge adliye mahkeme-
leri hukuk dairelerine yapılacak itiraz, istinaf ve temyiz baş-
vurularından harç alınması kurala bağlanmıştır. 
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Harç, kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden 
yararlananlardan, bu yararlanmaları karşılığı alınan bedeldir. 
Temyiz, istinaf ve itiraz mercileri tarafından verilen kanun 
yolu incelemesi biçimindeki yargı hizmeti, bu yollara baş-
vurma hakkı bulunanların kendi iradesiyle yaptığı başvuru 
üzerine verilmektedir. Söz konusu hizmeti talep edenlerden, 
bunun karşılığında harç alınması, harçlara ilişkin genel pren-
siplere aykırı değildir. 
Anayasa	 Mahkemesinin	 20.10.2011	 günlü,	 E.2011/54	 ve	
K.2011/142 sayılı kararında belirtildiği üzere, kanun koyucu-
nun, yargı hizmetlerinin verilmesi karşılığında harç alınması 
biçiminde düzenleme yapma yetkisi bulunmakla birlikte, bu-
nun, Anayasa’nın 36. maddesi kapsamında bulunan mahke-
meye erişim hakkını engellememesi için ‘harcın	miktarının	
makul	olması’, ‘harcın	alınmasında	haklı	bir	amacın	olması’, 
‘ulaşılmak	istenen	amaç	ile	harç	miktarı	arasında	orantı	olma-
sı’ ve ‘ödeme	gücü	olmayanlar	bakımından	etkili	adli	yardım	
sisteminin	olması’ kriterlerine uyulması gerekir.
Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvuruların-
dan, Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularından, yürütme-
nin	durdurulmasına	ilişkin	itirazlar	dâhil	olmak	üzere	bölge	
idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurulardan, bölge 
adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf baş-
vurularından alınacak kanun yolu harçlarını ödeme gücü 
bulunmayanların, doğrudan veya 2577 sayılı İdari Yargılama 
Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde yapılan atıf gereğince 
6100 sayılı Kanun’un adli yardıma ilişkin hükümlerinden ya-
rarlanma olanakları bulunmaktadır. Anılan harçların, haklı 
bir amaç taşıma, makul ve orantılı olma ilkelerine aykırı bir 
yönü de bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, Anayasa’nın 141. maddesinin son fıkrasında, 
davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandı-
rılması düzenlenerek, ‘usul	ekonomisi’ ilkesine yer verilmiş-
tir. Dava konusu kurallarla getirilen harçlar, gereksiz kanun 
yolu başvurularının önlenmesine ve kanun yolu mercilerinin 
iş yükünün azaltılmasına, yargı hizmetlerinin hızlandırılma-
sına yöneliktir. Dolayısıyla, dava konusu kurallar, usul eko-
nomisi ilkesini de zedelememektedir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu kısmın (a), (c), (d) ve (e) 
fıkraları, Anayasa’nın 2., 36. ve 141. maddelerine aykırı değil-
dir. İptal isteminin reddi gerekir.
3- Değiştirilen Kısmın (f), (g) ve (h) Fıkralarının İncelen-

mesi
Dava konusu kurallarla, bölge adliye mahkemeleri ceza dai-
relerine yapılacak istinaf başvurularından, idari yaptırımlar 
konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara kar-
şı itirazen yapılacak başvurulardan ve icra mahkemelerinin 
kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurulardan harç alın-
ması öngörülmüştür. İcra mahkemelerinin disiplin ve tazyik 

hapislerine ilişkin kararlarına karşı 2004 sayılı Kanun’un 353. 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca itiraz yoluna başvurula-
bilmekte olup, dava konusu (h) fıkrası, anılan kararlara karşı 
itirazen yapılacak başvuruları kapsamaktadır.
Yukarıda belirtilen kanun yolu başvurularından alınacak 
harçlar yönünden, ödeme gücü olmayanlara etkili adli yar-
dım sağlayacak bir sistem dava konusu kurallarla birlikte dü-
zenlenmediği gibi, hukukumuzda adli yardıma ilişkin tek dü-
zenleme olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
ilgili hükümlerinin, anılan harçlar bakımından uygulanma-
sını sağlayacak herhangi bir atıf yapılmamıştır. Dolayısıyla 
dava konusu kısmın (f), (g) ve (h) fıkraları, ödeme gücü ol-
mayanlar bakımından mahkemeye erişim hakkını engelleye-
cek niteliktedir.
Açıklanan nedenlerle dava konusu kısmının (f), (g) ve (h) 
fıkraları, Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine aykırıdır. İptal-
leri gerekir.
Dava konusu kurallar Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine ay-
kırı görülerek iptal edildiğinden, ayrıca 141. madde yönün-
den incelenmelerine gerek görülmemiştir.
Serruh	KALELİ,	Alparslan	ALTAN,	Recep	KÖMÜRCÜ,	Bur-
han	ÜSTÜN,	Nuri	NECİPOĞLU	ve	Muammer	TOPAL	bu	
görüşe katılmamışlardır.
VIII-	SONUÇ
31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırıl-
ması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un:
4- 13. maddesiyle, 492 sayılı Kanun’un;
c- Değiştirilen ‘IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları’ kısmı-

nın;
aa- (a), (c), (d) ve (e) fıkralarının Anayasa’ya aykırı olma-

dığına	ve	iptal	isteminin	REDDİNE,	OYBİRLİĞİYLE,
bb-	(b)	fıkrası,	20.10.2011	günlü,	E.	2011/54,	K.	2011/142	

sayılı kararla iptal edildiğinden, dava konusu bu fıkra 
hakkında	 YENİDEN	 KARAR	 VERİLMESİNE	 YER	
OLMADIĞINA,	OYBİRLİĞİYLE,

cc- (f), (g) ve (h) fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna 
ve	 İPTALİNE,	 Serruh	 KALELİ,	 Alparslan	 ALTAN,	
Recep	 KÖMÜRCÜ,	 Burhan	 ÜSTÜN,	 Nuri	 NECİ-
POĞLU	 ile	Muammer	TOPAL’ın	karşıoyları	 ve	OY-
ÇOKLUĞUYLA,

1.11.2012 gününde karar verildi.
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1. b Yanıtınız yanlış ise “Yargılama Harçları” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise “Başvuru Harcı” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

3. c Yanıtınız yanlış ise “Dava Açılması” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

4. e Yanıtınız yanlış ise “Kanun Yollarına Başvurulması” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5. a Yanıtınız yanlış ise “Celse Harcı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. c Yanıtınız yanlış ise “Nispi Karar ve İlam Harcı” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Tahkim” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “İşlemden Kaldırılan Dosyanın 
Yenilenmesi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. e Yanıtınız yanlış ise “Görevsiz veya Yetkisiz Mahke-
meye Başvurulması” konusunu yeniden gözden ge-
çiriniz.

10. b Yanıtınız yanlış ise “Davaya Son Veren Taraf İşlemle-
ri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Mahkeme harçları hukuk davaları ile idari dava işlerinde 
alınacak harçları düzenlemektedir. Bu harçlar, dava açılması 
sırasında alınan başvuru harcı, yargılama sırasında koşulları 
oluştuğunda cezai mahiyette celse harcı, yargılama içerisinde 
yapılacak keşiflerde keşif harcı, yargılama sona erdiğinde ka-
rar ve ilam harcı ile ilk derece mahkemelerince verilecek ka-
rarlara karşı takip edilecek kanun yollarında alınacak temyiz, 
İstinaf ve itiraz harçları olarak beş ayrı harç öngörülmüştür.

Sıra Sizde 2
Müdahale genel anlamda daha önce açılmış bir davaya katı-
lımdır. Asli müdahale aslında bir çeşit karşı davadır. Ancak 
fer’i müdahalede yeni bir dava yoktur ve müdahilin taraf sıfa-
tı oluşmaz. Ancak Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesinde 
davaya müdahale asli veya fer’i müdahale olarak bir ayrıma 
tabi tutulmadığından asli veya feri müdahalede başvuru har-
cı alınır.

Sıra Sizde 3
Dava açıldıktan sonra veya dava dilekçesi ile birlikte ihtiyati 
tedbir talebinde bulunulmuş ise ihtiyatî tedbir talebi için her-
hangi bir harç alınmayacaktır. Dava ile istenen ihtiyati tedbir 
taleplerinde dava açılması hem de ihtiyati tedbir talebi için 
bir tek başvurma harcı alınacaktır.

Sıra Sizde 4
Her davada mutlaka bir davalı veya iki taraf arasında bir ih-
tilaf bulunmasına gerek yoktur. Çekişmesiz yargı, hukukun, 
mahkemelerce, (1) İlgililer arasında uyuşmazlık olmaması, 
(2) İlgililerin, ileri sürülebileceği herhangi bir hakkının bu-
lunmaması, (3) Hakimin re’sen harekete geçmesi hallerinden 
birine veya birkaçına göre bu yargıya giren işlere uygulan-
masıdır.

Sıra Sizde 5
Anayasa Mahkemesince bu kanun yolu başvurularından alı-
nacak harçlar yönünden, ödeme gücü olmayanlara etkili adli 
yardım sağlayacak bir sistem dava konusu kurallarla birlikte 
düzenlenmemiş olması nedeniyle ödeme gücü olmayanlar 
bakımından mahkemeye erişim hakkını engelleyecek nite-
likte görüldüğünden iptal edilmiştir.

Sıra Sizde 6
Celse harçları sadece sulh mahkemeleri, asliye mahkemeleri 
ile idari yargı mercileri için öngörülmüştür. İlk derece mah-
kemesi olmasına rağmen vergi mahkemeleri için öngörülme-
miştir. Vergi yargısı harçları içerisinde ayrıca yer verilmemiş-
tir. Yine aynı şekilde istinaf ve temyiz mercilerinde yapılacak 
duruşmalar için de celse harcı öngörülmemiştir.

Sıra Sizde 7
Değer belirlenmesi mümkün olan durumlarda dava dilek-
çelerinde	değerin	gösterilmesi	zorunludur.	Eğer	gösterilme-
mişse	davacıdan	değerin	belirlenmesi	istenir.	Eğer	davacı	bu	
belirlemeyi yapmaz ise dava dilekçesi işleme konulmaz. 

Sıra Sizde 8
Tahkim mahkemelerce yürütülmediğinden başvuru harcına 
tabi değildir. Ancak yargılamayı yapacak hakemlere ücret 
ödenecektir. Tahkim masraflarının nasıl karşılanacağı taraf-
lar arasındaki sözleşme hükümlerine göre belirlenmektedir. 
Bu konuda bir belirleme yapılmamış ise HMK ve MTK hü-
kümleri çerçevesinde tespit edilecektir. Diğer taraftan bazı 
kanunlarda öngörülen tahkim yolunda ise başvuru bedelleri 
alınabilmektedir.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 9
Taraflar, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri uyuşmaz-
lıkları konu alan davalarda sulh olabilirler. Sulhta yargılama 
giderleri sulh sözleşmesine göre tarafların iradesine göre be-
lirlenecektir. Bu yargı harçlarının yükümlüsünün sözleşme 
ile değiştirilebileceğine bir örnek olarak ortaya çıkmaktadır.

Sıra Sizde 10
Adli yardım kararı ile yardımdan faydalanana yapılacak tüm 
yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muafiyet sağ-
lanır. Adli yardımdan yararlanan kişinin mali durumu hak-
kında kasten veya ağır kusuru sonucu yanlış bilgi verdiği 
ortaya çıkar veya sonradan mali durumunun yeteri derecede 
iyileştiği anlaşılırsa adli yardım kararı kaldırılır. Adli yardım-
dan yararlanan kişinin haksız çıkması halinde, uygun görü-
lürse yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit 
taksitler halinde ödenmesine karar verilebilir. Adli yardım 
kararından dolayı muaf tutulan yargılama giderlerinin tah-
silinin, adli yardımdan yararlananın mağduriyetine neden 
olacağı mahkemece açıkça anlaşılırsa, mahkeme, hükümde 
tamamen veya kısmen ödemeden muaf tutulmasına karar 
verebilir.

I Seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Anayasa
Harçlar Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
İcra ve İflas Kanunu
İdari Yargılama Usul Kanunu
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun
Milletlerarası Tahkim Kanunu
Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği
Türk Borçlar Kanunu





6
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İcra harçları ve harca konu icra işlemlerini sayabilecek,
Cezaevi Yapı Harcının tahakkuku ve tahsilini açıklayabilecek,
İflas harçları ve harca konu iflas ve konkordato işlemlerini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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•	 İcraya	Başvurma	Harcı
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•	 Konkordato	Harcı
•	 Haciz,	Teslim	ve	Satış	Harcı

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ



GİRİŞ
Herkes kendi hakkını isteme hakkına sahiptir. Anayasamızın 36. maddesi hak arama hür-
riyetini meşru vasıta ve yollar ile sınırlı tutmuştur. Kişi cebir kullanmadan kendisine ait 
bir hakkın teslimini bu hakkı elinde bulundurandan isteyebilir. Ancak, başka bir kişiye 
ait hakkı elinde bulunduran veya bir ifayı yerine getirmesi gereken kişinin hakkı teslim 
etmemiş veya ifayı yerine getirmemiş olması karşısında hak veya ifa alacaklısı haklarına 
kavuşmak için cebir (zor) kullanma hakkına sahip değildir. 

İhkak-ı hak olarak tanımlanan kendi hakkını zorla alma eski (765 sayılı) Türk Ceza 
Kanunu’nun 308. maddesi kapsamında ayrıca suç sayılmıştır.  Bir kimse hükümete (devletin 
yetkili organlarına) başvurma olanağı varken bir hakkı elde etmek suretiyle eşya üzerinde 
zor kullanarak kendiliğinden hakkını alması veya bu hakka ulaşmak için şahıslara tehdit 
veya şiddet uygulaması yasaklanmıştır. Yeni (5237 sayılı) Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) 
kendiliğinden hak almaya yönelik fiilleri ayrı ve bağımsız bir suç olarak yer almamıştır, 
Ancak kendiliğinden hak arama amacı ile işlenen hırsızlık ( TCK 144/1-b), yağma (TCK 
150/1), dolandırıcılık (TCK 159/1), belgede sahtecilik (TCK 211) suçlarında bu amaç 
hukuka uygunluk sebebi olarak değil, sadece hafifletici neden olarak dikkate alınmıştır. 
Kendiliğinden hak arama amacı ile işlenen güveni kötüye kullanma (TCK 155), Konut 
dokunulmazlığının ihlali (TCK 116), tehdit (TCK 106) ve mala zarar verme (TCK 151) 
gibi suçlarda ise hafifletici neden olarak bile sayılmamıştır.   

Kişi, ulaşamadığı haklara kavuşabilmek için ancak yargı mercilerine başvurarak hak-
kının zorla alınmasını isteyebilir. Borçluların kendiliğinden yerine getirmediği borçları-
nı, bunların hak ve alacaklarından karşılayarak alacaklılarına karşı ifa etmek için icra ve 
iflas daireleri kurulmuştur.  2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 1. maddesinde icra 
dairelerine, 2. maddesinde ise iflas dairelerine yer verilmiştir. Buna göre her asliye mah-
kemesinin yargı çevresinde yeteri kadar ayrı ayrı veya birlikte icra ve iflas dairelerinin 
bulunması gerekmektedir.

Kendiliğinden hakkı teslim etmeyen kişinin kusurlu davranışı ile devletin bir hizmet 
sunması gerekmektedir. Devlet tarafından sunulan icra ve iflas işleri Harçlar Kanunu 
kapsamında harca tabi tutulmuş işlemlerdir. Harçlar Kanunu’na göre kural olarak har-
ca tabi işlemi başvuran ödemek zorunda olsa da borçlunun kusurlu davranışı nedeniyle 
alacaklının masraflara katlanmak ve alacağına kavuşmak zorunda kalması alacak hakları-
nı azaltıcı bir etki yaratacağından adil de olmayacaktır. Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK)  
49. maddesi gereğince kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı 
gidermekle yükümlüdür. Bu genel kural ile uyumlu olarak İİK 15. maddesi gereğince ka-

İcra ve İflas Harçları
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nunda aksine bir hüküm yok ise, bütün harç ve masrafların borçluya ait olacağı ve bunun 
icra dairelerinde uygulanması için ayrıca hüküm veya alacaklının ayrı talebine bağlı kal-
maksızın borçludan tahsil edileceğine yer verilmiştir.

Harçlar Kanunu’na ekli yargı harçları ile ilgili (1) sayılı tarifenin B. kısmında icra ve 
iflas harçlarına yer verilmiştir. Kanun koyucu icra ve iflas harçlarını ayırmış ve işlemlerin 
daire dışında memur eliyle yapılması halinde hem icra işlemleri hem de iflas işlemleri için 
haciz teslim ve satış harcı öngörülmüştür. Bu bölümde kamu gücü kullanılarak borçlula-
rın malvarlığı üzerindeki cebri (zorla) işlemlerin yerine getirilmesi için verilen hizmetler 
karşılığında alınan icra harçları ve iflas harçları ile doğrudan icra işlemlerinin karşılığı 
olmamakla birlikte tahakkuk ve tahsili alacağın tahsiline bağlanarak bir nevi icra harcı ha-
line gelen ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 
Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun çerçevesinde 
alınan Cezaevi Yapı Harcına da yer verilecektir. 

İCRA HARÇLARI
İcra harçları, icraya başvuru sırasında alınan icraya başvurma harcı, talep konusu yerine 
getirildiğinde değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı, tahsil 
talepli değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı ile haczedilen taşınmazlar ile ilgili 
yapılan işlemlerden alınan idare harçlarından oluşmaktadır.

İcraya Başvurma Harcı
İcra takibi, alacaklının alacağına devlet zoruyla kavuşması için yapılan işlemleri tanımlar. 
Alacağına kavuşmak isteyen alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip 
yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte ise alacaklı önce mahkemeye başvurarak hak veya 
alacağının tespitini yaptırdıktan sonra bu takip yolu izlenir. İlamsız takipte, alacaklının 
elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz, alacaklı bir belgeye dayanabileceği gibi 
takibi başlatabilmesi için herhangi bir belgeye de ihtiyacı yoktur. Alacaklı, borcunu kendi-
liğinden ödemeyen borçluya karşı yetkili icra dairesine başvurarak ödeme emri çıkarttırır. 
İlamsız takibe adi haciz yoluyla takip de denilmektedir.

İcra takipleri takip talebi ile başlar. İlamsız takipler İİK 58. maddesi gereğince takip ta-
lebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak ya da elektronik ortamda yapılır. Takip talebinde 
takip konusu alacağın kaynağı olan senet, senet yok ise borcun kaynağının gösterilmesi 
gerekmektedir. İlamlı takipler ise İİK 35. maddesi gereğince ilamın icra dairesine sunulma-
sı ile başlar. Alacak hakkı ilama dayanmış olduğundan takibin dayanağı da ilam olacaktır.

İİK 38. madde gereğince mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu 
ikrarını içeren re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile 
icra dairesindeki kefaletler, ilam gibi dikkate alınırlar. İcra kefaletleri müteselsil kefalet 
hükmündedir.

Harçlar Kanunu›nda icraya başvurma harcı bakımından ilamlı takipler ile ilamsız ta-
kipler arasında bir ayrım yapılmamıştır. İlamlı takipler peşin harcın konusuna girmemiş 
olmakla birlikte icraya başvurma harcından istisna edilmemiştir. İcranın başında icra da-
iresi açısından takibin borçluya bildirme sürecinde bir farklılık yoktur. İlamlı veya ilam-
sız takipler arasında icraya başvurma harcının farklı uygulanmasını gerektirecek nitelikte 
özel bir durum da bulunmamaktadır.

İlâmlı icrada başvurma harcı alınması mümkün müdür? 

İİK 66. maddesi gereğince ilamsız takiplerde borçluya gönderilen ödeme emrine karşı 
borçlu süresi içerisinde itirazda bulunur ise icra takibi duracaktır. İtiraz süresinde değil-

İlamsız takibe adi haciz yoluyla 
takip de denilmektedir.
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se alacaklının talebi üzerine icra memuru takip işlemlerine alacağın tamamı için devam 
edecektir. Eğer borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulunmuşsa, takibe kabul ettiği 
miktar için devam edilecektir. Alacaklının, itiraz nedeniyle duran takibe karşı iki hakkı 
mevcuttur. Alacaklı İİK 67. maddesi gereğince alacak iddiasının dayandığı sebebe göre 
itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler 
dairesinde alacağının varlığını tespit ettirmek suretiyle itirazın iptalini dava edebileceği 
gibi eğer takip, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede 
yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre ver-
dikleri bir makbuz veya belgeye dayanıyor ise, İİK 68. maddesi gereğince alacaklı itirazın 
kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını da isteyebilir.

Gerek itirazın iptali için görevli ve yetkili mahkemeye, gerekse itirazın kaldırılması 
için İcra Hukuk Mahkemesine yapılan başvurular mahkeme harcına tabi olacaklardır. 
Mahkemelerce itirazın iptali veya itirazın kaldırılması yönünde verilecek kararlar son-
rasında takip devem edeceğinden alacaklının yeninden bir başvuru yapmasına gerek bu-
lunmamaktadır. Bu durumda alacaklının itirazın iptali veya sonrasında icra işlemlerine 
devam edilmesi için ayrıca bir başvuru harcı ödemesine gerek yoktur.

İİK 78. madde gereğince ödeme emrine konu takip kesinleşmiş olmasına rağmen borç-
lu borcunu ödemez ise alacaklı haciz talebinde bulunmak zorundadır. Alacaklı bu hakkını 
takibin kesinleşmesinden itibaren bir yıl içerisinde kullanması gerekmektedir. Haciz tale-
bi yasal süresi içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse 
dosya işlemden kaldırılacaktır. Yenileme talebinde bulunan alacaklının başvuru harcını 
ödemesi gerekmektedir. Ancak alacaklının yenilemede ödemiş olduğu harçlar borçluya 
yüklenemeyeceği belirtildiğinden İİK 15. maddesindeki masraf ve harçların borçluya ait 
olacağı hükmünün dışında kalacaktır. İlamlı takiplerde ise bir yıl içerisinde haciz istemin-
de bulunulmaması nedeniyle yenileme taleplerinde ise herhangi bir harç alınmayacaktır.

Yenileme nedeniyle ödenmesi gereken harca ilişkin olarak İİK’da özel bir düzenlemeye 
yer verilmemiştir. Konusu belli bir meblağ olan ilamsız takiplerde Harçlar Kanunu’nun 29. 
maddesi gereğince alınan peşin harçların takip sonunda alınacak asıl harca mahsup oluna-
cağı belirtilmiştir. İcra harçları açısından takip sonundan kasıt takibin kısmen veya tama-
men alacaklının talebine uygun olarak sonuçlanmasını anlamak gerekmektedir. Harçlar 
Kanunu›na ekli (1) sayılı Yargı Harçları Tarifesine göre değeri belli olan icra takiplerinde 
takibin sonunda alınacak harç tahsil harcı olduğundan, peşin harcın tahsil harcına mah-
sup edileceği belirtilmiştir. Peşin harcın Harçlar Kanunu›nda yazandan daha fazla oranda 
alınmasını gerektirir açık bir yasa düzenleme de yoktur. Anayasamızın 73. maddesindeki 
harçların kanunla konulup, kaldırılacağı veya değiştirileceği kuralından (kanunilik ilke-
sinde) hareket ile düşen haciz hakkını yeniden elde etmek için yapılacak yenileme başvu-
rusundan sadece başvuru harcı alınabilir. 

İşlemden kalkan dosyanın yenilenmesinde peşin harç alınacak mıdır? 

İpotek Alacaklısına Ulaşılamaması veya Temerrüdü
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 881. maddesi gereğince halen mevcut olan 
veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir 
alacak, ipotekle güvence altına alınabilecektir. TMK 883. maddesi gereğince alacak sona 
erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir. İİK 
153. maddesi gereğince ipotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu, 
borcunu ödeyerek ipotek altında bulunan taşınmazını ipotek altından kurtarmak istedi-
ğinde borcunu ödemek için alacaklıya ulaşamadığı veya alacaklı haklı bir sebep olmak-
sızın alacağı almıyor (alacaklının temerrüdü) ise icra dairesine müracaatla alacaklısına 

Haciz talebi yasal süresi içinde 
yapılmaz veya geri alındıktan 
sonra bu müddet içinde 
yenilenmezse dosya işlemden 
kaldırılacaktır.
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ulaşamadığını ve ikametgahının bilinmediğini veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten 
kaçındığını beyan ederse icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve 
ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. 

Alacaklı on beş gün içinde gelmediği veya gelip de kanunen geçerli bir sebep ileri sür-
meksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten kaçınırsa borçlu borcunun tamamını icra 
dairesine yatırdığında İcra Mahkemesi verilen paranın alacaklı adına alınmasına ve ipotek 
kaydının terkinine (kaldırılmasın) karar verir. 

Borçlunun bu hükümden faydalanabilmesi için illa borcun vadesinin gelmesine gerek 
yoktur. Vadesi gelmemiş ipotek ile teminat verdiği borçları işlemiş ve işleyecek faizleri 
ile birlikte ödeyebilir. Alacaklının, ödemeyi kabul etmesi halinde icra dairesinde işlem 
tamamlanacaktır. İcra dairesi borçlu açısından ipoteğin kaldırılması için tevdi yeri görevi-
ni yürütmektedir. İcra dairesi borçlunun ödeme borcunun icrasını sağlayarak borçlunun 
borcundan kurtulmasına da yardım etmektedir. Borçlunun icra dairesine yapmış olduğu 
bu başvuru da icraya başvurma harcının konusuna girecektir. 

Alacaklıya alacağı herhangi bir takip talebi bulunmadan ödenmektedir. Alacaklının ta-
kip talebi olmadan alacaklıya yapılan ödemelerden tarifeye göre İİK 125/3 gereğince tahsil 
harcı kesilebilmesi için ödemenin ipotekli taşınmazın diğer alacaklılar tarafından ipoteğin 
paraya çevrilmesi suretiyle satışından dolayı yapılması gerekmektedir. Bu durumda borçlu-
nun borcunu ödeyerek ipoteği kaldırması nedeniyle tahsil harcı ödenmeyecektir.

İcraya Başvurma Harcına Tabi Olmayan İşlemler

Ödeme Emrine İtiraz
İİK 62. maddesinde ödeme emrine itiraz düzenlenmiştir. Buna göre itiraz etmek isteyen 
borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçeyle veya 
sözlü olarak icra dairesine bildirmek zorundadır.  Ödeme emrine itiraz, icraya yapılacak 
sözlü veya yazılı başvuru ile yapılacaktır.

Ödeme emrine karşı yapılan itiraz, başlatılan icra takibinin durdurulmasına yönelik-
tir. Harçların konuluş amacından hareket ettiğimizde devletten bir hizmetin yapılmasını 
değil, devletin aleyhine yapmakta olduğu hizmeti durdurma amacına yöneliktir. Diğer 
taraftan ödeme emrine yapılan itiraz yeni bir işlem tesisine yönelik değil, mevcut bir işle-
min işleyişine dairdir. Kaldı ki, bir ifayı yerine getirmek zorunda olmayan kişiden devletin 
gücü kullanılarak bir borcun ödenmesi veya bir edimin ifası istenemez. Haksız bir takip 
ile karşı karşıya kalan kişinin haklı itirazını oraya koyması nedeniyle bir mali yük ile karşı 
karşıya da bırakılmaması gerekir. 

Kanun koyucu, borca haksız ve kötü niyetle itirazı engellemek için İİK 67. ve İİK 68. 
maddelerinde mahkemelerce karar verilmek üzere itirazın haksız çıkması halinde yüzde 
yirmiden az olmamak üzere tazminat öngörülmüştür. Bu tazminat haklı itirazı kaldırt-
mak veya iptal ettirmek isteyen taraf için de öngörülmüştür. 

Ödeme emrine itiraz takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığın-
da itirazın gönderilme masrafı itiraz edene ait olacaktır. Bu maddede daha önce yer alan 
“İtiraz, takibi yapan icra dairesinden gayrı bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire ge-
reken harç ve masrafları itirazla birlikte alarak yetkili icra dairesine gönderir.” ifadesi 4949 
sayılı Kanun’un 13 üncü maddesiyle kaldırılmıştır. Maddede yer alan “Harç” ibaresinin 
kaldırılmasının gerekçesi ise “harç” sözcüğü, değişen Harçlar Kanunu karşısında bugün 
için anlamını yitirmiş olması olarak açıklanmıştır. O halde ödeme emri icraya yapılmış 
olan bir başvuru olsa bile icraya başvurma harcı alınmayacaktır.

İcra dairesi borçlu açısından 
ipoteğin kaldırılması için tevdi yeri 
görevini yürütmektedir.
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Takip Yolunun Değiştirilmesi
İcra takiplerinde üç yol bulunmaktadır. Bunların ilki haciz yolu ile takip, diğeri iflas yolu 
ile takip ve rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takiptir. İİK 45. madde gereğince rehinle 
temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin 
paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir. Ancak rehinin tutarı borcu ödemeye yetmediği 
durumda alacaklı kalan alacağını iflas veya haciz yoluyla takip edebilecektir.

İcra ve İflâs Kanunu’nun 43’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince, iflas yolu 
ile takip ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere 
tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları 
bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Eğer alacak rehin ile temin edil-
memiş ise alacaklı iflas yolu ile takip yapılabilecek kişilere karşı haciz yolu ile de takipte 
bulunabilecektir.

Alacaklı her iki yolu birden kullanamaz ya iflas yolunu ya da haciz yolunu seçmek 
zorundadır. Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere harç öde-
meksizin takip yolunu değiştirmek üzere yeni baştan müracaat edebilir. Kanun koyucu 
takip yolu değişikliğini bir defa harçtan istisna tutmuştur. Ancak alacaklı değiştirdiği yol-
dan vazgeçip yeniden ilk yolu seçerse bu değişiklik ikinci defa yapılmış olacağından harca 
tabi olacaktır. Bu işlemdeki harç istisnası başvuruya özgülenmiştir,  bu nedenle İİK’ da 
belirtilen harç istisnasını icraya başvurma harcı olarak anlamak gerekmektedir. Peşin harç 
tahsilat halinde mahsup edileceğinden dosyada mevcudiyetini devam ettireceğinden ye-
niden ödenmesine gerek yoktur.

İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması
İİK 257. maddesi gereğince rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun 
alacaklısı, borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemeye, kaçırma-
ya veya kendisi kaçmaya hazırlanır veya kaçar ya da bu amaçla alacaklının haklarını ihlal 
eden hileli işlemlerde bulunursa veya belli bir ikametgahı yoksa kendisinde veya üçüncü 
şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarının ihtiyaten hac-
zedilmesini isteyebilecektir. İİK 258. maddesi çerçevesinde verilen ihtiyati haciz kararının 
verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra 
dairesinden kararın infazının istemesi gerekmektedir. İhtiyati haciz bağımsız bir işlem 
olmayıp, İİK 264. maddesi gereğince tamamlanması gerekir.  Dava açılmadan veya icra 
takibine başlanmadan evvel ihtiyati haciz yaptırmış olan alacaklı; haczin tatbikinden, ha-
ciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün 
içinde ya takip talebinde (Haciz veya iflas) bulunmaya veya dava açmaya mecburdur. Aksi 
halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Alacaklı açacağı icra taki-
binde icraya başvurma harcını ödeyecektir.

İcra Aracılığı ile Satılan Taşınmazın Tahliyesi ve Teslimi
İİK 85. maddesi gereğince borçlunun kendi elinde bulunan veya üçüncü şahısta bulunan 
taşınmazlarından alacaklının ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacakla-
rına yetecek kadarı haciz edilebilecektir. İİK 106. maddesi gereğince alacaklı, haciz edilen 
taşınmazın hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını istemesi gerekmektedir. İcra dairesi 
borçlu yerine geçerek borçları, faiz, harç ve masraflarını karşılamak üzere borçlunun ta-
şınmazını açık artırma (İİK 126) suretiyle satabilecektir. Yapılan açık artırma sonrasında 
icra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini ka-
zanmış olur. Borçlunun malvarlığını satma yetkisini kullanan İcra Dairesi satmış olduğu 
taşınmazı, alıcısına üzerindeki sınırlamaları kaldırarak teslim etmesi gerekmektedir. İİK 
144. maddesi gereğince bir taşınmazı paraya çeviren icra dairesi o taşınmaz üzerindeki 
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irtifak haklarına, gayrimenkul mükellefiyetlerine ve gayrimenkul rehin haklarına dair ka-
yıtların tapu sicilinden terkin ve nakillerini de yaptıracaktır. 

Diğer taraftan eğer satılan taşınmaz borçlu ya da başkaları tarafından işgal edilmekte 
ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edile-
rek tahliyesi istenecek, eğer tahliye  gerçekleşmezse, tahliye cebri olarak tamamlanacaktır 
(İİK135), tahliye edilen taşınmaz alıcıya boş olarak teslim edilecektir.  

Satış, tahliye ve teslim işlemleri ilgili icra dosyası kapsamında alınan/alınacak harçlar 
karşılığında icra dairesinin yapacağı işlemlerdir. Bu işlemler için alıcının ayrıca bir talepte 
bulunmasına da gerek bulunmamaktadır. Kesinleşen satış işleminin tamamlanması taşın-
mazın alıcısına teslimini de içermektedir. Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı yargı harçları 
tarifesinde yer alan gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde ödenecek tahsil 
harcı Harçlar Kanunu’nun 18. maddesi ile birlikte değerlendirildiğinde kira işlemleri ne-
deniyle kiraya verilmesi sonrasında kiracının tahliyesi ile ilgilidir. İİK 135. maddede icra 
aracılığı ile yapılmış olan satış sonrasında taşınmazı kullananlar ile ilgili olarak “işgal”  
tanımını kullanmıştır. Gerek icra dairesinin harcı alınmış/alınacak bir işlem kapsamında 
yapmış olduğu işlemlerin ayrı bir harca tabi olmaması, gerekse Harçlar Kanunu’nda bu 
konuya ilişkin olarak açıkça bir harç alınmasının öngörülmemiş olması nedeniyle icra 
vasıtasıyla satılan taşınmazların satışı sonrasında alıcıya teslimi için yapılacak tahliye işle-
minden herhangi bir harç alınmayacaktır.

İcra yolu ile yapılan satış sonrasında taşınmaz hacizden önceki bir tarihte yapıldığı 
resmi bir belge ile belgelenmiş bir sözleşemeye dayalı olarak üçüncü bir şahıs tarafından 
kullanılıyor ise, o zaman icra dairesince bir tahliye gerçekleşmeyecektir. Alcı koşulları var 
ise TBK hükümleri dairesinde açacağı tahliye davası veya sonradan edileceği bir taahhüde 
dayalı tahliye istemi ise artık bağımsız bir talep olacağından kanunlarda öngörülen şekilde 
harca tabi olacaklardır. 

Peşin Harç
Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinde nispi harçlarda ödeme zamanı belirtilerek, nispi ola-
rak alınan karar ve ilam harcı için ödeme süresi düzenlenmek suretiyle peşin harç alın-
ması düzenlenmiş olmasına karşın, icra işlerinde peşin harç için Harçlar Kanunu’nun 29. 
maddesinde özel düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, ilama dayanmayan takip istek-
lerinden alacak miktarının binde beşi peşin alınacaktır. 

Kanun koyunu peşin harcı sadece ilamsız takipler için öngörmüştür. İlamı veren mah-
kemede sürdürülen işlemler için daha önce Harçlar Kanunu’nun 28. maddesi gereğince 
peşin karar ve ilam harcı alınmış olması, hüküm ile karar ve ilam harcının doğması kar-
şısında, ilamın icrası için yeniden alacaklıdan harç alınması adil olmayacaktır. İİK 15. 
maddesi gereğince tüm masraf ve harçlar ilam borçlusuna aittir. İlamın gereklerini yerine 
getirmeyen borçlu aleyhine yapılacak icra takibi sonrasında borçlu ayrıca icra harçlarına 
da katlanmak zorunda kalacaktır.

Peşin harcın alınabilmesi için alacak miktarının bilinmesi gerekmektedir.Zira harcın 
matrahını alacak tutarı oluşturacaktır. Harçlar Kanunu’nun 16. maddesi gereğince değer öl-
çüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler esas alınacaktır. İcra harç-
ları içerisinde değer üzerinden alınan harçlar tahsil harçlarıdır. O halde tahsil harcı alınabi-
lecek olan icra işlemleri peşin harcın da konusunu teşkil etmektedir. Buna göre peşin harç;

•	 Belli	bir	parayı	almaya	yönelik	takip	taleplerinde,	
•	 Taşınmazların	ve	gemilerin	tahliye	ve	teslimi	taleplerinde,	
•	 Menkul	teslimi	taleplerinde,	
ortaya çıkacaktır. Belli bir paranın talep edildiği takiplerde matrah, talep edilen ala-

cak olacaktır. Bu alacak hem asıl alacağı hem de takip tarihine kadar hesaplanmış olan 

 İcra dairesinin harcı alınmış/
alınacak bir işlem kapsamında 
yapmış olduğu işlemleri ayrı bir 
harca tabi değildir.
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faiz alacağını kapsayacaktır. İİK 20. maddesi gereğince takipten sonra işleyecek faizlerden 
harcın hesabında dikkate alınmayacağından, icra takibinden sonra işlemiş olan faizler 
için sonradan peşin harç da istenemeyecektir. Değer esasının uygulanmasında Harçlar 
Kanunu’nun 18. maddesi gereğince bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve tesli-
mine dair olan icra takiplerinde değer bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir 
edilecek bir bedel dikkate alınacaktır.  Menkul teslimlerinde ise menkulün ilamda veya 
takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer dikkate alınacaktır.

Takip sonrası işleyecek faizler peşin harcın konusuna girer mi?

İlamsız takiplere karşı yapılan itiraz nedeniyle takip durduktan sonra alacaklı gerek 
İİK 67.madde gerekse İİK.68. madde hükümleri çerçevesinde alacağın dayandığı sebe-
be göre genel mahkemelerden itirazın iptali veya İcra Hukuk Mahkemesinden itirazın 
kaldırılmasını talep etmek için müracaatta bulunmak zorunda kalırsa peşin alınan harç 
kendisine iade olunabileceği gibi mahkemeye yapmış olduğu başvuru nedeniyle ödemek 
zorunda kalacağı mahkeme harçlarına mahsup ettirebilecektir. İtirazın iptal edilmesi veya 
kaldırılması sonucunda takibe devam edilmesi halinde artık iade alınan veya mahkeme 
harçlarına mahsup edilen peşin harç yeniden alınmayacaktır. Zira artık takibin devamı bir 
ilama dayanmış olacaktır.

İİK 38. maddesi gereğince Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para bor-
cu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile 
icra dairesindeki kefaletler, ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi olacaktır. Harçlar 
Kanunu’nda, ilamlı takipler için peşin harç istisnası öngörüldüğünden ve ilam hükmün-
de olan belgelerin de ilamlı icra prosedürüne tabi olacağından bunlar için de peşin harç 
alınmayacaktır.

Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, 
istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmiştir. Aynı maddede Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve 
Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek 
kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandı-
rılacak kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harç-
ları hariç) bu Kanunda yazılı harçlardan istisna edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 01.11.2005 tarih ve 2005/1 sayılı Harçlar Kanunu Sir-
külerinde de; bankalar, özel finans kurumları, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası 
kurumlarca kullandırılan kredilerin vadesinde ödenememesi sebebiyle kredi borçlusunun 
veya kefillerinin, borca karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerinin krediyi kullandı-
rılan kuruluş tarafından satın alınması halinde istisnanın, söz konusu gayrimenkullerin 
kredi kuruluşunun aktifine girmesine kadar geçecek süreçte noterde, yargıda, icrada ve 
tapuda yapılacak işlemler nedeniyle doğacak harçlarla sınırlı olduğu, şirket aktifine kay-
dedilen gayrimenkullerin daha sonra satılması işlemlerinin harçtan bağışık tutulmasına 
imkan bulunmadığı düzenlemesine yer verilmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 06.07.2007 tarih ve 060117 
sayılı yazısında, Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde yer alan bankalar, yurt dışı kredi 
kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların temi-
natları ile geri ödemelerine ilişkin işlemlere uygulanacak harç istisnasının, Kanunda ön-
görülen tüm harçları kapsayacak şekilde uygulamasına devam edilmesinin ve bu kapsam-
da mahkeme ve icra dairelerinde tahsil olunan harçların da ilgililerin talebi halinde iade 
edilmesinin gerektiği, 06.02.2008 tarih ve 2008/1 sayılı Harçlar Kanunu İç Genelgesi’nde 
de, Kanunda sayılan kuruluşlar tarafından kullandırılan kredilerin temin edilmesi, kre-
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diler için teminat verilmesi ve kredilerin geri ödenmesi ile ilgili olarak noterde, yargıda, 
icrada ve tapuda yapılacak işlemlerin her türlü harçtan istisna bulunduğu, bankalarca kul-
landırılan kredilerin geri dönüşüne ilişkin olarak icrada yapılan işlemler sırasında tahsil 
olunan başvuru harcının, ilamsız takiplerde peşin harcın ve icra tahsil harçlarının da bu 
kapsamında değerlendirilmesinin gerektiği, bu nedenle kredinin geri dönüşüne ilişkin ol-
mak kaydıyla, icra dairelerince tahsil edilen başvuru harcı, ilamsız takiplerde peşin harç ve 
icra tahsil harcının, söz konusu harcı ödeyen kişinin başvurusu halinde, kredinin borçlusu 
veya alacaklısı ayrımı yapılmaksızın iade edilmesinin gerektiği belirtilmiştir. 

İcranın Yerine Getirilmesi Harcı
Kanun koyucu icra takibi sonrasında talebin yerine getirilmesini ikiye ayırarak talep ko-
nusunun para ile ölçülebilmesi halinde değer ölçüsü çerçevesinde nispi tahsil harcı öngör-
müşken, bir değer ile ölçüşemeyen takip konusunun yerine getirilmesini maktu icranın 
yerine getirilmesi harcına tabi tutmuştur. İİK’nın 24. maddesinde yer alan Menkul teslimi 
ile İİK 26 ve 27. maddeleri gereğince Gayrimenkullerin tahliye ve teslimi ile İİK 31/A 
maddesi gereğince gemilerin tahliye ve teslimleri Harçlar Kanunu’na yargı harçlarını dü-
zenleyen (1) sayılı tarifeye göre tahsil harcına tabi tutulacağından icrayı yerine getirme 
harcı uygulanmayacaktır. 

İİK 25. maddesi gereğince çocuk teslimine dair olan ilamın erine getirilmesi, İİK 25/A 
maddesi gereğince çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ilamın yerine geti-
rilmesi maktu olarak belirlenmiş olan icranın yerine getirilmesi harcının konusunu oluş-
turmaktadır. 

Menkul, taşınmaz, gemi teslimi yönündeki taleplerden icranın yerine getirilmesi harcı alı-
nacak mıdır?

Tahsil Harcı
Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine borçlunun ödeme yapması, haczedilen veya re-
hinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunması, haczedilen veya rehinli 
malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunması, ipotekli taşınmazın satılması 
sonrasında ipotek alacaklısına ödeme yapılması, menkullerin teslimi, taşınmazların ve 
gemilerin tahliye ve teslimi tahsil harcının konusunu oluşturmaktadır. Tahsil harcı, tale-
bin kısmen veya tamamen başarılı olması sonucunda alacaklıya bir fayda sağlandığında 
ortaya çıkmaktadır. Örneğin icra takibi sonrasında alacağı karşılayacak haciz yapılmış ol-
masına karşın satış istem hakkının düşmesi nedeniyle haczin kalkması ve borçlunun bu 
malını başkasına satması veya başka alacaklıların haciz sırasında öne geçerek haczi düşen 
alacaklıya bir ödeme yapılamaması halinde tahsil harcı gündeme gelmeyecektir. Tahsil 
harcının doğması için alacağa kavuşmak üzere borçlunun mal veya hakları üzerinde ha-
ciz uygulamak yeterli olmadığı gibi borçlunun haciz yapılmadan ödemesinde olduğu gibi 
gerekli de değildir.  

Para veya teminattan başka borçlardan olmasına karşın menkul teslimi, gayrimenkul 
ve gemi tahliye ve teslimleri de değer ölçüsüne göre tahsil harcına tabi tutulmuştur. Bir 
gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil har-
cı, bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesapla-
nacakken, menkul teslimlerde menkulün değeri dikkate alınacaktır. İcra takibinden sonra 
işleyecek faizler ise harcın hesabında dikkate alınmayacaktır. Alacaklının alacağını artıran 
faizin tahsil harcına tabi tutulmamasının sebebi, alacağın geciktikçe artmasına karşın dev-
letin gücüne rağmen alacağı zamanında tahsil etmemiş olması nedeniyle bu faiz harca 
tabi tutulmaz. Faiz hizmetin sunulmasının değil hizmetin etkili bir şekilde sunulamaması-
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nın bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 38/A 
maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar 
ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu 
bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır. 

Değer ölçüsüne göre nispi harca tabi tutulan tahsil harcına ilişkin oranlar aşağıdaki 
gibidir (uygulanacağı tarihteki geçerli oranlar kontrol edilmelidir) : 

•	 Ödeme	veya	icra	emrinin	tebliği	üzerine	hacizden	evvel	ödenen	paralardan	(Yüz-
de 4,55) 

•	 Hacizden	sonra	ve	satıştan	önce	ödenen	paralardan	(Yüzde 9,10) 
•	 Haczedilen	veya	rehinli	malların	satılıp	paraya	çevrilmesi	suretiyle	tahsil	olunan	

paralardan (Yüzde 11,38) 
•	 Resmi	ve	özel	müesseseler	memur	ve	hizmetlilerinin	maaş,	ücret,	gündelik	ve	sair	

hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55) 
•	 Takip	talebi	bulunmayan	alacaklılara	İcra	ve	İflas	Kanunu’nun	125	inci	maddesinin	

3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27) 
•	 Gayrimenkullerin	ve	gemilerin	tahliye	ve	tesliminde;	

•	 İcra	emrinin	tebliği	üzerine	tahliye	olunduğu	takdirde	(Yüzde 2,27) 
•	 Tahliye	ve	teslim	icra	marifetiyle	olduğu	takdirde	(Yüzde 4,55) 

•	 Menkul	tesliminde;	
•	 İcra	emrinin	tebliği	üzerine	teslim	halinde	(Yüzde 2,27) 
•	 İcra	marifetiyle	teslim	halinde	(Yüzde 4,55) 

Tahsil harcının doğumu için ödeme emri veya icra emrinin tebliği yeterli görülmüştür. 
İcra dairesinde borcun tahsiline yönelik olarak herhangi bir haciz işlemine başlanmamış 
olsa bile ödeme veya icra emrinden sonra para ödenmesi veya menkul, gayrimenkul veya 
geminin teslimi veya tahliyesi de harca tabi tutulmuştur. Oranlar dikkate alındığında ha-
ciz işlemi gerçekleştikten sonra ödeme yapılmasını iki kat daha fazla harca tabi tutmuştur. 
Rehinli	malın	paraya	çevrilmesi	gibi	daha	meşakkatli	olan	 işlerde	 ise	harcın	daha	 fazla	
alındığı görülmektedir.

Bir alacağın takibi veya bir malın teslimi veya tahsili için ödeme emri düzenlenmesine 
rağmen borçlu borcunu ödeme veya icra emrinin kendisine tesliminden önce yerine ge-
tirmiş ise tebliğden önce yapılmış olan ödemeler veya yerine getirmeler için herhangi bir 
harç alınmayacaktır.

Alacaklı takip talebi ile alacağı zorla alma hakkını icra dairesine devretmektedir. Bu 
nedenle ödeme veya icra emri tebliğinden sonra borçlu ödemesini ve ifasını icra dairesi 
aracılığı ile yapması gerekmektedir. Borçlu takibe konu olan borçlarından ancak icra da-
iresine yaptığında veya haricen yapmış ise tevsik edici belgeleri ile dosyaya bildirdiğinde 
borcundan kurtulacaktır. Gerek alacaklı gerekse borçlunun, icra haricinde alınan paraları 
veya yerine getirilen ifaları icra dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Takip sonrası işlemiş faiz üzerinden neden tahsil harcı alınmaz?

İcra Takibinden Vazgeçme (Feragat) Harcı
Alacaklı farklı saikler ile icra takibinden vazgeçebilir, takipten vazgeçme alacaklının ala-
caklarından vazgeçme değil takip talebinden vazgeçmesi anlamında değerlendirilmelidir. 
Nitekim Yargıtay Esas haktan feragat beyanının açık olması gerektiği, takipten feragatin, 
esas haktan feragat anlamına gelmeyeceğine karar vermiştir. (Yargıtay 12. Hukuk Daire-
si E. 1991/11509 K. 1992/4534 T. 9.4.1992 ) Alacaklı örneğin alacak haklarından vazgeç-
meyerek için daha uzun yeni bir vade belirleyip talep etme hakkını ileriki bir tarihe de 
erteleyebilir. 

5



Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi110

Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra ta-
kibinden vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcı-
nın yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil 
harcı tam olarak alınır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Kanun koyucu bu düzenleme ile 
ikili bir ayrıma gitmiştir. Birincisi haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazge-
çildiğinde artık devlet alacağın tahsili için her türlü işlemi tamamlamış olduğundan tahsil 
harcının tamamını istemektedir. Diğer taraftan mal haczedilip paraya çevrilmeden veya 
ifa yerine getirilmeden önce alacaklı icra takibinden vazgeçer ise tahsil harcının yarısının 
tahsil edilmesini öngörmüştür.

Ortaya çıkan olaylar sonrasında şekillenen yargı kararları ile vazgeçme harcının gerek-
çesi görünürde alacaklı tarafından tahsil edilmemiş olan alacağın haricen tahsil edilmiş 
olması olarak değerlendirilmektedir. Diğer taraftan Yargıtay bir kararında icra takibinden 
vazgeçilmemiş olmasına kaşın tüm hacizlerin kaldırılması istemi, alacağın haricen tah-
sil edildiğine karine teşkil edeceğinden, hacizlerin kaldırılması için anılan yasa hükmüne 
uygun olarak tahsil harcının ödenmesinin zorunlu olduğuna karar vermiştir. (Yargıtay 
12.Hukuk Dairesi E:2011/19241 K:2012/4921 T:23.02.2012 ) 

İcra takibinden vazgeçen alacağından da vazgeçmiş sayılır mı?

CEZAEVİ (YAPI) HARCI
2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve 
Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun’un 1nci maddesi ile icra 
dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan 
paranın % 2 si ve kıymeti muayyen olmayan ilamların icrasından tahsil harcının yarı-
sı nispetinde harç alınacağı, maktu harçların ilamın icraya konulduğu zaman peşin ola-
rak alınacağına yer verilmiştir. Kanunda harç ismi belirtilmemiş olmakla birlikte kanun 
adında hacın alma gerekçesi ceza evleriyle mahkeme binaları inşası olarak belirlenmiş 
olduğundan uygulamada Cezaevi Yapı Harcı olarak isimlendirilmektedir. Cezaevi yapı 
harcı bir hizmet karşılığında alınmamaktadır. Ancak tahakkuku icra dairesince yapılacak 
tahsile bağlanmış olduğundan icra harcı olarak kabul edilmektedir.

Cezaevi yapı harcının en önemli özelliği Harçlar Kanunu’nun 15. maddesindeki harç 
ve masrafların borçluya ait olduğu kuralının dışında bulunmasıdır. Kanunda da cezae-
vi yapı harcının borçluya yükletilemeyeceği ayrıca belirtilmiştir. Harçlar Kanunu’nda yer 
alan istisna ve muafiyetler de aynı şekilde yapı harcı bakımından uygulanmayacaktır.

İİK 125/3 maddesi gereğince ipotekli bir taşınmazın başka bir alacaklı tarafından hac-
zettirilip sattırılması halinde ipoteğin de muaccel hale gelmesi durumunda başka bir ifa-
deyle, bir takip sonucu olmayarak alacağın tercihen ödenmesi halinde tahsil harcına tabi 
tutulacağından bu tür ödemelerden cezaevi harcının da alınması gerekmektedir (Danıştay 
9. Dairesi 2001/4155 E., 2004/8 K.) Takip sonrası işlemiş olan faizlerden harç alınmaya-
cağı Harçlar Kanunu’nun 20. maddesinde yer almaktadır. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri 
Genel Müdürlüğü’nce cezaevi yapı harcının, tahsil olunan paranın % 2’si oranında ola-
cağı, bu nedenle cezaevi yapı harcının takibe konu alacak miktarı üzerinden değil, takip 
masrafları çıkarıldıktan sonra takip sırasında işlemiş faizlerin de dikkate alınması suretiy-
le alacaklıya ödenen yani tahsil olunan miktar üzerinden hesaplanması gerektiğine dair 
22.02.2008 tarihli ve 5051 sayılı  genel yazısı Danıştay tarafından iptal edilmiştir (Danıştay 
3. Dairesi E:2009/3417, K:2011/879). Buna göre takip sonrası işlemiş faizlerden cezaevi 
harcı alınmayacaktır. 

Cezaevi harcı, 2548 sayılı Cezaevleri ile Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alı-
nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun´un 1. 
maddesi uyarınca alacaklıdan alındığından, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen 

Mal haczedilip paraya 
çevrilmeden veya ifa yerine 
getirilmeden önce alacaklı icra 
takibinden vazgeçer ise tahsil 
harcının yarısı tahsil edilir.
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istisna ve muafiyetlerin, anılan harç için uygulanma imkanı bulunmamaktadır (Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu  E:2009/12-545  K:2009/61).

Takip sonrası işlemiş faizlerden cezaevi harcı alınır mı?

İFLÂS HARÇLARI
İflas, alacaklıların alacağının tahsili için borçlunun tüm malvarlığı üzerinde gerçekleşti-
rilen cebri tahsil ve tasfiye yöntemidir. İflas yolu ile takip sadece iflas yoluyla takibe tabi 
şahıslara karşı yapılabilecektir. Bunlar İİK 43. maddesinde 

•	 Ticaret	Kanunu	gereğince	tacir	sayılan	veya
•	 Tacirler	hakkındaki	hükümlere	tabi	bulunanlar	ile	
•	 Özel	kanunlarına	göre	 tacir	olmadıkları	halde	 iflasa	 tabi	bulundukları	bildirilen	

hakiki veya hükmi şahıslar olarak 
sayılmıştır.Tacir 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre bir ticari işletmeyi, 

kısmen de olsa, kendi adına işleten kişi olarak tanımlanmıştır. Tacir olmamakla birlikte 
TTK 12. maddesi gereğince bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir 
şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına or-
tak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu 
olacaktır. TTK 17. maddesinde tacire ilişkin hükümlerin donatma iştirakine de aynen uy-
gulanacağına yer verilmiş ve 1084. maddede donatma iştirakinin hakkında iflasın açılma-
sıyla sona ereceği belirlenmiştir.

Diğer taraftan İİK 44. madde gereğince belli koşullar altında ticareti terk eden tacir hak-
kında iflas yolu ile takip yapılabileceğine yer verilmiştir. TTK 240. madde gereğince belli ko-
şullarda şirket ortaklarının da iflasının istenebileceği, gibi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 
110. maddesi çerçevesinde banka yönetici ve denetçilerinin de iflası istenebilir.

İflas, İİK 155-166. maddelerinde düzenlenen iflas yolu ile takip, İİK 167, 171-176. mad-
deleri çerçevesinde Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takip sonrasında takipli iflas 
sonucunda ortaya çıkabileceği gibi daha önceden hiç bir takip yapılmaksızın İİK 177. mad-
desi gereğince alacaklının talebi ile doğrudan iflâs, İİK 179. maddesi gereğince sermaye 
şirketlerinin ve kooperatiflerin borca batıklığı, İİK 178. ve 179. maddeleri gereğince borç-
lunun ihtiyari olarak talebi ile doğrudan iflas, TTK 238. maddesi gereğince kollektif şirket 
ortakları, TTK 240. maddesi gereğince komandit şirket ortakları hakkında doğrudan iflas 
talebi şeklinde de ortaya çıkabilir. İflasın açılmasında maktu harç alınır. Alacaklıların ala-
caklarını almaları için masaya katılma istemleri de maktu masaya katılma harcına tabidir.

Paraya çevrilen iflas masası malları İİK 241-246. maddeleri gereğince masa alacaklıları 
arasında paylaştırılır. İflasta paylaşılan para üzerinden Yüzde 4,55 iflas harcı alınır.

KONKORDATO HARÇLARI
Ödemesi gereken borçları ödemek isteyen ancak tamamını ödeme kudreti olmayan iyi ni-
yetli borçlu, İİK 285. maddesi gereğince İcra Mahkemesinden konkordato hükümlerin-
den faydalanmak için başvurabilir. Bu başvuru Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı listede 
düzenlenen yargı harçlarından konkordato isteme harcına tabidir.  Konkordato ile borçlu 
borcunun tamamını ödeyemeyeceğini ancak belli kısmını ödeyebileceğine dair alacaklılar-
la yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşma İİK 297. madde gereğince kaydedilmiş olan alacaklı-
ların yarısını ve alacakların üçte ikisini aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul 
edilmiş sayılır. Konkordato ile kararlaştırılan tutarlar alacaklılara ödenir. Konkordatoda 
alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden binde 11,38 konkordato harcı alınır.

Harç hesaplarken hesap tarihinde geçerli oranları ve maktu tutarları kontrol ediniz!
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İflasta paylaşılan para üzerinden 
yüzde 4,55 iflas harcı alınır.
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Özet

İcra  harçlarını ve harca konu işlemleri açıklayabilmek.
Herkes kendi hakkını isteme hakkına sahiptir. Kişi 
cebir kullanmadan kendisine ait bir hakkın teslimi-
ni bu hakkı elinde bulundurandan isteyebilir. Kişi, 
ulaşamadığı haklara kavuşabilmek için ancak yargı 
mercilerine başvurarak hakkının zorla alınmasını 
isteyebilir. Borçluların kendiliğinden yerine getirme-
diği borçlarını bunların hak ve alacaklarından karşı-
layarak alacaklılarına karşı ifa etmek için icra ve iflas 
daireleri kurulmuştur.  

 Kendiliğinden hakkı teslim etmeyen kişinin kusurlu 
davranışı ile devletin bir hizmet sunması gerekmek-
tedir. Devlet tarafından sunulan icra ve iflas işleri 
Harçlar Kanunu kapsamında harca tabi tutulmuş iş-
lemlerdir. İİK 15. maddesi gereğince kanunda aksine 
bir hüküm yok ise, bütün harç ve masrafların borçluya 
ait olacağı ve bunun icra dairelerinde uygulanması için 
ayrıca hüküm veya alacaklının ayrı talebine bağlı kal-
maksızın borçludan tahsil edileceğine yer verilmiştir.

 İcra takibi, alacaklının alacağını devlet zoruyla ka-
vuşması için yapılan işlemleri tanımlar. Alacağına 
kavuşmak isteyen alacaklı ilamlı ve ilamsız takip ol-
mak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. 
İlamlı takipte ise alacaklı önce mahkemeye başvura-
rak hak veya alacağının tespitini yaptırdıktan sonra 
bu takip yolu izlenir. İlamsız takipte, alacaklının elin-
de herhangi bir mahkeme ilamı bulunmaz, alacaklı 
bir belgeye dayanabileceği gibi takibi başlatabilmesi 
için herhangi bir belgeye de ihtiyacı yoktur. Harç-
lar Kanunu’nda icraya başvurma harcı bakımından 
ilamlı takipler ile ilamsız takipler arasında bir ayrım 
yapılmamıştır. İlamlı takipler peşin harcın konusuna 
girmemiş olmakla birlikte icraya başvurma harcından 
istisna edilmemiştir. 

 İİK 153. maddesi gereğince ipotekle temin edilmiş ve 
vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu, borcunu ödeyerek 
ipotek altında bulunan taşınmazını ipotek altından 
kurtarmak istediğinde borcunu ödemek için alacak-
lıya ulaşamadığı veya alacaklı haklı bir sebep olmak-
sızın alacağı almıyor (alacaklının temerrüdü) ise icra 
dairesine müracaatla alacaklısına ulaşamadığını ve 
ikametgahının bilinmediğini veya borcu almaktan ve 
ipoteği çözmekten kaçındığını beyan ederek borcunu 
ödeyerek ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. 

 Ödeme emrine karşı yapılan itiraz başlatılan icra ta-
kibinin durdurulmasına yöneliktir. Harçların konuluş 
amacından hareket ettiğimizde devletten bir hizmetin 

yapılmasını değil, devletin aleyhine yapmakta olduğu 
hizmeti durdurma amacına yöneliktir. Ödeme emri 
icraya yapılmış olan bir başvuru olsa bile icraya baş-
vurma harcı alınmayacaktır.

İflas Harçlarını ve harca konu işlemleri açıklayabilmek.
İflas yolu veya haciz yolundan birini seçen alacaklı bir 
defaya mahsus olmak üzere harç ödemeksizin takip 
yolunu değiştirmek üzere yeni baştan müracaat ede-
bilir. İİK 258. maddesi çerçevesinde verilen ihtiyati 
haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün için-
de kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra 
dairesinden kararın infazının istemesi gerekmektedir. 
İhtiyati haciz bağımsız bir işlem olmayıp, İİK 264. 
maddesi gereğince tamamlanması gerekir.  Alacaklı 
açacağı icra takibinde icraya başvurma harcını öde-
yecektir.

 Gerek icra dairesinin harcı alınmış/alınacak bir işlem 
kapsamında yapmış olduğu işlemlerin ayrı bir harca 
tabi olmaması, gerekse Harçlar Kanunu’nda bu konuya 
ilişkin olarak açıkça bir harç alınmasını öngörülmemiş 
olması nedeniyle icra vasıtasıyla satılan taşınmazların 
satışı sonrasında alıcıya teslimi için yapılacak tahliye 
işleminden herhangi bir harç alınmayacaktır.

İcra ve iflas harçlarının ödenmesini açıklayabilmek.
Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinde nispi harçlarda 
ödeme zamanı belirtilerek, nispi olarak alınan karar 
ve ilam harcı için ödeme süresini düzenlemek suretiy-
le peşin harç alınmasını düzenlemiş olmasına karşın, 
icra işlerinde peşin harç için Harçlar Kanunu’nun 29. 
maddesinde özel düzenlemeye yer verilmiştir. Buna 
göre, ilama dayanmayan takip isteklerinden alacak 
miktarının binde beşi peşin alınacaktır. 

 İİK 25 maddesi gereğince çocuk teslimine dair olan 
ilamın erine getirilmesi, İİK 25/A maddesi gereğince 
çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair 
ilamın yerine getirilmesi, maktu olarak belirlenmiş 
olan icranın yerine getirilmesi, harcın konusunu oluş-
turmaktadır. 

 Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine borçlunun 
ödeme yapması, haczedilen veya rehinli malların satı-
lıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunması, ipotek-
li taşınmazın satılması sonrasına ipotek alacaklısına 
ödeme yapılması, menkullerin teslimi, taşınmazların 
ve gemilerin tahliye ve teslimi, tahsil harcının konu-
sunu oluşturmaktadır. 
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 Alacaklı farklı saikler ile icra takibinden vazgeçebilir, 
takipten vazgeçme alacaklının alacaklarından vaz-
geçme değil takip talebinden vazgeçmesi anlamında 
değerlendirilmelidir. Diğer taraftan haciz edilen mal 
paraya çevrilmeden veya ifa yerine getirilmeden önce 
alacaklı icra takibinden vazgeçer ise tahsil harcının 
yarısının tahsil edilmesini öngörmüştür.

 İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilam-
lı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2 si 
ve kıymeti muayyen olmayan ilamların icrasından tah-
sil harcının yarısı nispetinde harç alınacaktır. 

 İflasın açılmasında maktu harç alınır. Alacaklıların 
alacaklarını almaları için masaya katılma istemleri de 
maktu masaya katılma harcına tabidir. Paraya çevri-
len iflas masası malları İİK 241-246. maddeleri gere-
ğince masa alacaklıları arasında paylaştırılır. İflasta 
paylaşılan para üzerinden yüzde 4,55 iflas harcı alınır.

 Konkordato ile kararlaştırılan tutarlar alacaklılara 
ödenir. Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaş-
tırılan para üzerinden binde 11,38 konkordato harcı 
alınır. 
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1. İcra ve iflâs harçları, Harçlar Kanunu’nun hangi tarifesin-
de düzenlenmektedir? 

a. (1) sayılı tarife
b. (2) sayılı tarife
c. (3) sayılı tarife 
d. (4) sayılı tarife
e. (5) sayılı tarife

2. Menkul tesliminde tahsil harcı hangi değer üzerinden 
alınır?

a. On iki aylık kira değeri
b. Menkulün değerinin on ikide biri
c. Beş yıllık kira bedeli
d. Menkulün değerinin tamamı 
e. Tahsil harcı alınmaz.

3. Ödeme emrine itirazda aşağıdaki harçlardan hangisi alınır?
a. İcraya başvurma harcı
b. İtiraz harç
c. Peşin harç
d. İcranın yerine getirilmesi harcı
e. Harç alınmaz.

4. İcra takibinde herhangi bir mal haczedilmeden alacaklı 
takipten vazgeçerse tahsil harcı ne kadar alınır? 

a. Tamamı
b. Yarısı
c. Alınmaz.
d. Dörtte üçü
e. Üçte ikisi

5. Aşağıdakilerden hangisi Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı 
tarifesinde yer almaz?

a. Tahsil harcı
b. İcraya başvurma harcı
c. Cezaevi harcı
d. Konkordato isteme harcı
e. Teslim harcı

6. İlamsız icra takibinde peşin harç ne kadardır?
a. Tahsil harcının dörtte biri
b. Alacağın binde beşi
c. Başvuru harcının yarısı
d. Alacağın yüzde ikisi
e. Tahsil edilen paranın binde biri

7. İlamsız takip sonrasında alacaklının mahkemeye başvur-
ması halinde peşin harç ne kadar olur? 

a. Peşin harç doğrudan mahkemeye başvuruda alına-
cak nispi peşin harcın yerine sayılır. 

b. Alacaklı haksız çıkarsa peşin harç hazineye kalır.
c. Alacaklı isterse peşin harcı iade alabilir.
d. Peşin harç dava sonuçlanıncaya kadar icra dosyasın-

dan çekilemez.
e. Mahkeme peşin harcın yarısını tahsil eder.

8. Cezaevi harcının matrahı aşağıdakilerden hangisidir? 
a. Takip talebinde belirtilen tutar
b. Tahsil harcının matrahı
c. Satılan malın değeri
d. Tahsil edilen tutar
e. Tahsil harcı

9. Alacak takibi yapmamış ipotek alacaklısına ipotek edilen 
taşınmazın satışından yapılan ödemede aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

a. Takip yapmadığından herhangi bir harç ödenmez.
b. Tahsil harcı ödenir.
c. İcrayı yerine getirme harcı ödenir.
d. İpotek bedeli üzerinden terkin harcı ödenir.
e. Satış harcı ödenir.

10. Haciz yolu veya iflas yolundan birini seçen alacaklı takip 
yolunu değiştirmek isterse harç yönünden aşağıdakilerden 
hangisi doğrudur? 

a. Harç alınmaz.
b. Harcın tamamı alınır.
c. Harcın üçte biri alınır.
d. Harcın onda biri alınır. 
e. Harcın beşte biri alınır.

Kendimizi Sınayalım
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Okuma Parçası
T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, ANKARA VERGİ 
DAİRESİ BAŞKANLIĞI , (Mükellef Hizmetleri KDV ve 
Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)  

TARİH	 :	23.12.2011
SAYI : B.07.1.GİB.4.06.17.02-140[15-2011/36]-1160
KONU : İcra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur 

eliyle yerine getirilmesi sırasında bir dosya nedeniyle bir-
den çok haciz, teslim ve satış işlemi yapılması halinde ne 
şekilde harç aranılacağı hk. 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan, icra ve iflas işlemle-
rinin daire dışında memur eliyle yerine getirilmesi sırasında 
bir dosya nedeniyle birden çok haciz, teslim ve satış işlemi 
yapılması halinde ne şekilde harç aranılacağı hususunda Baş-
kanlığımız görüşü talep edilmektedir. 
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 2. maddesin-
de; yargı işlemlerinden söz konusu Kanuna bağlı (I) sayılı 
tarifede yazılı olanların, yargı harçlarına tabi olduğu hüküm 
altına alınmıştır. 
Bahse konu tarifenin “İcra ve İflas Harçları” başlıklı bölü-
müne 6009 sayılı Kanunun 20. maddesiyle 01.08.2010 tari-
hinden geçerli olmak üzere “III. Haciz, teslim ve satış har-
cı” eklenmiş, söz konusu harcın tutarı 492 sayılı Kanun’un 
mükerrer 138. maddesine istinaden, 63 Seri Nolu Harçlar 
Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için 43,00 TL olarak be-
lirlenmiştir. 
Harç, yapılan bir işlem veya verilen bir hizmet karşılığında 
tahsil edilen para olup, işlemin gerçekleştirilmesi ile birlikte 
doğmaktadır. Nitekim 6009 sayılı Kanunla 492 sayılı Kanu-
na bağlı anılan tarifede yapılan düzenleme neticesinde, icra 
dairesi dışında memur eliyle yerine getirilecek her bir icra ve 
iflas işlemi için harç aranılması öngörülmüştür. 
Bu itibarla, yukarıda açıklanan hükümler gereği, bir dosya 
nedeniyle daire dışında memur eliyle birden çok haciz, teslim 
ve satış işlemi yapılması halinde her bir işlem için ayrı ayrı 
harç alınması gerekmektedir. 
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, BÜYÜK MÜKEL-
LEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hiz-
metleri Grup Müdürlüğü )

TARİH	 :	10.08.2012
SAYI : B.07.1.GİB.4.99.16.02-140[123-2012]-177
KONU : İcra yoluyla takibi yapılan kredi borçlusunun 

bankayla uzlaşması ve krediyi geri ödemesi durumunda 
gerek adli mercilerde gerekse icra dairelerinde ortaya çı-
kacak harçların 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 123. mad-
desinde belirtilen istisna kapsamında değerlendirilip de-
ğerlendirilmeyeceği hk. 

İlgi (a)’da kayıtlı özelge talep formunda; şirketinizin girmiş 
olduğu finansal kriz sonrası banka ve özel finans kurumları-
na olan kredi borçlarını ödeme zorluğu içine düştüğü, bunun 
sonucu olarak alacaklı bankaların şirketinizden olan kredi 
alacaklarına karşılık şirketiniz ve borcun kefilleri aleyhine 
kredi alacağının tahsili için icra takibi başlattığı, ancak süreç 
devam ederken yapılan görüşmeler sonucu banka ve finans 
kurumları ile kredi borcunun belli tutarlar ve ödeme planı 
dahilinde ödenmesi yönünde mutabık kalındığı belirtilerek, 
uzlaşma sonucunda her iki taraf için gerek adli mercilerde 
gerekse icra dairelerinde ortaya çıkacak harçların 492 sayı-
lı Harçlar Kanunu’nun 123. maddesinde belirtilen istisna 
kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, değer-
lendirilmesi durumunda icra müdürlüğünce tahsil edilen 
harçların iadesinin mümkün olup olmadığı konusunda Baş-
kanlığımız görüşü talep edilmiş olup ilgi (b)’de kayıtlı yazı-
mızla da cevap verilmiştir. 
Ancak, ilgi (c)’de kayıtlı özelge talep formunuz ise; harcın ia-
desinde takip edilecek usul ve esaslar ile harç iadesinin hangi 
vergi dairelerince yerine getirileceği konusunda yeniden Baş-
kanlığımız görüşü talep edilmektedir. 
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 2. madde-
sinde yargı işlemlerinden bu Kanuna bağlı (1) sayılı tarifede 
yazılı olanların yargı harçlarına; 57. maddesinde ise, tapu ve 
kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede ya-
zılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hüküm 
altına alınmıştır. 
Aynı Kanunun 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile değişiklik yapılmadan önceki 123. maddesin-
de ise, “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna 
edilen işlemlerden harç alınmaz. 
 … 
Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, 
sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i deği-
şiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanat-
karlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile 
Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi 
tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verile-
cek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve 
uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve 
bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler bu 
Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 
Menkul, gayrimenkul ve maddi olmayan varlıkların, varlık ki-
ralama şirketine devri ile bunların varlık kiralama şirketince 
devralınan kuruma devri ve bu devirlere bağlı olarak yapılan 
ipotek işlemleri bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır. 



Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi116

Bu maddede veya diğer kanunlarda yer alan harçtan muafi-
yete ilişkin hükümler, bu Kanunun (1) sayılı Tarifesinin “(A) 
Mahkeme Harçları” bölümünün (V) numaralı fıkrasındaki 
“keşif harcı” ve (1) sayılı Tarifesinin “(B) İcra ve iflas harçla-
rı” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve 
satış harcı” bakımından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır. 
Ayrıca, 20.06.2012 tarihli ve 2012/12 sayılı Harçlar Kanunu 
Sirkülerinin “4- Yürürlük” başlıklı bölümünde 6322 sayılı Ka-
nunun 19. maddesi ile 492 sayılı Kanunun 123. maddesinin 
üçüncü fıkrasında yapılan değişikliğin yürürlük tarihi olan 
15.06.2012 tarihinden itibaren söz konusu düzenleme kapsa-
mında yapılacak işlemlerde istisnanın yargı harçları dışında-
ki harçlar bakımından uygulanacağı; 15.06.2012 tarihinden 
önce yapılmış olan işlemler bakımından ise, anılan 123. mad-
dede daha önce yer alan hükme ve buna istinaden yayınlanan 
düzenlemelere göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. 
Bu itibarla, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123. maddesinin 
üçüncü	 fıkrasının	 15.06.2012	 tarihinde	 28324	 sayılı	 Resmi	
Gazete’de yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren 
6322 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki halinde, 
fıkrada sayılan kuruluşlar tarafından kullandırılan kredilerin 
temin edilmesi, krediler için teminat verilmesi ve kredilerin 
geri ödenmesi ile ilgili olarak noterde, yargıda, icrada ve ta-
puda yapılacak işlemler, kredinin borçlusu veya alacaklısı ay-
rımı yapılmaksızın 492 sayılı Kanunun 123. maddesinin son 
fıkrasında belirtilen “keşif harcı” ile “haciz, teslim ve satış 
harcı” hariç olmak üzere her türlü harçtan istisna tutulması 
gerekmektedir. 
Öte yandan, istisna olması nedeniyle yersiz tahsil edilen 
harçların red ve iadesi, tahsilatı yapan muhasebe birimince 
(Vergi Dairesi, Malmüdürlüğü), tahsilatın başka muhasebe 
birimi adına yapılmış olması halinde ise adına işlem yapılan 
muhasebe birimince yerine getirilmesi gerekmektedir. 
Ayrıca, yapılacak iade talebinizin, iadesi talep edilen harca 
ait makbuz aslı, ilgili bankanın açıklayıcı yazısı ve kredi söz-
leşmesinin bir örneği ile ilgili icra müdürlüğünün/tapu mü-
dürlüğünün yatırılan paralara ait bilgileri içeren teyit yazısını 
ekleyeceğiniz bir dilekçe ile ilgili muhasebe birimine yapıl-
ması durumunda değerlendirilip sonuçlandırılacağı tabidir.

1. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz. 

2. d Yanıtınız yanlış ise “Tahsil Harcı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

3. e Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Emrine İtiraz” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

4. b Yanıtınız yanlış ise “İcra Takibinden Vazgeçme (Fe-
ragat) Harcı” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

5. e Yanıtınız yanlış ise “Cezaevi Harcı” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Peşin Harç” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

7. c Yanıtınız yanlış ise “Peşin Harç” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz. 

8. d Yanıtınız yanlış ise “Cezaevi Harcı” konusunu yeni-
den gözden geçiriniz. 

9. b Yanıtınız yanlış ise “Tahsil Harcı” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

10. a Yanıtınız yanlış ise “Takip Yolunun Değiştirilmesi” 
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
İlamlı takipler peşin harcın konusuna girmemiş olmakla bir-
likte icraya başvurma harcından istisna edilmemiştir. İcranın 
başında icra dairesi açısından takibin borçluya bildirme süre-
cinde bir farklılık yoktur. İlamlı veya ilamsız takipler arasın-
da icraya başvurma harcının farklı uygulanmasını gerektire-
cek nitelikte özel bir durum da bulunmamaktadır.

Sıra Sizde 2
Yenileme nedeniyle ödenmesi gereken harca ilişkin olarak 
İİK’da özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Değeri belli 
olan icra takiplerinde takibin sonunda alınacak harç tahsil 
harcı olduğundan peşin harcın, tahsil harcına mahsup edi-
leceği belirtilmiştir. Peşin harcın Harçlar Kanunu’nda yazan-
dan daha fazla oranda alınmasını gerektirir açık bir yasal dü-
zenleme de yoktur. Düşen haciz hakkını yeniden elde etmek 
için yapılacak yenileme başvurusundan sadece başvuru harcı 
alınabilir.

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
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Yararlanılan Kaynaklar 
Sıra Sizde 3
Belli bir paranın talep edildiği takiplerde matrah, talep edi-
len alacak olacaktır. Bu alacak hem asıl alacağı hem de takip 
tarihine kadar hesaplanmış olan faiz alacağını kapsayacaktır. 
İİK 20. maddesi gereğince takipten sonra işleyecek faizlerden 
harcın hesabında dikkate alınmayacağından, icra takibinden 
sonra işlemiş olan faizler için sonradan peşin harç da istene-
meyecektir. 

Sıra Sizde 4
İİK’nın 24. maddesinde yer alan menkul teslimi ile İİK 26 ve 
27. maddeleri gereğince gayrimenkullerin tahliye ve teslimi 
ile İİK 31/A maddesi gereğince gemilerin tahliye ve teslim-
leri Harçlar Kanunu’na yargı harçlarını düzenleyen (1) sayılı 
tarifeye göre tahsil harcına tabi tutulacağından icrayı yerine 
getirme harcı uygulanmayacaktır.

Sıra Sizde 5
Takip sonrası işlemiş faizden harç alınamayacağı Harçlar 
Kanunu’nun 20. maddesinde yer almaktadır. Diğer taraftan 
alacaklının alacağını artıran faizin tahsil harcına tabi tu-
tulmamasının sebebi, alacağın geciktikçe artmasına karşın 
devletin gücüne rağmen alacağı zamanında tahsil etmemiş 
olması nedeniyle bu faiz harca tabi tutulmaz. Faiz hizmetin 
sunulmasının değil hizmetin etkili bir şekilde sunulamama-
sının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Sıra Sizde 6
Takipten vazgeçme alacaklının alacaklarından vazgeçme 
değil takip talebinden vazgeçmesi anlamında değerlendiril-
melidir. Nitekim Yargıtay esas haktan feragat beyanının açık 
olması gerektiği, takipten feragatin, esas haktan feragat anla-
mına gelmeyeceğine karar vermiştir.

Sıra Sizde 7
Takip sonrası işlemiş olan faizlerden harç alınmayacağı 
Harçlar Kanunu’nun 20. maddesinde yer almaktadır. Adalet 
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nce cezaevi yapı 
harcının, tahsil olunan paranın % 2’si oranında olacağı bu ne-
denle cezaevi yapı harcının takibe konu alacak miktarı üze-
rinden değil, takip masrafları çıkarıldıktan sonra takip sıra-
sında işlemiş faizlerin de dikkate alınması suretiyle alacaklıya 
ödenen yani tahsil olunan miktar üzerinden hesaplanması 
gerektiğine dair 22.02.2008 tarihli ve 5051 sayılı  genel yazısı 
Danıştay tarafından iptal edilmiştir.

Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alı-
nacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Be-
delleri Hakkında Kanun

Harçlar Kanunu
İcra ve İflas Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Genel olarak harç yükümlülüğünü açıklayabilecek,
Yargılama Harçlarındaki yükümlükleri sayabilecek,
Yargılama harçlarındaki istisna ve muafiyetleri açıklayabilecek  
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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HARÇLARDA YÜKÜMLÜLÜK
Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 1. maddesinde bu Kanun hükümlerinin genel bütçeye gi-
ren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar 
hakkında uygulanacağına yer verilmiştir. VUK 3 . maddesinde ise “Vergi Kanunu” tabi-
rinin VUK hükümlerine tabi vergi, resim ve harç kanunlarını ifade edeceğine yer veril-
miştir. Harç yükümlülüğü esasları bakımından vergi yükümlülüğü ile aynı yasal düzen-
lemelere tabidir. VUK 8. madde gereğince mükellef (yükümlü), vergi kanunlarına göre 
kendisine vergi borcu terettübeden (yüklenen) gerçek veya tüzel kişidir. O hâlde yargı 
harçları bakımından harç yükümlüsünü ararken önce Harçlar Kanunu’na bakılacak sonra 
özel bir yasa düzenlemesinin bulunup bulunmadığına bakılması gerekecektir. 

Genel anlamada harç tanımından hareket edildiğinde yarı kamusal nitelikteki bölünebi-
lir kamu hizmetlerinden faydalanmak isteyen kişinin bu hizmetin karşılığını ödemesi gerek-
mektedir. Kamu maliyesi tanımından bakıldığında harcın yükümlüsü harca tabi bir hizmeti 
talep edip kendi menfaatine bir fayda bekleyen kişi olarak tanımlamak da mümkündür.

Anayasal dayanak bakımından 73. madde incelendiğinde vergi resim, harç ve benzeri 
mali yükümlülükler ancak kanunla konulabilecek, kaldırılabilecek veya değiştirilebilecek-
tir, o hâlde, harcın kimin tarafından ödeneceği kanunlar ile belirlenecektir. Kişilerin kendi 
aralarında yapacakları sözleşmeler ile harç ödeme yükümlülüklerini belirlemeleri müm-
kündür. Ancak kanunla açıkça kabul edilen hâller hariç olmak üzere, mükellefiyete veya 
sorumluluğuna ilişkin kişiler arasında akdedilecek özel sözleşmeler ile mükellefin değiş-
tirilmesi alacaklı idareyi bağlamayacaktır. Örneğin, kişiler kendi aralarında çıkacak ihti-
laflarda ortaya çıkacak harçları bir tarafa bırakma konusunda anlaşsalar bile diğer tarafın 
mahkemeye yapacağı başvuru sırasında sözleşmeyi göstererek başvuru harcını ödemek-
ten kurtulamayacaklardır. Harca tabi hizmetin verilebilmesi için harç ödenmesi gerekiyor 
ise kanunda bu harcın kimin ödeyeceği açıkça belirlenmeli ki, kamu hizmet verebilmek 
için harekete geçilebilsin.

Kişiler sözleşme ile harçtan sorumlu olacak kişiyi değiştirebilirler mi?

Harçlar Kanunu’nu incelediğimizde özü itibarıyla 9 ayrı harcın tek kanun altında top-
lanmış olduğunu görmekteyiz. Genel bir mükellefiyetten ziyade her bir haç türü için mü-
kellef tanımı ayrı yapılmıştır. Mükellefiyeti etkilenen hukuk bakımından; 

•	 Harca	tabi	işlemleri	sadece	hizmeti	talep	edenlerin	hukukunu	etkileyenler	ve	
•	 Harca	tabi	işlemi	talep	edenlerin	dışındaki	kişilerin	de	hukukunu	etkileyenler	

Yargılama Harçlarında 
Yükümlülük

Yargı harçları bakımından harç 
yükümlüsünü ararken önce 
Harçlar Kanunu’na bakılacak sonra 
özel bir yasa düzenlemesinin 
bulunup bulunmadığına bakılması 
gerekecektir.

1
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olarak ikiye ayırabiliriz. Sadece harca tabi işlemi talep eden kişilerin hukukunu etkileyen 
işlerle ilgili harçlar:

•	 Noter	harçları	
•	 Konsolosluk	harçları	
•	 Pasaport,	Vize,	İkamet	Tezkeresi	ve	Dışişleri	Bakanlığı	Tasdik	Harçları	ve	Yabancı-

lara	Verilecek	Çalışma	İzin	Belgesi	Harçları	
•	 İmtiyazname,	Ruhsatname	ve	Diploma	Harçları	ile	Trafik	Harçlarıdır.	
Bu	harçların	mükellefi	harca	tabi	işlemi	talep	edenlerdir	(Harçlar	Kanunu’nun	40.,	73,	

84.,	109.,	120.	maddeleri)
Harca tabi işlemi talep edenlerin dışındaki kişilerin de hukukunu etkileyen işler ile 

ilgili harçlar ise: 
•	 Yargı	Harçları	
•	 Vergi	Yargısı	Harçları	
•	 Tapu	ve	Kadastro	Harçları	ile	
•	 Gemi	ve	Liman	Harçlarıdır.	
Bu	harçları	da	kendi	içerisinde	harca	tabi	hizmet	ile	anlaşmalı	etkilenen	haklar	ve	hük-

mi (istek olmaksızın) etkilenen haklar olarak ikiye ayırabiliriz. Anlaşmalı etkilenen haklar 
ile ilgili harçlar:

•	 Tapu	ve	Kadastro	Harçları	ile	
•	 Gemi	ve	Liman	Harçlarıdır.
Bu	harçlara	tabi	bir	hakkın	başkasına	geçmesi	için	gerekli	olan	kamu	hizmeti	tarafların	

rızası ile gerçekleşmektedir. Öyle ki, bu harçlara tabi hizmetin verilebilmesi her iki tarafın 
rıza	ve	istemine	bağlıdır.	Taşınmaz	mülkiyetinin	devri,	taşınmaz	üzerinde	tesis	edilecek	
haklar için işleme taraf olan kişilerin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Gemilerin 
mülkiyetinin devri veya sicil kayıtları üzerinde hak doğurucu şerhlerin verilmesi de işle-
me	taraf	olan	kişilerin	ortak	rıza	ve	istemlerine	bağlıdır.	Bu	harçların	konusuna	giren	tek	
taraflı bir işlem talep edenler diğerlerinde olduğu gibi bu harçları ödeme yükümlüsü ola-
caklardır.	Bu	iki	harcın	en	önemli	özelliği	kanun	ile	harç	yükümlülüğünü	bir	tarafa	yük-
leme	sözleşmesi	yapabilme	hakkıdır.	İşleme	taraf	olanlardan	birisi	yapacakları	sözleşme	
ile	harç	 yükümlülüğünden	kurtulabilecektir.	Yapılacak	bu	 sözleşmelerdeki	mükellefiyet	
değişiklikleri,	 	harcı	alacak	olan	 idareyi	de	bağlayacaktır.	Bu	 işlemler	 tamamlandığında	
harcın eksik alınmış olduğu tespit edilmiş olduğunda VUK hükümleri dahilinde idarece, 
ikmalen veya resen yapılacak tarhiyatlarda taraflar arasındaki sözleşme vergi idaresini de 
bağlayacaktır. (Harçlar Kanunu 58. ve 97. maddeleri)

Bazı	harca	tabi	 işlemler	 ise	rızası	olmaksızın	başkasının	hukukunu	etkileyecek	nite-
liktedir.	Diğer	bir	ifade	ile	bu	harçlara	tabi	hizmetlerin	amacı	başkasının	hukukunu	zorla	
etkileme	amacına	yöneliktir.	Bunlar	ise	

•	 Yargı	harçları	ile	
•	 Vergi	yargısı	harçlarıdır.	Bu	harçlar	ile	ilgili	mükellefiyete	aşağıda	detaylıca	değinil-

miştir.

YARGILAMA HARÇLARINDA YÜKÜMLÜLÜK

Yargı Harçlarında Yükümlülük
Harçlar Kanunu’nun 11. maddesinde yargı harçlarının mükellefi (yükümlüsü) düzenlen-
miştir. Genel olarak yargı harçlarını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapılma-
sını	isteyen	kişiler	ödemekle	yükümlü	tutulmuştur.	Yargı	harçları,	

•	 Mahkeme	harçları,	
•	 İcra	ve	iflas	harçları	

Gemilerin mülkiyetinin devri 
veya sicil kayıtları üzerinde hak 
doğurucu şerhlerin verilmesi de 
işleme taraf olan kişilerin ortak 
rıza ve istemlerine bağlıdır.
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•	 Ticaret	sicili	harçları	,olmak	üzere	üç	ana	grup	ile	
•	 Diğer	yargı	Harçları	altında	bu	yukarıdaki	hizmet	grupları	 için	ortak	harca	 tabi	

işlemler olarak düzenlenmiştir. 
Tek	taraflı,	bir	hukuku	etkileyen	ticaret	sicili	harçları	ile	çekişmesiz	yargı	işlerinde	har-

cın yükümlüsü harca konu işlemi talep eden kişiler olacaktır. Çekişmeli davalarda mahke-
me harçları ile icra harçlarında harca tabi hizmetin başlaması veya yürütülmesi için harç 
öncelikle işlemin yapılmasını isteyen tarafından ödenecektir. Hizmet sonunda verilecek 
hükmi veya icrai karar ile bakiye harçların ödenmesinden aleyhine hizmet talep edilen 
mükellef hâline gelecektir. 

Hükmi veya icrai kararlar başvuran tarafından daha önce ödenmiş olan harçların mü-
kellefi	aleyhine	hizmet	talep	eden	haline	getirmezler.	Bu	kararlar	ödenmiş	olan	harçlar	ba-
kımından hizmet talep eden için aleyhine hizmet talep edene rücu hakkı verecektir. Harcı 
ödeyen kişi ödemiş olduğu harç ve masrafları hizmet sunucusu devletten değil aleyhine 
karar verilenden isteyebilecektir. Harcı ödeyen devletten ancak fazla ödediği veya başka 
bir harca mahsup imkanı kalmayan harcı talep edebilecektir.

Davayı kazanan harç yükülülüğünden kurtulur mu?

Hizmet talep edenin daha önce ödediği harcın, aleyhine işlem talep edilen üzerine 
yüklenmesi	haksız	fiil	sorumluluğunun	bir	yansıması	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Bir	
hakkı kendiliğinden tam ve süresiz olarak teslim etmesi gereken bir kişinin bu yükümlü-
lüklerini	yerine	getirmemesi	haksız	fiil	teşkil	etmektedir.	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	(TBK)	
49.	maddesinde	haksız	fiil	sorumluluğuna	yer	verilerek	kusurlu	ve	hukuka	aykırı	bir	fiille	
başkasına	zarar	veren,	bu	zararı	gidermekle	yükümlü	tutulmuştur.	Diğer	taraftan,	zarar	
verici fiilî yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına 
kasten	zarar	veren	de,	bu	zararı	gidermekle	yükümlü	tutulmuştur.	HMK	182.	maddesin-
deki	kötü	niyetli	ıslah,	HMK	329.	maddesindeki	kötü	niyetle	dava	açılmasının	sonuçları,	
HMK 351. maddedeki kötü niyetle  istinaf yoluna başvurma,  HMK 368. maddedeki kötü 
niyetle temyiz konularındaki düzenlemeler de bu yaklaşımın daha belirginleşmiş örnek-
leri olarak ortaya çıkmaktadır.

Yargı	harçları	bakımından	karar	verildiği	anda	yükümlü	değişecek	ve	bu	andan	itiba-
ren harca tabi hizmete ilişkin harcın ödenmemiş olan kısmı artık yeni yükümlüye geçe-
cektir.	Hizmeti	talep	eden	harç	ödeme	yükümlülüğünden	sonrası	için	kurtulacaktır.	İşlem	
sonrasında verilecek karar ile harca tabi işlemi talep eden daha önce ödemiş olduğu harç-
ları,	hizmeti	sunan	devletten	değil,	aleyhine	işlem	talep	edilen	taraftan	alacaktır.	

Hizmet Talep eden lehine karar verilmeden önce ödediği harçları kimden alacak?

Harcın ödeme mükellefiyeti bakımından kanun koyucu işlemi talep eden haklı olsa 
bile yükümlülüğünü kaldırmamış, sadece ödemiş olduğu harcı aleyhine işlem talep edi-
lenden alma hakkı vermiştir. O hâlde harcın mükellefi hem işlemi talep eden hem de 
aleyhine haklı bir işlem tesis edilen olacaktır. Harca tabi işlem eğer harçtan muaf tutulmuş 
kişiler aleyhine tesis edilmiş ise o zaman işlemi talep eden daha önce ödemiş olduğu harcı 
devletten	iade	alabilecektir.	Bunun	en	tipik	örneğini	aleyhine	hüküm	kurulması	istenen	
karşı tarafın harçtan muaf olduğu vergi yargısı harçlarında görmekteyiz.

Davalı harçtan muaf ise davacının kazandığı davada ödediği harçlar ne olacak?

Hizmet sonunda verilecek hükmi 
veya icrai karar ile bakiye harçların 
ödenmesinden aleyhine hizmet 
talep edilen mükellef hâline 
gelecektir.
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Harçlar Kanunu’nun vergi yargısı harçlarında mükellefi düzenleyen 53. maddesinde 
vergi yargısı harçlarının, harca mevzu olan işlemlerden dolayı vergi mahkemeleri, bölge 
idare	mahkemeleri	ve	Danıştay’a	başvuranlar	tarafından	ödeneceği	düzenlenmiştir.	Baş-
vuru	harcının	mükellefi	hizmeti	talep	edendir.	Diğer	taraftan	vergi	yargısının,	yargı	har-
cından temel farkı ise yargı harcında başvuranın talebi red olunduğunda karar ve ilam 
harcı hizmetin amaca hasıl olmaması nedeniyle nispi değil maktu olarak hesaplanırken, 
vergi	yargısı	harcında	nispi	olarak	hesaplanmaktadır.	Bu	durum	nedeniyle	vergi	mükellef-
lerinin hak arama özgürlüklerinin kısıtlandığı veya zorlaştırıldığı da söylenebilir. 

Vergi Yargısının maktu ve nisbi harçlarındaki farklılık nedir? 

Yargılama	harçlarında	mükellefi	belirlerken	sadece	kanunun	mükellefi	belirleyen	mad-
deleri değil aynı zamanda ilgili (1) ve (3) sayılı tarifeleri de dikkate almak gerekmektedir. 
Harçlar	Kanunu’nun	125.	maddesi	gereğince	bu	Kanun’un	ilgili	kısımlarında	mükellefiyet	
hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel 
kanun hükmünün uygulanacağına yer verilmektedir. 

Harçlar bakımından Harçlar Kanunu genel, genel usul kurallarını  içerse de usul ka-
nunları	özel	kanun	olarak	dikkate	alınacaktır.	Yargılama	harçları	bakımından	nihai	mali	
yükümlülüğü ortaya koyabilmek bakımından usul düzenlemeleri olan; 

•	 Hukuk	 yargılamasının	 tabi	 olduğu	 kuralları	 ihtiva	 eden	 Hukuk	 Muhakemeleri	
Kanunu’nu (HMK),

•	 İdari	 yargı	 ve	 vergi	 yargısının	 tabi	 olduğu	 kuralları	 ihtiva	 eden	 İdari	Yargılama	
Usulü	Kanunu’nu	(İYUK)	ile	

•	 İcra	ve	iflas	işlemlerinin	tabi	olduğu	kuralları	ihtiva	eden	İcra	ve	İflas	Kanunu’nu	
(İİK)	incelemek	gerekmektedir.

Herhangi bir istek olmaksızın resen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yok-
sa, lehine işlem yapılan kişilerden alınacaktır. Örneğin ipotek alacaklısı olan bir kişinin 
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla bir takibi bulunmamasına rağmen, ipotekli taşınmazın 
satılması hâlinde rehinli alacaklı olarak ilk önce alacaklarını tahsil edecektir. Herhangi bir 
talebi olmamasına rağmen icra dairesi resen ödeme yapacaktır. Kural olarak tahsil harcını 
ipotekli	alacak	sahibi	ödemekle	yükümlü	olsa	bile	İİK	15.	maddesi	gereğince	özel	düzen-
leme olduğundan bu harcın da borçluya yükletilmesi gerekir.

Vergi Yargısı Harçlarında Yükümlülük
Vergi	 yargısı	 da	 İYUK	 hükümlerine	 tabi	 olmakla	 birlikte	 vergi	 davaları	 yargı	 harçları	
dışında	 tutulmuştur.	 	 İYUK	kapsamında	davacı	olabilmek	 için	menfaatin	 ihlal	 edilme-
si gerekmektedir. Vergi uygulamaları ile menfaat ancak vergi mükellefinin hakkını ihlal 
edebilir. Vergi yargısı harçlarında mükellef, iptali istenen vergilendirme işlemi ile ilgili 
kanunda yer alan vergi mükellefi olacaktır.  Vergi yargısında başvurma harcının mükellefi 
dava açan vergi mükellefidir. 

Gerek Kanun’un mükellefi tanımlayan 53. maddesi gerekse (3) sayılı tarifede yer alan 
açıklamalardan mükellefiyet konusunda bir belirsizlik vardır. Ancak Harçlar Kanunu’nun 
56. maddesinde yer alan vergi mahkemelerince verilen nihai kararlar üzerinden alınan nis-
pi	ve	maktu	harçlar	(Başvurma	harcı	hariç)	bölge	idare	mahkemelerince	veya	Danıştay’ca	
mükellef lehine karar verilmesi hâlinde mükellefçe kazanılan miktar üzerinden, “kesin 
kararın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi borcu-
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na	mahsup	edilir”	hükmü	ile	harcın	iadesini	düzenlemiştir.	Bu	hükümden	harcın	davanın	
davacı lehine dönmesi hâlinde harcın iade edileceği yer almaktadır. 

Diğer	taraftan	Harçlar	Kanunu’nun	55.	maddesinde	ise	nispi	ve	maktu	harçların,	ih-
barname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde ilgili ver-
gi	dairesine	ödeneceğine	yer	verilmiştir.	VUK	112/3.	maddesinde	vergi	mahkemesinde	
dava	açma	dolayısıyla	2577	sayılı	İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu’nun	27	nci	maddesinin	
8 numaralı bendi gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, 
vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden 
itibaren bir ay içinde ödeneceğine yer verilmiştir. 

Harçlar	Kanunu’nun	55.	maddesinde	yer	alan	ihbarname	VUK	112.	maddesinde	be-
lirtilen	2	no’lu	ihbarnamedir.	Bu	ihbarnameler	vergi	mahkemesi	kararı	ile	vergi	mükellefi	
aleyhine tasdik edilen diğer bir ifade ile reddedilen dava değerinin mükellefe bildirildiği 
ihbarnamelerdir.	Bu	durumda	karar	ve	ilam	harcı	niteliğindeki	maktu	harç	ile	nisbi	harcın	
mükellefi açtığı davada aleyhine hüküm verilen davacıdır. 

ÖDENEN HARÇLARIN RÜCU EDİLMESİ
Rücu	etmek	demek	daha	önceden	yüklenilen	mali	yükün	başkasına	aktarılarak	bu	yük-
ten	kurtulma	anlamına	gelmektedir.	Rücu	hakkı	kavramı	yeni	düzenlemelerde	“dönme	
hakkı” olarak değiştirilerek, kişiyi yük altına sokan anlaşma hükümlerinden sözleşmeden 
dönerek	kurtulması	anlamına	da	gelmektedir.	Rücu	hakkı	genel	olarak	TBK	49.	maddesi	
çerçevesinde	yükün	nakledilerek	yük	nedeniyle	oluşan	maddi	zararı	gidermektir.	Bir	hak-
kı kendiliğinden teslim etmesi gereken kişinin bunu yapmaması kusurlu bir davranıştır. 

Hak sahibinin bu hakkını zorla alabilmesi için devletin hizmetine ihtiyaç duyması 
bunun için masraf yüklenmesi hâlinde bu yükün kusurlu tarafa yüklenilmesi adaletin ge-
reğidir.	Bu	yükün	hak	sahibinde	bırakılması,	kişilerin	hak	aramalarını	engelleyeceği	gibi	
mal varlıklarında eksilme yaratarak mülkiyet hakları da zedelenmiş olur. O hâlde diğer 
masraflar gibi kamunun verdiği bu hizmet için ödenen harcın da mali bir yük olarak hak-
sız	çıkan	taraftan	kusuru	oranında	alınması	gerekir.	O	hâlde	kişi	yapmış	olduğu	masrafı	
devletten iade alamıyor ise en azından yüklenmiş olduğu hizmet harç ve masraflarını bun-
ların yapılmasına sebep olan kişiye rücu ederek alabilmelidir. Öte yandan haksızlık tespit 
edildiği andan itibaren de kişi harca tabi hizmetin devamı için harç yükümlülüğünden de 
kurtarılmalıdır. 

Ödenen harç neden karşu taraftan alınır?

Hukuk Davalarında Harçların Rücu Edilmesi ve Yükümlülük
HMK	323.	maddesinde	yargılama	giderleri	şu	şekilde	sayılmıştır:	

•	 Celse,	karar	ve	ilam	harçları	
•	 Dava	nedeniyle	yapılan	tebliğ	ve	posta	giderleri	
•	 Dosya	ve	sair	evrak	giderleri	
•	 Geçici	hukuki	koruma	tedbirleri	ve	protesto,	ihbar,	ihtarname	ve	vekaletname	dü-

zenlenmesine ilişkin giderler 
•	 Keşif	giderleri	
•	 Tanık	ile	bilirkişiye	ödenen	ücret	ve	giderler	
•	 Resmî	dairelerden	alınan	belgeler	için	ödenen	harç,	vergi,	ücret	ve	sair	giderler	
•	 Vekil	ile	takip	edilmeyen	davalarda	tarafların	hazır	bulundukları	günlere	ait	günde-

lik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hakimin takdir edeceği miktar, vekili 
bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmak veya yemin et-
mek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri 

Karar ve ilam harcı niteliğindeki 
maktu harç ile nisbi harcın 
mükellefi açtığı davada aleyhine 
hüküm verilen davacıdır.  
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•	 Vekille	takip	edilen	davalarda	kanun	gereğince	takdir	olunacak	vekalet	ücreti	
•	 Yargılama	sırasında	yapılan	diğer	giderler
HMK’de sadece celse harcı ile karar ve ilam harcı yargılama giderleri arasında sayıl-

mıştır. Mahkeme harçlarından olan başvuru harcı ile yine bir tür başvuru harcı olan tem-
yiz, istinaf ve itiraz harçları yargılama giderleri arasında sayılmamıştır. O hâlde HMK uy-
gulamasında yargılama giderleri denildiğinde sadece celse harcı ile karar ve ilam harcının 
anlaşılması gerekmektedir. 

Başvuru harcı aleyhine dava açılandan alınabilir mi?

HMK	326.	maddesi	gereğince	kanunda	yazılı	hâller	dışında,	yargılama	giderlerinin,	
aleyhine	hüküm	verilen	taraftan	alınmasına	karar	verilecektir,	eğer	davada	iki	taraftan	her	
biri kısmen haklı çıkarsa mahkeme, yargılama giderlerini tarafların haklılık oranına göre 
paylaştıracaktır.  Aleyhine hüküm verilenler birden fazla ise mahkeme yargılama giderle-
rini, bunlar arasında paylaştırabileceği gibi, müteselsilen sorumlu tutulmalarına da karar 
verebilir.

HMK	332.	maddesi	gereğince	Yargılama	giderlerine,	mahkemece	 resen	hükmedile-
cektir,	tarafların	bu	konuda	bir	talepte	bulunmalarına	gerek	yoktur.	Yapılmış	olan	yargıla-
ma gideri niteliğindeki harç ödemesi, tutarı, hangi tarafa ve hangi oranda yükletildiği ve 
dökümü hüküm altında gösterilecektir. Hükümden sonraki harçları (yargılama giderleri-
ni) hangi tarafın ödeyeceği, miktarı ve dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceği, 
mahkemece ilamın altına yazılacaktır.

Dava	açıldıktan	sonra	dava	konusuz	kalabilir,	bu	nedenle	davanın	esası	hakkında	bir	
karar verilmesine gerek bulunmayan hâllerde, hakim, davanın açıldığı tarihteki tarafların 
haklılık durumuna göre yargılama giderlerini HMK 331. madde gereğince takdir ve hük-
medecektir. Harçlar Kanunu’na ekli (1) sayılı tarife gereğince nisbi karar veya ilam harcı an-
cak esas hakkında karar verilmesi hâlinde gündeme geleceğinden, maktu karar ve ilam har-
cı alınması gerekmektedir. Eğer dava konusu belli bir değerle ilgili  ise Harçlar Kanunu’nun 
28.	maddesi	gereğince	karar	ve	ilam	harcının	dörtte	biri,	ölüm	ve	cismani	zarar	sebebiyle	
açılan maddi ve manevi tazminat davalarında yirmide biri peşin harç olarak alınacağından 
ve 31. madde gereğince peşin alınan karar ve ilam harcı işin sonunda ödenmesi gerekenden 
fazla olacağından fazlalığın istek üzerine geri verilmesine karar verilecektir.

Yargılama	 işlemini	 sonlandıran	 feragat	 veya	 kabulde	 harçlardan	 sorumluluk	 kabul	
veya feragat beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm verilmiş gibi değerlendiri-
lecek	ve	feragat	eden	veya	kabul	eden	üzerine	yüklenecektir	(HMK	312).	Feragat	ve	kabul,	
talep sonucunun sadece bir kısmına ilişkin ise yargılama harçlarından mahkumiyet diğer 
bir ifade ile yükümlülük de ona göre belirlenecektir.

Diğer	taraftan	tarafların	sulh	olmaları	hâlinde	iki	durum	ortaya	çıkabilir,	taraflar	sulh	
koşullarını hükme bağlatmak isteyebilirler veya sadece kendi aralarında anlaşarak mahke-
menin bir karar vermesini istemeyebilirler. Eğer taraflar sulh sözleşmesini hükme bağlat-
mak isterler ise yapılan anlaşmada yer alan ve harcın kimin tarafından ödeneceğine dair 
anlaşma,	HMK	26.	madde	gereğince	hakimin	 tarafların	 talep	 sonuçlarıyla	bağlı	olması	
ilkesi gereğince hakimi de bağlayacak ve yargılama giderine re’sen değil sözleşmeye göre 
karar verecektir.

Eğer taraflar mahkemeden sulh koşulları konusunda bir karar vermesini istemezler ise 
HMK 315. maddesi gereğince o zaman mahkemece “karar verilmesine yer olmadığına” 
karar verilecek ve mahkemece bir değere hükmedilmediği için HMK 331. maddesi ve (1) 
sayılı tarife gereğince sadece maktu karar ve ilam harcını tarafların durumuna göre kimin 
ödeyeceğine hükmedilecektir. 
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Harçlar Kanunu’nda mükellef olarak tanımlanan “işlemin yapılmasını isteyen kişi” 
HMK	120.	maddesine	göre	yargı	harçları	bakımından	“davacı”dır.	Buna	göre	davacı,	yar-
gılama harçlarını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

İdari Davalarda Harçların Rücu Edilmesi ve Yükümlülük
İYUK	2.	maddesinde	 idari	davalar,	 idari	 işlemler	hakkında	yetki,	 şekil,	 sebep,	konu	ve	
maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından  dolayı iptalleri için menfaatleri 
ihlâl edilenler tarafından açılan iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel 
hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları ile kamu hizmetle-
rinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar ara-
sında	çıkan	uyuşmazlıklara	ilişkin	davalar	olarak	tanımlanmıştır.	Buna	göre	idari	davanın	
taraflarından en azından birisi idare olarak karşımıza çıkmaktadır.

İdari	davalarda	 İYUK	uygulanmakla	birlikte	 İYUK	kapsamında	yargılama	giderleri	
konusunda	özel	bir	düzenleme	yapılmamış	bu	konuda	İYUK	31.	maddesi	ile	yargılama	
giderleri konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanacağına yer verilmiştir. 
İdari	davalar	bakımından	da	yargı	harçları	hukuk	mahkemelerinde	görülen	davalar	gibi	
dikkate alınacaktır.

İcra Takiplerinde Harçların Rücu Edilmesi ve Yükümlülük
İcra	işlemleri	harçları	başvuru,	sonuçlandırma	(yerine	getirme	ve	tahsil)	ve	yönetim	şek-
linde üç konuda harca tabi tutulmuştur. Kural olarak icra işleminin yapılmasını isteyen 
kişiler	icra	harçlarını	ödemekle	yükümlüdürler.	İcra	takipleri	açısından	rücu	ilişkisine	ba-
kıldığında	İİK	15.	maddede	özel	hüküm	bulunmaktadır.	Buna	göre	Kanun’da	hilafı	yazılı	
değilse, bütün harç ve masraflar borçluya aittir. Harçların borçludan tahsil edilebilmesi 
için ayrıca bir hüküm ve takibine gerek yoktur. 

İcra	harçları	bakımından	 İİK’deki	özel	hüküm	gereğince	borçlu,	harçların	 esas	mü-
kellefi	olmaktadır.	Buna	karşın,	işlemi	talep	eden	alacaklı	ise	bu	harçların	ödenmesinden	
Harçlar Kanunu’nun 53. maddesi gereğince sorumlu olacaktır. Alacaklının ödeme sorum-
luluğu,	tahsilat	ile	birlikte	sona	ermektedir.	İcra	talebinin	gerekçesi	devletin	gücü	ile	cebri	
tahsilattır, bu durumda tahsil yetkisi de icra dairesindedir.

İcra	dairesi	başvuru	harcı	ile	peşin	harcı	işlemi	isteyenden	alacak	ancak	tahsil	harcını	
cebren	yaptığı	tahsilattan	doğrudan	kendisi	kesecektir.	Diğer	taraftan	alacaklıdan	alınan	
başvuru harcı ve peşin harç ise borçludan yapılan tahsilattan alacaklıya ödenecektir.

İcranın	yerine	getirilmesi	harcının	konusu	para	olmayan	işlemler	ile	ilgisi	olmadığın-
dan, icra dairesince yapılacak cebri işlemler neticesinde borçludan bir tahsilat yapılma 
olanağı yok ise alacaklının rücu hakkı saklı kalmak kaydı ile alacaklı tarafından sorum-
luluk	çerçevesinde	ödenecektir.	Ancak	alacaklı	tarafından	ödenen	bu	harçlar	için	İİK	15.	
madde gereğince ayrı bir takip yapılmasına gerek yoktur, masraflar için cebri tahsilat yol-
larının işletilmeye devam edilmesi gerekmektedir. 

Diğer	taraftan	icraya	itiraz	edilmesi	nedeniyle	takip	durması	hâlinde	veya	açılacak	iti-
razın iptali veya itirazın kaldırılması davaları sonucunda işlemi isteyenin haksız çıkması 
durumunda harçlar ödeme yapan üzerinde kalacak ve mükellefi durumuna gelecektir.

Tahsil	 harcı	 bakımından	 feragat	 için	 özel	 bir	 düzenleme	 bulunmaktadır.	 Harçlar	
Kanunu’nun	23.	maddesi	gereğince	her	ne	sebep	ve	suretle	olursa	olsun,	icra	takibinden	
vazgeçildiğinin zabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısının 
alınacağı ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı-
nın	tam	olarak	alınacağı	hükmüne	yer	verilmiştir.	Tahsil	harcının,	yapılacak	tahsilatlardan	
alınması gerekmektedir. Ancak alacaklının takipten vazgeçmesi hâlinde tahsil imkânı da 
ortadan kalkmaktadır. Artık borçlu aleyhine bir icra takibi feragat ile sona ereceğinden 

İdari davalar bakımından da yargı 
harçları hukuk mahkemelerinde 
görülen davalar gibi dikkate 
alınacaktır.

Vazgeçilen alacaklar bakımından 
genel kural devreye girerek icra 
takibinden vazgeçen alacaklı 
tahsil harcının mükellefi hâline 
gelecektir.
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İİK	15.	madde	gereğince	bu	tahsil	harcını	borçludan	alma	olanağı	da	kalmamaktadır.	Bu	
durumda vazgeçilen alacaklar bakımından genel kural devreye girerek icra takibinden 
vazgeçen	alacaklı	tahsil	harcının	mükellefi	haline	gelecektir.	Bu	harcı	alacaklının	borçlu-
dan yasal olarak talep etme olanağı da kalmayacaktır.

İİK’da	harçların	ödenmesi	bakımından	sulh	ile	ilgili	olarak	özel	bir	düzenleme	yoktur.	
Harçlar	Kanunu’nun	23.	maddesinde	 icra	 takibinden	vazgeçmeyi	her	ne	sebeple	olursa	
olsun	şeklinde	geniş	tuttuğundan,	sulh	nedeniyle	vazgeçilen	takiplerde	de	23.	madde	kap-
samındaki tahsil harcının mükellefi alacaklı olacaktır. Alacaklı borçlu ile yapmış olduğu 
sözleşme ile harçları borçluya yükletme olanağına sahipken, harç mükellefiyetinin devri 
konusunda tarafların aralarında yapacakları sözleşmeler VUK 8. madde gereğince icra 
dairesini bağlamayacaktır.

Alacaklı icra takibi yaptıktan sonra borçlu ile haricen anlaşarak tahsilatları doğrudan 
kendisi	de	yapmaktadır.	İcraya	ödenmesi	gereken	paranın	alacaklı	tarafından	doğrudan	
alınması	 icra	dairesince	yapılacak	harcın	 tahsilini	olanaksız	hâle	getirmektedir.	Burada	
alacaklı haricen tahsilat yapmış olduğu için icra takibinden vazgeçmesine rağmen, icra 
dairesine	doğrudan	bir	bildirim	yapmak	yerine,	İİK	78.	madde	kapsamında	haciz	talebin-
de bulunmayarak haciz talebi kanuni süresinde yapmayarak veya yenilemeyerek dosyanın 
işlemden kaldırılmasını sağlayabilmektedirler.

VUK 3. madde gereğince vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin mu-
amelelerin gerçek mahiyeti esas olduğundan görünürde haciz talebinin düşmesi esasında 
takipten	 vazgeçme	hâllerinden	birisidir.	Harçlar	Kanunu’nun	23.maddesi	 takipten	 vaz-
geçme sebebi konusunda bir sınırlama yapmamıştır. Haricen yapılan tahsilatlar da tahsil 
harcına	tabi	olacaktır.	Burada	da	icra	dairesi	tahsil	harcını	alacaklıdan	isteyecektir.	

Borçluyla anlaşılarak haricen tahsilat yapılması hâlinde tahsil harcı ödenmek zorunda mıdır?

İflas ve Konkordato Harçların Rücu Edilmesi ve Yükümlülük
İflas	ve	konkordato	harçları	bakımından	da	kural,	işlemin	yapılmasını	isteyen	kişilerin	bu	
harçları	ödemekle	yükümlü	olmasıdır.	Yine	icra	harçlarında	olduğu	gibi	iflas	harçlarında	
da	İİK	15.	maddesi	gereğince	harçlar	da	borçluya	aittir.	Mükellef	İİK	ile	borçlu	olarak	be-
lirlenmiş olmasına karşın bunun ödenmesinden yine alacaklı sorumlu olacaktır.

Konunun değeri üzerinden alınacak harçlar bakımından ise  iflasın açılması veya kon-
kordato isteği ve masaya katılma harcı işlemin yapılmasını talep eden tarafından ödene-
cektir. Eğer bu işlemler sonucunda bir tahsilat yapılabilirse bu talepleri alacaklı yapmış ise 
borçludan yapılacak tahsilattan bu harçları ödeyenlere ödenecektir.

İflas;	 tacirin	varlıklarının	borçlarını	karşılamaya	yetmiyor	olması,	diğer	bir	 ifade	 ile	
borca batık olması halidir. Konkordatoda da borçlu ödeme kabiliyetinin bir kısmını kay-
betmektedir. Alacaklı alacağını tam olarak alamadığı sürece yapılacak iflas idaresinin ya-
pacağı	tahsilatlardan	önce	harçlar	kesilecektir.	Bu	harçlar	borçlunun	hesabından	kesilse	
de alacaklı yapılacak kesinti kadar alacağını daha az alacağından yük özünde alacaklının 
üzerinde kalmış olacaktır.

İcra	ve	iflas	işlemlerinin	daire	dışında	memur	eliyle	yerine	getirildiği	her	bir	işlem	için	
alınan haciz, teslim ve satış harcı da borçludan alınmak üzere hizmeti talep eden tarafın-
dan ödenecektir.

Cezaevi Yapı Harcının Rücu Edilmesi ve Yükümlülük
2548	sayılı	Kanun’un	1nci	maddesi	ile	“icra	dairelerince	miktar	ve	kıymeti	muayyen	olan	
ilamlı	ve	ilamsız	alacaklardan	tahsil	olunan	paranın	%2’si	ve	kıymeti	muayyen	olmayan	
ilamların icrasından tahsil harcının yarısı nisbetinde harç alınır “ denilmesine karşın 

8



7. Ünite - Yargılama Harçlarında Yükümlülük 127

maddede bu paranın kimden alınacağına dair açık bir ifade yer almamaktadır. Ancak 
maddenin	devamında	bu	harcın	borçluya	yükletilemeyeceği	yer	almaktadır.	Bu	durumda	
icra dairelerindeki işlemdeki tarafların alacaklı ve borçlu oldukları dikkate alındığında bu 
harcın mükellefi alacaklı olarak ortaya çıkmaktadır.

Cezaevi	yapı	harcı,	Harçlar	Kanunu’nda	düzenlenmediğinden	harcın	mükellefine	dair	
bir	düzenleme	de	yoktur.	İİK’nın	15’nci	maddesinde		kanun’da	aksi	yazılı	değilse	bütün	
harç ve masrafların borçluya ait olduğu belirtilmiş ve kanunlarla bu kuralın sınırlanabile-
ceği	kabul	edilmiştir.	Bu	hüküm	aynı	konuda	birbiri	ile	çelişen	hükümler	içeren	iki	kanun	
arasında genel-özel kanun değerlendirmesine gerek kalmadan ana kuralı düzenleyen ka-
nun	diğer	kanunlara	öncelik	tanımaktadır.	2548	sayılı	Kanun’	da	İİK	15.	maddede	yer	alan	
kurala	ters	bir	düzenleme	yer	almakta	olduğundan	bu	hüküm	uygulanacaktır.	İcra	dairesi	
borçludan yapılacak tahsilatı hesaplarken cezaevi harcını hesaplamayacak, masraflar düş-
tükten sonra alacaklıya yapılacak ödemeden cezaevi harcını kesecektir.

Cezaevi harcı borçludan alınabilir mi?

YARGILAMA HARÇLARINDA İSTİSNA VE MUAFİYET 
Harçlar Kanunu’nun 13. maddesinde aşağıdaki konular harçtan istisna tutulmuştur. 

Harçlar Kanunu’nun 33. maddesinde iş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hük-
me bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerek-
li işlem yapılacağı şeklinde bu alacaklar için istisna getirilmiş olmasına karşın Harçlar 
Kanunu’nun	123.	maddesinde	bu	istisnaya,		muafiyet	ile	tekrar	sınır	getirilmiş	ve	harçtan	
muafiyet gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari 
ücreti	geçmeyen	işçiler	ve	çıraklar	ile	sınırlı	tutulmuştur.	Asgari	ücretten	1	TL	bile	fazla	
ücret	alan	işçi	ve	çıraklar	bu	istisnanın	otomatik	olarak	dışında	kalacaktır.	İş	Kanunu’nun	
39.	maddesi	gereğince	asgari	ücretin	altında	işçi	çalıştırılması	yasaktır.	İstisnanın	bu	du-
rumda 16 yaşından küçük işçilerin 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücrete ka-
dar ücreti olanlar ile sınırlı olduğunu söyleyebiliriz.

Harçlar	Kanunu’nun	14.	maddesi	ile	erler	ve	ihtiyaçları	Devlet	tarafından	üstlenilen	
ve karşılanan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaf tutulmuşlardır. 
Profesyonel	nitelikte	uzman	onbaşı	ve	çavuşlar	bakımından	bu	muafiyet	uygulanmaya-
caktır.	Bu	muafiyet	bu	görevler	devam	ettiği	sırada	doğacak	harçlar	ile	sınırlıdır.

Harçlar	Kanunu’nun	123.	maddesinde	özel	kanunlarla	harçtan	muaf	tutulan	kişilerle,	
istisna edilen işlemlerden harç alınmaz, uygulaması ile diğer kanunlarla harçlar konu-
sunda	muafiyet	ve	istisna	düzenlenebileceğine	yer	verilmiştir.	Örneğin;	5510	sayılı	Sos-
yal	Güvenlik	Kurumu	Kanunu’nun	36.	maddesinde	kurum	kendi	kanunu	 ile	492	 sayılı	
Harçlar	Kanunu’na	göre	alınan	harçlardan	muaf	tutulmuştur.	Bu	muafiyet	başka	kanunla	
düzenlenen	 cezaevi	 harcını	 kapsamamaktadır.	 	Diğer	 taraftan	 özel	 kanunlarda	 harçtan	
muafiyete	ilişkin	hükümler	bulunsa	bile	(1)	sayılı	Tarifesinin	“(A)	Mahkeme	Harçları”	bö-
lümünün	(V)	numaralı	fıkrasındaki	“keşif	harcı”	ve	(1)	sayılı	Tarifesinin	“(B)	İcra	ve	İflas	
Harçları” bölümünün (III) numaralı fıkrasındaki “haciz, teslim ve satış harcı” bakımından 
uygulanmayacaktır.

Harçlar ile ilgili istisna ve muafiyetler için kurumlara ilişkin kanunlara da bakmak gerekir.

9

Özel kanunlarla harçtan muaf 
tutulan kişilerle, istisna edilen 
işlemlerden harç alınmaz.
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Özet

 Genel olarak harç yükümlülüğünü açıklamak.
 Genel anlamda harç tanımından hareket edildiğinde, 
yarı kamusal nitelikteki bölünebilir kamu hizmet-
lerinden faydalanmak isteyen kişinin bu hizmetin 
karşılığını ödemesi gerekmektedir. Harcın kimin ta-
rafından ödeneceği kanunlar ile belirlenecektir. Kişi-
lerin kendi aralarında yapacakları sözleşmeler ile harç 
ödeme yükümlülüklerini belirlemeleri mümkündür.

 Harçlar Kanunu’nu incelediğimizde özü itibarıyla 9 
ayrı harcın tek kanun altında toplanmış olduğunu 
görmekteyiz. Genel bir mükellefiyetten ziyade her bir 
harç türü için mükellef tanımı ayrı yapılmıştır. Harçlar 
Kanunu’nun 11. maddesinde yargı harçlarının mükellefi 
(yükümlüsü) düzenlenmiştir. Genel olarak yargı harç-
larını davayı açan veya harca mevzu olan işlemin yapıl-
masını isteyen kişiler ödemekle yükümlü tutulmuştur. 
Yargı	harçları;	Mahkeme	Harçları,	İcra	ve	İflas	Harçları,	
Ticaret	Sicili	Harçları	,	olmak	üzere	üç	ana	grup	ile	diğer	
yargı harçları altında bu yukarıdaki hizmet grupları için 
ortak harca tabi işlemler olarak düzenlenmiştir. 

 Hükmi veya icrai kararlar, başvuran tarafından daha 
önce ödenmiş olan harçların mükellefini, aleyhine 
hizmet	 talep	 eden	 haline	 getirmezler.	 Bu	 kararlar	
ödenmiş olan harçlar bakımından hizmet talep eden 
için aleyhine hizmet talep edene rücu hakkı verecek-
tir. Harcı ödeyen kişi ödemiş olduğu harç ve masraf-
ları hizmet sunucusu devletten değil aleyhine karar 
verilenden isteyebilecektir. Harcı ödeyen devletten 
ancak fazla ödediği veya başka bir harca mahsup im-
kanı kalmayan harcı talep edebilecektir.

	 Yargılama	 harçlarında	 mükellefi	 belirlerken	 sadece	
Kanun’un mükellefi belirleyen maddeleri değil aynı 
zamanda ilgili (1) ve (3) sayılı tarifeleri de dikkate 
almak	gerekmektedir.	Harçlar	Kanunu’nun	125.	mad-
desi gereğince bu Kanunun ilgili kısımlarında mükel-
lefiyet hakkında konulmuş hükümlerin aksine, özel 
kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun 
hükmünün uygulanacağına yer verilmektedir. 

 Harçlar bakımından Harçlar Kanunu genel, genel 
usul kurallarını  içerse de Usul Kanunları özel kanun 
olarak	 dikkate	 alınacaktır.	 Yargılama	 Harçları	 bakı-
mından nihai mali yükümlülüğü ortaya koyabilmek 
bakımından usul düzenlemeleri olan; hukuk yargı-
lamasının tabi olduğu kuralları ihtiva eden Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nu (HMK),  idari yargı ve 
vergi	yargısının	tabi	olduğu	kuralları	ihtiva	eden	İdari	
Yargılama	Usulü	Kanunu’nu	 (İYUK)	 ile	 icra	 ve	 iflas	

işlemlerinin	tabi	olduğu	kuralları	ihtiva	eden	İcra	ve	
İflas	Kanunu’nu	(İİK)	incelemek	gerekmektedir.

 Hak sahibinin bu hakkını zorla alabilmesi için devle-
tin hizmetine ihtiyaç duyması bunun için masraf yük-
lenmesi hâlinde bu yükün kusurlu tarafa nakledilmesi 
adaletin	 gereğidir.	 Bu	 yükün	 hak	 sahibinde	 bırakıl-
ması, kişilerin hak arama özgürlüğünü engelleyece-
ği gibi mal varlıklarında eksilme yaratarak mülkiyet 
hakları da zedelenmiş olur. HMK’de sadece celse harcı 
ile karar ve ilam harcını yargılama giderleri arasında 
sayılmıştır.	 Yargılama	 işlemini	 sonlandıran	 feragat	
veya kabulde harçlardan sorumluluk kabul veya fera-
gat beyanında bulunan taraf, davada aleyhine hüküm 
verilmiş gibi değerlendirilecek ve feragat eden veya 
kabul	eden	üzerine	yüklenecektir	(HMK	312).	

 Yargılama harçlarında yükümlüleri saymak.
 Harçlar Kanunu’nunda mükellef olarak tanımlanan “iş-
lemin	yapılmasını	 isteyen	kişi”	HMK	120.	maddesine	
göre	Yargı	harçları	bakımından	“davacı”dır.	Buna	göre	
davacı, yargılama harçlarını dava açarken mahkeme 
veznesine	yatırmak	zorundadır.	İdari	davalarda	İYUK	
uygulanmakla	 birlikte	 İYUK	 kapsamında	 yargılama	
gidereri konusunda özel bir düzenleme yapılmamış, 
bu	konuda	 İYUK	31.	maddesi	 ile	 yargılama	giderleri	
konusunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun uygu-
lanacağına	yer	verilmiştir.	İdari	davalar	bakımından	da	
yargı harçları hukuk mahkemelerinde görülen davalar 
gibi dikkate alınacaktır. Vergi yargısında karar ve ilam 
harcı niteliğindeki maktu harç ile nispi harcın mükelle-
fi, açtığı davada aleyhine hüküm verilen davacıdır.  

	 İcra	dairesi	borçludan	yapılacak	tahsilatı	hesaplarken	
cezaevi harcını hesaplamayacak, masraflar düştükten 
sonra alacaklıya yapılacak ödemeden cezaevi harcını 
kesecektir.

 Yargılama harçlarında istisna ve muhafiyetleri açıkla-
mak.
	Harçlar	Kanunu’nun	123	maddesinde	“özel	kanunlar-
la harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlem-
lerden harç alınmaz.” uygulaması ile diğer kanunlarla 
harçlar konusunda muafiyet ve istisna düzenlenebile-
ceğine yer verilmiştir.
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Kendimizi Sınayalım
1. Genel olarak harcın yükümlüsü aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Hizmeti talep eden
b. Hizmet sunan
c. Hizmetten etkilenen
d. Aleyhine hizmet istenen
e. Her türlü hizmet alan

2. Cezaevi	harcının	mükellefi	aşağıdakilerden	hangisidir?	
a.	 Borçlu
b. Alacaklı
c.	 İşlem	talep	eden
d.	 Cezaevi	müteahhidi
e. Hükümlüler

3. Aşağıdakilerden hangisi harca tabi işlemi talep edenlerin 
dışındaki kişilerin de hukukunu etkileyen işler ile ilgili harç-
lardan değildir?

a.	 Yargı	harçları	
b. Vergi yargısı harçları
c.		 Tapu	ve	kadastro	harçları	
d.   Gemi ve liman harçları 
e.			 Noterlik	harçları

4. Aşağıdakilerden hangisi tarifeye (1) sayılı tarifeye göre 
yargı harç gruplarından biri değildir? 

a.	 Başvurma	harcı
b. Mahkeme harcı
c.	 Ticaret	sicil	harcı
d.	 İcra	ve	iflas	harçları
e.	 Diğer	yargı	harçları

5. İcra	harçlarının	borçluya	yükletilmesinin	temel gerekçe-
si aşağıdakilerden hangisidir? 

a.	 Takibin	aleyhine	yapılması
b. Kanunda yer alması
c. Haksız fiil sorumluğu
d. Mal varlığının daha çok olması
e.	 Cezaevi	harcını	ödememesi

6. Vergi yargısında davacı kazandığında önceden ödediği baş-
vurma harcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a.	 İade	olunur.
b.	 Başka	borçlarına	mahsup	olunur.	
c.	 Nisbi	harca	mahsup	olunur.
d. Herhangi bir işlem yapılmaz.
e.	 Yarısı	iade	edilir.

7. Aşağıdakilerden hangisi yargılama sonrasında karşı tara-
fa yüklenmez? 

a.	 Celse	harcı
b.	 Başvuru	harcı
c. Karar ve ilam harcı
d. Keşif giderleri
e. Karşı vekalet ücreti

8. İcra	 Takibinde	 alacaklının	 alacağını	 doğrudan	 banka	
üzerinden borçludan tahsil etmesi halinde icra dairesi tahsil 
harcını aşağıdakilerden hangisinden ister? 

a.	 Borçludan
b. Ödemenin gerçekleştiği bankadan
c. Harç doğmaz.
d. Alacaklıdan
e.	 İşlemi	tamamlayan	banka	çalışanından

9. Aşağıdaki işlemlerden hangi işlem harçlardan istisna 
değildir? 

a.	 100	TL’ye	kadar	nafakaya	ilişin	yakip
b. Vasi tayini
c. Hakimin Çekilmesi
d. Vasinin azli
e. Kayyum tayini

10. Aşağıdakilerden hangisi harç muafiyetine sahip olanla-
rın ödemesi gereken harçlardan biri değildir? 

a. Keşif harcı
b. Haciz harcı
c.	 Başvuru	harcı
d. Satış harcı
e.	 Teslim	harcı
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1.	a	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Harçlarda	Yükümlülük”	konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 
2.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Cezaevi	 Yapı	 Harcının	 Rücu	

Edilmesi	ve	Yükümlülük”	konusunu	yeniden	gözden	
geçiriniz.

3.	e	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Harçlarda	Yükümlülük”	konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz. 

4.	a	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargı	Harçlarında	Yükümlülük”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

5.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargı	Harçlarında	Yükümlülük”	
konusunu yeniden gözden geçiriniz.

6.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Vergi	 Yargısı	 Harçlarında	 Yü-
kümlülük” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 

7.	b	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “Hukuk	Davalarında	Harçların	
Rücu	Edilmesi	 ve	Yükümlülük”	 konusunu	 yeniden	
gözden geçiriniz.

8.	d	 Yanıtınız	 yanlış	 ise	 “İcra	 Takiplerinde	 Harçların	
Rücu	Edilmesi	 ve	Yükümlülük”	 konusunu	 yeniden	
gözden geçiriniz. 

9.	e	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargılama	Harçlarında	İstisna	ve	
Muafiyet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10.	c	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Yargılama	Harçlarında	İstisna	ve	
Muafiyet” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmeler ile harç 
ödeme yükümlülüklerini belirlemeleri mümkündür. Ancak 
kanunla açıkça kabul edilen hâller hariç olmak üzere, mü-
kellefiyete veya sorumluluğuna ilişkin kişiler arasında akde-
dilecek özel sözleşmeler ile mükellefin değiştirilmesi alacaklı 
idareyi bağlamayacaktır.

Sıra Sizde 2
Hükmi veya icrai kararlar başvuran tarafından daha önce 
ödenmiş olan harçların mükellefi aleyhine hizmet talep eden 
hâline	 getirmezler.	 Bu	 kararlar	 ödenmiş	 olan	 harçlar	 bakı-
mından hizmet talep eden için aleyhine hizmet talep edene 
rücu hakkı verecektir.

Sıra Sizde 3 
Hizmeti talep eden harç ödeme yükümlülüğünden sonrası 
için	kurtulacaktır.	 İşlem	sonrasında	verilecek	karar	 ile	har-
ca tabi işlemi talep eden daha önce ödemiş olduğu harçları, 
hizmeti sunan devletten değil aleyhine işlem talep edilen ta-
raftan	alacaktır.

Sıra Sizde 4
Harca tabi işlem eğer harçtan muaf tutulmuş kişiler aleyhine 
tesis edilmiş ise o zaman işlemi talep eden daha önce ödemiş 
olduğu harcı devletten iade alabilecektir.

Sıra Sizde 5
Vergi yargısının, yargı harcından temel farkı ise yargı har-
cında başvuranın talebi red olunduğunda karar ve ilam harcı 
hizmetin amaca hasıl olmaması nedeniyle nispi değil maktu 
olarak hesaplanırken, vergi yargısı harcında nispi olarak he-
saplanmaktadır.

Sıra Sizde 6
Yükün	hak	sahibinde	bırakılması,	kişilerin	hak	aramalarını	
engelleyeceği gibi mal varlıklarında eksilme yaratarak mülki-
yet hakları da zedelenmiş olur. O hâlde diğer masraflar gibi 
kamunun verdiği bu hizmet için ödenen harcın da mali bir 
yük	olarak	haksız	 çıkan	 taraftan	kusuru	oranında	 alınması	
gerekir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Yararlanılan Kaynaklar
Sıra Sizde 7
HMK’de sadece celse harcı ile karar ve ilam harcı yargılama 
giderleri arasında sayılmıştır. Mahkeme harçlarından olan 
başvuru harcı ile yine bir tür başvuru harcı olan temyiz, is-
tinaf ve itiraz harçları yargılama giderleri arasında sayılma-
mıştır. O halde HMK uygulamasında yargılama giderleri 
denildiğinde sadece celse harcı ile karar ve ilam harcının an-
laşılması gerekmektedir.
 
Sıra Sizde 8
VUK 3. madde gereğince vergilendirmede vergiyi doğuran 
olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esas 
olduğundan görünürde haciz talebinin düşmesi esasında ta-
kipten vazgeçme hâllerinden birisidir. Harçlar Kanunu’nun 
23.maddesi	takipten	vazgeçme	sebebi	konusunda	bir	sınırla-
ma yapmamıştır. Haricen yapılan tahsilatlar da tahsil harcına 
tabi olacaktır.

Sıra Sizde 9
İİK’nin	15’nci	maddesinde		kanun’	da	aksi	yazılı	değilse	bü-
tün harç ve masrafların borçluya ait olduğu belirtilmiş ve ka-
nunlarla	 bu	 kuralın	 sınırlanabileceği	 kabul	 edilmiştir.	 2548	
sayılı Kanun’ da ise bu harcın borçluya yüklenemeyeceğine 
yer	verilmiştir.	İcra	dairesi	borçludan	yapılacak	tahsilatı	he-
saplarken cezaevi harcını hesaplamayacak, masraflar düş-
tükten sonra alacaklıya yapılacak ödemeden cezaevi harcını 
kesecektir.

Harçlar Kanunu
Hukuk Muhakemleri Kanunu
İcra	ve	İflas	Kanunu
İdari	Yargılama	Usul	Kanunu
Türk	Borçlar	Kanunu
Vergi Usul Kanunu
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Yargı harçlarının nasıl hesaplandığını açıklayabilecek,
Yargı harçlarının ne zaman ve nereye ödendiğini ifade edebilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.

Anahtar Kavramlar

İçindekiler
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Yargılama Harçlarının
Hesaplanması ve Ödenmesi

•	 YARGI	HARÇLARININ	HESAPLANMASI
•	 YARGI	HARÇLARININ	ÖDENMESİ

•	 Hesaplama
•	 Tarh
•	 Tahsil	

•	 Ödeme	Zamanı
•	 Ödeme	Yeri

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ



YARGILAMA HARÇLARININ HESAPLANMASI
Harçlar da vergiler gibi harç ile ilgili kanunların harcı bağladıkları olayın gerçekleşmesi 
veya hukuki durumun tamamlanması ile doğmaktadır. Bundan önceki bölümlerde harcı 
doğuran olaylara yer verilmiştir. Harcı doğuran olay meydana geldikten sonra, kanuni 
ölçüler uygulanarak harç hesaplanacak ve devlet harç alacaklısı olacaktır. Devletin harç 
alacağı, ödeme yükümlüsü bakımından harç borcunu teşkil etmektedir. 

Bu kitapta “yargılama harçları” ifadesi Harçlar Kanunu’nun (1) sayılı tarifesine bağlanan 
“yargı harçaları” ile (3) sayılı tarifesine bağlanan “vergi yargısı harçlarını” birlikte ifade et-
mektedir.

Harçların genel olarak yükümlüsü harca tabi bir hizmetin yapılmasını talep edenler-
dir. Bir kişi harca tabi bir hizmeti talep ettiğinde önümüze çıkan ilk soru harcın ne kadar 
alınacağıdır. Yargılama harçları olan gerek yargı harcı gerekse vergi yargısı harcı açısından 
ölçü maktu ve nispi esas olarak belirlenmiştir. 

Harç alma ölçüleri bakımından Harçlar Kanunu’nun 15. maddesinde yargı harçları 
(1) sayılı tarifeye, Harçlar Kanunu’nun 54. maddesi ile vergi yargısı harçları da (3) sayılı 
tarifeye bağlanmıştır. Buna göre harçlar tarifelerde yazılı işlemlerden; 

•	 Değer	ölçüsüne	göre	nispi	esas	üzerinden,	
•	 İşlemin	nev’i	ve	mahiyetine	göre	maktu	esas	üzerinden	alınacaktır.
Harçları hesaplayabilmek için öncelikle nispi esas mı yoksa maktu esas mı olarak be-

lirlendiğine bakmak gerekmektedir. Maktu esasa bağlanmış işlemin parasal değerinin bir 
kıymeti yoktur. Her işlem için bir maktu harç alınacaktır. Hizmet talep eden kaç defa 
hizmet talep etmiş ise o sayıda harç ödemek zorunda olacaktır. Maktu harç miktar ba-
kımından daha düşük gibi görünse de pratikte daha ağır bir mali yük hâline de gelebilir.

Örneğin;	İYUK’un	5.	maddesinde	aynı	dilekçe	ile	dava	açılabilecek	hâllere	yer	veril-
miştir. Kural olarak her idari işleme karşı ayrı dava açma zorunluluğu vardır. O hâlde kişi, 
hukukunu ilgilendiren birden fazla işleme karşı işlem sayısı kadar dava açmak zorunda 
kalacaktır. Bu durumda kişinin ödeyeceği harç her bir dava için ayrı ayrı dava sayısı kadar 
olacaktır. Birden fazla işlemler nedeniyle maktu harcın yanında dava sayısı arttığı için her 
bir dosya için yapılacak posta giderleri gibi diğer yargılama giderlerinde de artış olmakta-
dır. Bu sıkıntı otomasyonla çalışan vergi dairelerinin her bir vergi türü ve dönemi için ayrı 
belge düzenlemeleri nedeniyle ayrı bir işlem ortaya çıkarmalarından kaynaklanmaktadır.

Yargılama Harçlarının 
Hesaplanması ve Ödenmesi
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Diğer taraftan birden fazla idari işleme karşı davacı, aralarında maddi veya hukuki 
yönden bağlılık ya da sebep-sonuç ilişkisi bulunması nedeniyle tek dava açtığında ise bu 
kişiden alınacak harç aleyhine dava açılan işlem sayısı kadar değil açılan dava sayısı kadar 
olacaktır. Mahkemenin aynı dilekçe ile tek dava açılamayacağına karar vermesi durumun-
da ise davacının yine 30 gün içerisinde aynı sayıda dava açması ve her biri için maktu 
başvuru harcını ödemesi gerekecektir.

İşlem sayısının artmasının maktu harç tutarına etkisi nedir?

Harçların maktu olarak belirlenmiş olması her işleme aynı tutarın uygulanacağı anla-
mına gelmemektedir. Kanun koyucu bazı işlemlerden farklı sebeplerle daha fazla maktu 
harç alma yoluna gidebilmektedir. Maktu harç olarak belirlenmiş olan genel anlamdaki 
başvuru harç tutarlarının mahkemenin görevine veya kanun yolundaki görev sıralaması-
na göre değiştiğini görebilmekteyiz. 

İşlemden	ziyade	aynı	işlem	nispi	harca	tabi	tutulurken	değer	olmadığı	için	nispi	harç	
uygulanamayacaksa o zaman aynı işlem için maktu harç belirlenebilmektedir. Maktu harç 
tutarlarının belirlenmesi kanun koyucunun inisiyatifinde olmakla birlikte bu belirleme-
lerde bazı izlenen politikaların da etkili olduğu görülmektedir. Örneğin, sulh mahkeme-
lerine başvuruda alınan maktu harçlar, diğer mahkemelere göre daha düşük belirlenirken 
bu mahkemelerde çözümlenen işlerin ilk etapta düşük değerli işler olması dikkate alın-
mıştır. HMK ile sulh mahkemeleri ile asliye mahkemelerinin görevleri arasında artık bir 
değer ölçüsü kıstası olmadığından, Harçlar Kanunu’nda sulh mahkemelerinin harçlarının 
düşük belirlenmiş olmasının da bir gerekçesi kalmamıştır.

Kanun yolları dikkate alındığında da istinaf için ilk derecedeki işlerden, temyiz için 
ise istinaftan daha fazla maktu harç belirlendiği görülmektedir. Özünde en zahmetli yar-
gılama hizmetini ilk derece mahkemeleri yapmalarına rağmen çoğunlukla mevcut dosya 
üzerinden inceleme yapan temyiz aşamasında daha fazla harç alınmasındaki temel gerek-
çe hizmetin maliyeti değildir. Kanun koyucu burada bir sonraki aşamaya gitme maliyetini 
artırarak kişilerin bu yolu keyfi kullanmalarının önüne geçmeye çalışmıştır. Gerçekten 
önceki aşamadaki kararı haksız bulan ile bir fayda sağlamayacağını bildiği hâlde bir şan-
sını denemek veya kötü niyetli olarak süreci uzatmak, ihtilaflılık hâlini devam ettirmek 
gibi davranışları bulunanları ayırt etmek amacı ile hareket edildiği görülmektedir. Ancak 
bu durum, gerçekten bu yollara ihtiyacı olanlar açısından ise hizmete ulaşma maliyetini 
artırmış oluğundan hak arama özgürlüğünün kısıtlanmasına da sebep olabilecektir. 

Kanun yoluna başvuru sonucunda alınan maktu harçlar ilk yargılama sırasındakinden ne-
den daha fazla alınmaktadır?

Kötü niyetli ıslah, dava, istinaf, temyiz ile ilgili temel olarak HMK 329. maddesinde 
hem yargılama giderlerini artırıcı hem de disiplin cezası öngören tedbirler yer almakla 
birlikte, harçlar bakımından miktarların daha yüksek belirlenmesinin ceza amaçlı değil 
caydırıcı amaçlı yapıldığını söyleyebiliriz. Tarifelere göre maktu esasa göre işlemin nevi ve 
mahiyeti bakımından harç alınan hizmetler şunlardır:

•	 Sulh,	 icra	hukuk,	asliye,	 idare,	vergi,	bölge	adliye	veya	bölge	idare	mahkemeleri,	
Yargıtay,	Danıştay	ve	Askeri	Yüksek	İdare	Mahkemesine	ve	Anayasa	Mahkemesine	
dava açmak için başvuruda bulunulması,

•	 Belli	bir	değer	bulunmayan	davalarda	duruşmanın	ertelenmesine	sebep	olunması,	
•	 Para	ile	ölçülemeyen	davalarda	karar	verilmesi,	davanın	reddedilmesi,	karar	dü-

zeltme talebinin reddi,

1

Harçların maktu olarak belirlenmiş 
olması her işleme aynı tutarın 
uygulanacağı anlamına 
gelmemektedir.

2



8. Ünite - Yargılama Harçlarının Hesaplanması ve Ödenmesi 135

•	 İcranın	geri	bırakılmasına	karar	verilmesi,
•	 Delil	tespiti,	ihtiyati	haciz	ve	ihtiyati	tedbir	kararlarının	verilmesi,	
•	 Yargıtay	hukuk	daireleri,	Danıştaya	temyiz	başvurusu,
•	 Bölge	 idare	mahkemeleri	 ile	bölge	adliye	mahkemeleri	hukuk	dairelerine	 istinaf	

başvurusu,
•	 İcraya	başvurma,	
•	 Değeri	belli	olmayan	icra	takiplerinde,	icranın	yerine	getirilmesi,	
•	 Haczedilen	gayrimenkullerin	idaresi,	kira	mukaveleleri	düzenlenmesi	ve	hesap	tu-

tulması, 
•	 İcra	ve	iflas	işlemlerinin	daire	dışında	memur	eliyle	yerine	getirilmesi,
•	 Ticaret	sicilinde	tescil	ve	ilan	yapılması,	kayıt	silinmesi,	
•	 Örnek	verilmesi,
•	 Sicil	tasdiknamesi	verilmesi,
•	 Suret	verilmesi,
•	 Borcu	alacağına	denk	miras	işlerinde	defter	tutulması,
•	 İflas	dairesi	tarafından	defter	tutulması,	
Yargı harçları bakımından kanun koyucu talebin bir değer içermesi hâlinde hizmet 

talep edene sağlanacak fayda hesaplanabileceğinden, bu faydanın belli bir yüzdesini harç 
olarak alma yolunu tercih etmiştir. Nispi harca tabi tutulmuş hizmetin kamuya maliyeti 
değer nedeniyle değişmemesine karşın, dava veya icra takipleri ile istenen alacağın veya 
alacak hakkının tutarının yükselmesi ile harç da yükselmektedir. Değer esasına göre alınan 
harçlarda bir oran ve bu oranın uygulanacağı bir değere (matraha) ihtiyaç duyulmaktadır. 
Matrah talep edilen hizmete konu iş veya işlemin değeri iken bu orana uygulanacak oran o 
iş ile ilgili tarifede gösterilendir. Matrahın, tarifedeki oranı harç olarak ortaya çıkmaktadır.

Parasal	talepler	açısından	değeri	(matrahı)	tespit	etmek	mümkün	iken	bir	değeri	ol-
makla birlikte gerçek değerinin tam olarak bilinemediği durumlar da olabilir. Örneğin bir 
taşınmazın mülkiyeti tartışmalı iken satışı gündemde olmayan malın tam değerini bilme 
olanağı da olmayacaktır. 

Harçlar Kanunu’nun 16. maddesi ile bu tip konulara açıklık getirilmiştir. Müdahalenin 
önlenmesi, tescil ve tapu kayıt iptali gibi taşınmazın varlığına yönelik davalarda taşınma-
zın değeri dikkate alınacaktır. Bu davalarda taşınmazın mülkiyetinin tümüyle kazanılması 
veya kaybedilmesi söz konusu olduğundan kanun koyucu harca esas değer olarak tüm 
değeri dikkate almıştır. Bununla da sınırlı kalınmayıp taşınmazın varlığına yönelik dava-
larda haksız kullanım (ecrimisil) ve tazminat gibi taleplerin de bulunması hâlinde harç, 
taşınmazın değerine talep olunan tazminat ve ecrimisil tutarı eklenmek suretiyle hesap-
lanacaktır.

Değer gösterilmesi mümkün olan hâllerde dava dilekçelerinde değer gösterilme-
si zorunlu tutulmuştur. Değer gösterme zorunluluğu davacıya aittir. Davacı eğer değer 
göstermekten kaçınırsa dava dilekçesi de işleme alınmayacaktır. Harçlar Kanunu’nun 30. 
maddesi gereğince davacının değeri eksik tespit ettiği yargılama sırasında ortaya çıkarsa o 
duruşmada yargılamaya devam edilecek ancak sonraki duruşmaya kadar eksik bırakılan 
değere isabet eden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam edilemeye-
cektir. HMK 150. maddesindeki süre içinde dosyanın işleme konulması, eksik olan harcın 
ödenmesine bağlıdır.

Değer gösterilmesi gereken işlemlerde hizmet talep eden değer göstermek istemezse ne olur?

Nispi harca tabi tutulmuş hizmetin 
kamuya maliyeti değer nedeniyle 
değişmemesine karşın, dava 
veya icra takipleri ile istenen 
alacağın veya alacak hakkının 
tutarının yükselmesi ile harç da 
yükselmektedir.

3



Damga Vergisi ve Harçlar Bilgisi136

Diğer taraftan Harçlar Kanunu’nun 17, 18 ve 19. maddelerinde de özel değer esasları 
belirlenmiştir. Taşınmazın veya geminin kullanımının mülkiyet devrinden başka bir ne-
denle başkasına devrinden sonra boşaltılması (tahliyesi) ile teslimine ilişkin gerek dava 
gerekse icra aracılığı ile bunların tesliminde ilgili harcın matrahı ise bir yıllık kira bedeli 
olarak belirlenmiştir. Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde harcın matrahı 
menkulün ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değeri 
üzerinden hesaplanacaktır. Takdirin kimin tarafından yapılacağına dair bir açıklık olma-
makla birlikte eksik değer gösterilmesi hâli düzenlenmediğinden, buradaki matrah takdi-
rinin icra dairesi tarafından re’sen yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Harçların oranları tarifelerde yer almaktadır. Davadan feragat veya davayı kabul veya 
sulh, yargılamanın ilk celsesinde gerçekleşirse karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra 
olursa üçte ikisi alınacaktır, diğer taraftan, her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra taki-
binden vazgeçilmesi hâlinde vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı, haczedilen mal 
satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilmişse tahsil harcı tam olarak alınacaktır. Burada 
tarife ile belirlenen oranın kendisi de belli oranda azaltılarak yeni bir oran hâline gelmek-
tedir.

Harçlar Kanunu’nun 24. maddesinde taşınmaz veya gemilerin tahliye veya teslimine 
dair icralarda Tahsil Harcının (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı oranınca alınaca-
ğı belirtilmiş olmasına karşın tarifede tahsil harcı genel anlamda değil, özel durumlarda 
dikkate alınarak belirlenmiştir. Tarifede gayrimenkuller ile gemilerin tahliye ve teslim-
lerde uygulanacak harç oranları ayrı olarak belirlenmiştir. Bu harç, değeri belli olanların 
tahsilinde alınacak tahsil harcına ilişkin belirlenmiş oranın yarısı olmakla birlikte, Harçlar 
Kanunu’nun 24. maddesi bakımından bu düzenleme bir sınırlama getirmediğinden ta-
rifede gayrimenkuller ile gemilerin tahliye ve teslimlerinin ayrı düzenlenmiş olması ne-
deniyle uygulanmayacağını söyleyen bir yorum kuralı da yoktur. Kanun koyucunun 24. 
maddedeki bu düzenlemeyi, tarife detaylandırılırken unuttuğu anlaşılmaktadır.

YARGILAMA HARÇLARININ ÖDENMESİ
Harç alacağının kesinleşmesi ile harcı ödemekle yükümlü olan kişinin bu harçları ödeme-
si gerekmektedir. Yargılamadaki başvurma harçları bir kısım istisnai durumlar haricinde, 
eksik harcın tamamlattırılması gibi genel olarak başvurma harçlarının tahakkuku tahsile 
bağlıdır.	Başvuru	harcının	iade	veya	mahsubu	söz	konusu	değildir.	İİK	15.	madde	gereğin-
ce başvurma harcının da borçluya ait olması harcın kesinleşmesi ile ilgili değil başvuran 
tarafından ödenen harcın rücu edilmesi ile ilgilidir. Diğer taraftan karar ve ilam harçları 
gibi para tahsiline aracılık edilmeyen işlerde ise ödeme zamanı değişebilmektedir. Tahak-
kuku tahsile bağlı olan harçlar ödenmeden işleme başlanamaz. O hâlde harcın konusu 
işlemin başlayabilmesi için talep yeterli olmayıp bu talebe konu hizmetin karşılığı harcın 
da ödenmesi gerekmektedir. 

Ödeme Usulü
Genel olarak pul ile ödeme yöntemi ülkemizde artık uygulanmadığından Harçlar 
Kanunu’nun 25. maddesinde de buna uygun değişiklik yapılmış ve harcın makbuz karşı-
lığında ödeneceği düzenlenmiştir. Harcın, ödeyen açısından ödendiği ancak bu makbuz 
ile ispat edilebilecektir.

Diğer taraftan Harçlar Kanunu’nun 131. maddesi ile olayın özelliğine göre Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı makbuz karşılığı ödeme yerine basılı damga vurulması veya sair şekilde tahsilat 
yapma konusunda ilgili dairelere yetki de verebilecektir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat 
güvenliğini sağladığı sürece sadece makbuzla sınırlı olmaksızın her türlü ödeme yöntemini 
kullandırabilmektedir,	gerçekleştirebilmektedir.	Son	yıllarda	kullanımı	giderek	yaygınlaşan	

Harcın konusu işlemin 
başlayabilmesi için talep yeterli 
olmayıp bu talebe konu hizmetin 
karşılığı harcın da ödenmesi 
gerekmektedir. 
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elektronik	ödeme	yöntemleri	özellikle	UYAP	üzerinden	de	uygulanmaya	başlamıştır.	Bu	yolla	
vatandaşlar	veya	avukat	vekilleri	UYAP	üzeriden	harçları	ödeyerek	dava	açabilmektedir.

5018 sayılı Kanun’un 3. maddesinde harçlar kamu gelirleri arasında tanınmıştır. Harç-
ların kanuniliği ilkesi gereğince kanunlarda eğer harç, Belediye Gelirleri Kanunu’nda 
yer aldığı gibi belediyeye veya başka kuruma ait bir gelir olarak tanımlanmadığı sürece 
merkezî	yönetimin	bütçesinin	bir	parçası	olacaktır.	Gelir	 İdaresi	Başkanlığının	Teşkilat	
ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince devlet gelirlerini toplamak Hazine ve Maliye 
Bakanlığınca	kurulan	Gelir	İdaresi	Başkanlığına	verilmiştir	(Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı	
ifadeleri	görevine	giren	konularda	Gelir	İdaresi	Başkanlığı	olarak	anlaşılmalıdır	Md.	33).	
Genel	anlamda	devlet	gelirlerinden	olan	yargılama	harçlarını	da	toplama	yetkisi	Gelir	İda-
resi Başkanlığına aittir.

 
Ödeme Yeri
Gelir	İdaresi	Başkanlığı	harçların	toplanma	yetkisini	kendi	bünyesinde	tutmaktadır.	Harç-
lar Kanunu’nun 26. maddesinde yer alan yargı harçları harca konu olan işlemleri yapan 
mahkeme veya daire tarafından alınacağına ilişkin hükmünün yanında 132. maddede-
ki	Gelir	 İdaresi	Bakanlığının	 lüzum	gördüğü	takdirde	harçları	doğrudan	doğruya	vergi	
dairelerince tahsil ettirmeye yetkili kılınması mahkemelerin, icra veya iflas dairelerinin 
yetkisinin tahsilat ile sınırlı olduğunu ortaya koymaktadır. Vergi yargısı harçları için özel 
bir hüküm olmamakla birlikte harca mevzu olan işlemleri yapan daireler tahsile yetkili 
tutulduğundan, vergi mahkemeleri de aynı şekilde tahsilata yetkili olacaktır.

O hâlde konumuzla sınırlı olduğundan yargılama harçları bakımından mahkemeler 
ile daireler sadece tahsil yetkisine sahip olup eksik ödenen harcı cebren tahsil etme yetki-
sine sahip olmayacaklardır. Örneğin, mahkeme değerin eksik bildirilmiş olması nedeniyle 
harcın tamamlattırılmasına vereceği karar talep sahibine cebir uygulanmasını sağlayacak 
nitelikte değildir. Mahkeme ancak HMK hükümlerini dikkate alarak yargılama hizmeti 
vermeyi durduracaktır. HMK 150. maddedeki sürede harç tamamlanmazsa dosya işlem-
den kaldırılacaktır. Mahkeme, ne geç yatırılan harcın faizini isteyebilir ne de talepçiden 
zorla alınmasına karar verebilir. 

Yargılama harçlarında dairelerin harçlar ile ilgili yetkisinin bir sınırı var mıdır?

İcra	dairesinin	İcra	İflas	Kanunu’ndan	kaynaklanan	yetkileri	6183	sayılı	Amme	Ala-
caklarının	Tahsil	Usulü	Hakkında	Kanun	kapsamında	yer	almayan	diğer	alacaklar	ile	sı-
nırlıdır.	O	hâlde	İcra	İflas	Kanunu;	Devlete,	vilayet	hususi	idarelerine	ve	belediyelere	ait	
vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para 
cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, 
haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından 
mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları hakkında uygulanamayacaktır. 

İcra	iflas	dairelerine	verilen	harç	tahsil	etme	görevi	başvurma	harcı	ile	ilgili	işlemleri	
talep sırasında peşin olarak alacaklıdan veya talep edenden harcı tahsil etmesi ile sınırlı-
dır.	Harcın	ödenmemesi	hâlinde	icra	dairesi	ne	alacaklıdan	ne	de	İİK	15.	maddesi	gere-
ğince de işleme devam edemeyeceğinden, borçludan da cebri takibata girişemeyecektir. 
İcra	dairesinin	yapabileceği	tek	şey	bu	durumda	sadece	verilen	icra	veya	iflas	hizmetlerini	
durdurmaktır. 

Tahsil harçları bakımından da özünde aynı durum geçerlidir. Tahsil harcının doğması 
için borçludan cebren alınacak paraların alacaklıya ödenmesi gerekmektedir. Harç ala-
caklıya	ödendiğinde	doğduğundan	harcın	tahsil	zamanı	ödeme	zamanıdır.	İcra	dairesinin	
harcı tahsil etmesi bir zorlamayla değil daha önce tahsil ettiği paradan alacaklıya öderken 

Harçlar, kanunda aksine bir 
düzenleme olmadığından merkezî 
yönetim bütçesi geliridir.
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dairesinin yapabileceği tek şey 
verilen icra veya iflas hizmetlerini 
durdurmaktır.
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kesinti suretiyle tahsil edilmektedir. Diğer taraftan Tahsil Harcının borç, faiz ve masrafları 
ile birlikte borçludan tahsil edildiği bu nedenle harcın bu yolla icra veya iflas idaresi tara-
fından zorla tahsil edildiği de ifade edilebilir. Görünüşte doğru gibi gelen bu yaklaşımın 
yanlışlığı alacağın tamamının tahsil edilmemesi hâlinde kendiliğinden ortaya çıkmakta-
dır.	İcra	dairesi	asıl	alacak	kadar	tahsilat	yapsa	bile	harcı	bu	tutarın	içerisinden	kesece-
ğinden harç zorla borçludan alınmış gibi görünse de tahsilat harç kadar eksik alacaklıya 
aktarılacağından pratikte de alacaklı ödemiş görünmektedir.

Diğer taraftan vazgeçme veya sulh, haricen ödeme gibi vazgeçmiş sayılma hâllerinde 
alınması gereken tahsil harcının icra dairesine bir ödeme yapılmadığından tahsil edilme 
olanağı olmadığından icra dairesince tahsil harcı da kesilemeyecektir. Bu durum tespit 
edilmiş olsa bile icra dairesinin eksik ödenen harçlar bakımından da cebri tahsil yetki-
si	yoktur.	İcra	dairesi	bunu	tespit	ettiğinde	Gelir	İdaresine	bildirerek	6183	sayılı	Kanun	
kapsamında tahsil edilmesini sağlamalıdır. Diğer taraftan icra takibinden vazgeçmenin 
sonuçlarından faydalanabilmek için Harçlar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince durumun 
zabıta yazılabilmesi için harç ödenmek zorundadır.

Genel kurallardan bu tespiti yaptıktan sonra Harçlar Kanunu’nun 37. maddesi gere-
ğince de harç borçlusunun harcını kendiliğinden süresinde ödememesi hâlinde yapıla-
cak işlemlere yer verilmiştir. Buna göre ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde 
ödenmeyenler, ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren on beş 
gün içinde bir yazı ile o yerin vergi dairesine bildirilerek harçların vergi dairesince tahsil 
edilmesi sağlanacaktır. Diğer durumlarda da vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır.

Vergi yargısı harçları bakımından ise Harçlar Kanunu’nun 55. maddesi ile nispi ve 
maktu harçlar, ihbarname esasına göre, ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 1 ay için-
de	ilgili	vergi	dairesine	ödeneceği	belirlenmiştir.	İhbarname	kuralı	davaya	esas	tarhiyatı	
bildiren	idarenin	uygulayacağı	kurallara	göre	belirlenecektir.	Vergi	Usul	Kanunu	kapsa-
mına	giren	konularda	harç	VUK	hükümlerindeki	ihbarname	kuralına	bağlı	olarak	Gelir	
İdaresine	bağlı	vergi	dairlerince	veya	2464	sayılı	Belediye	Gelirleri	Kanunu	kapsamındaki	
kamu alacakları bakımından Belediye Gelir Müdürlükleri tarafından tahsil edilecektir. 
4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamında tahsil edilmesi gereken alacaklar ile ilgili da-
valar nedeniyle ortaya çıkan maktu ve nispi harçlar da gümrük tarafından tahsil edile-
cektir. Vergi mahkemesi kararı sonucunda düzenlenen ihbarnameler uygulamada aynı 
konuda gerektiğinde karara göre düzeltilmiş şekilde yeniden düzenlenmiş olduğundan 2 
nolu	ihbarname	olarak	bilinmektedir.	İhbarname	kuralı	nedeniyle	bu	şekilde	düzenlenen	
ihbarnamelere karşı mahkeme kararına dayanmış olsa bile idare mahkeme kararını ihbar-
namede yanlış uygulamış da olabileceğinden dava açılabilecektir. 

İcra dairesi alacaklının alacaklarını borçludan haricen tahsil ettiğini öğrenmesi hâlinde ne 
yapmalıdır?

Yukarıdaki yaptığımız açıklamalarla bağlı olarak Harçlar Kanunu’nun 133. maddesi 
gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığının izniyle makbuzla tahsilatta bulunan memurlar 
bir aya ait tahsilat tutarlarını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en yakın vergi dai-
resine yatırmakla mükelleftirler. 500 Türk lirasını geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksı-
zın derhâl yatırılır. Harçlar Kanunu’nda da açıkça görüldüğü gibi harca tabi işlemi yapan 
idare tarafından harcın tahsil edilmesi harcı bu idarenin öz geliri haline getirmemektedir. 
Bu düzenleme idarelere verilen yetki veya görevin sadece tahsilata aracılık yapılması ile 
sınırlı	 olduğunu	 açıkça	 göstermektedir.	 İdare	 adına	 harç	 tahsiline	 yetkili	 kılınmış	 olan	
memurlar,	Gelir	İdaresinin	değil	tahsilat	yapmakla	görevlendirilen	idarenin	personelidir.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı gerek gördüğünde, kendisine aktarılması gereken 500 TL’lik li-
mite ilişkin miktarı artırmaya yetkili olduğundan güncel tutarlar bakımından bu yetkinin 
kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilmelidir.

Ödeme Zamanı
Tahsilatın kimin tarafından hangi koşullarda yapılacağı tahsilat yöntemini seçme bakı-
mından önemlidir. Çünkü herkese mahkeme kararı sonucunda sonradan ortaya çıkan bir 
yükümlülüğü kendi iradesi ile yerine getirebilmesi için imkân tanınmalıdır. Diğer taraftan 
devletin nizasız harç alacağına kavuşma olanağına sahip olabilmesi için harcın kesinleş-
mesinin diğer bir ifade ile tahakkukunun neye bağlı olduğunun da tespit edilmesi gerekir.

İşlemin	nevi	ve	mahiyetine	göre	maktu	harç	alınmasına	karar	verilen	harçlar,	Harçlar	
Kanunu’nun 27. maddesi gereğince kural olarak işlemin yapılmasından önce peşin olarak 
ödenir. Vergi yargısı harçları da 55. madde gereğince dava dilekçesinin verilmesi sırasında 
peşin olarak ödenecektir.

Mahiyetleri icabı maktu olarak belirlenmiş olan ve işin sonunda hesap edilip alınması 
gereken harçların ise harç alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi 
gerekmektedir. 

Maktu harçlar peşin veya süresinde ödenmemiş ise sonraki işlemlere ancak harç öden-
dikten sonra devam edilecektir. Eğer bu harç başvuru harcı niteliğinde işlemin başlaması 
için gerekli ise işleme zaten hiç başlanmayacaktır.

Nispi alınan karar ve ilam harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın tebliğinden 
itibaren bir ay içinde ödenecektir. O hâlde bakiye karar ve ilam harcı için ilamın ilgilisine 
tebliğ edilmesi şarttır. Diğer taraftan ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan maddi ve 
manevi tazminat davalarında peşin alınan harcın oranı yirmide bir olarak uygulanacaktır.

Kural olarak harç ödenmeden sonraki işleme devam edilemeyeceği kuralı bakiye ka-
rar ve ilam harcı bakımından değiştirilmiştir. Harç ödenmemiş olması yargılama sonrası 
işlerden olan hükmün tebliğe çıkarılmasında bir engel değildir Diğer taraftan karar ne-
deniyle alacaklı olan taraflar da bakiye harcın lehlerine veya aleyhlerine yüklenildiğine 
bakılmaksızın takibe konulabilecektir. Taraflar ilama karşı kanun yollarına da bakiye harcı 
ödemeden başvurabileceklerdir. Harcın süresinde ödenmemesi hâlinde mahkemece, 6183 
sayılı Kanun hükümlerini uygulayarak cebren tahsili için vergi dairesine yazı ile bildirim 
yapılacaktır.

Harç ödenmeden sonraki işleme devam edilemeyeceği kuralının istisnası var mıdır?

İcra	Tahsil	Harcı	bakımından	ise	icra	takiplerinde	Tahsil	Harcı	alacağın	ödenmesi	sı-
rasında kesinti suretiyle tahsil olacaktır. Ödeme yapılmayan hâllerde kural olarak harç 
alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir. Nispi tahsil harcına 
bağlanmış gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve teslimi ile menkullerin tesliminde icra 
yerine getirildiğinde doğacağından 15 günlük ödeme süresi de bu tarihten başlayacaktır. 
Konunun	değeri	üzerinden	alınacak	İflas	Harçlarında	da	uygulama	aynı	şekilde	gerçek-
leştirilecektir. Maktu olmakla birlikte (1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito 
defter tutma ve miras işlerine ait harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir.

Harçlar Kanunu’nun 29. maddesi gereğince ilama dayanmayan alacaklar ise ileride 
tahsilat yapılırsa tahsil harcına mahsuben alacak miktarının binde beşi peşin alınacaktır.

 

Bakiye nispi karar ve ilam harcı, 
kararın tebliğinden itibaren bir ay 
içinde ödenecektir.
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Harcın Diğer Tarafça Ödenmesi
Kural olarak yargı işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe sonraki işlemler yapılmaz. 
Ancak üzerine harç yüklenilen kişiden kaynaklanan bu haklı veya haksız sebeplerle işle-
min durması diğer tarafı zarara uğratabilecek mahiyettedir. Ancak yukarıda da ifade edil-
diği üzere mahkeme veya icra dairesinin yetkisi sadece işlemi durdurmakla sınırlı olup, 
harcı cebren tahsil yetkisi bulunmamaktadır. Bu durumun diğer tarafı zarara uğratmasını 
engellemek bakımından kanun koyucu Harçlar Kanunu’nun 32. maddesi ile diğer tarafa 
bu harcı ödeyerek işlemin devamını sağlatma hakkı tanınmıştır. Diğer tarafın karşı tarafın 
yerine yapmış olduğu ödeme mükellefiyetlerde bir değişiklik yapmamaktadır. Bu yolla 
devletin harç alacağı bakımından diğer taraf yerine ödeme yapan diğer tarafı devlete karşı 
sorumlu olmaktan kurtaracak ve harç borçluluğu sona erecektir. Diğer tarafça yapılmış 
olan bu harç ödemesi hüküm ile birlikte HMK gereğince yargılama giderleri arasında de-
ğerlendirilerek haklı çıkması hâlinde diğer tarafa mahkemece resen yüklenmesine karar 
verilerek diğer tarafa rücu imkânı verecektir. 

Diğer tarafça ödeme yapılmasının harç borçluluğu üzerindeki etkisi nedir?
7
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Özet

Yargı harçlarının nasıl hesaplandığını açıklamak.
Harçlar da vergiler gibi harç ile ilgili kanunların harcı 
bağladıkları olayın gerçekleşmesi veya hukuki duru-
mun tamamlanması ile doğmaktadır. Harçların genel 
olarak  yükümlüsü harca tabi bir hizmetin yapılma-
sını talep edenlerdir. Harçları hesaplayabilmek için 
öncelikle nispi esas mı yoksa maktu esas mı olarak 
belirlendiğine bakmak gerekmektedir. Maktu esasa 
bağlanmış işlemin parasal değerinin bir kıymeti yoktur. 

 Harçların maktu olarak belirlenmiş olması her işleme 
aynı tutarın uygulanacağı anlamına gelmemektedir. 
Kanun koyucu bazı işlemlerden farklı sebeplerle daha 
fazla	maktu	harç	alma	yoluna	gidebilmektedir.	İşlem-
den ziyade aynı işlem nispi harca tabi tutulurken değer 
olmadığı için nispi harç uygulanamayacaksa o zaman 
aynı işlem için maktu harç belirlenebilmektedir. 

 Yargı harçları bakımından kanun koyucu talebin bir 
değer içermesi hâlinde, hizmet talep edene sağlana-
cak fayda hesaplanabileceğinden, bu faydanın belli 
bir yüzdesini harç olarak alma yolunu tercih etmiştir. 
Nispi harca tabi tutulmuş hizmetin kamuya maliyeti 
değer nedeniyle değişmemesine karşın, dava veya icra 
takipleri ile istenen alacağın veya alacak hakkının tu-
tarının yükselmesi ile harç da yükselmektedir.  

 Harçların oranları tarifelerde yer almaktadır. Dava-
dan feragat veya davayı kabul veya sulh, yargılama-
nın ilk celsesinde gerçekleşirse karar ve ilam harcının 
üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınacaktır, di-
ğer taraftan, her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra 
takibinden vazgeçilmesi hâlinde vazgeçilen miktara 
ait tahsil harcının yarısı, haczedilen mal satılıp para-
ya çevrildikten sonra vazgeçilmişse tahsil harcı tam 
olarak alınacaktır. Burada tarife ile belirlenen oranın 
kendisi de belli oranda azaltılarak yeni bir oran hâline 
gelmektedir.

 Yargı harçlarının ne zaman ve nereye ödendiğini ifade 
etmek.
 Harç alacağının kesinleşmesi ile harcı ödemekle yü-
kümlü olan kişinin bu harçları ödemesi gerekmek-
tedir. Yargılamadaki başvurma harçları bir kısım 
istisnai durumlar haricinde, eksik harcın tamamlat-
tırılması gibi genel olarak başvurma harçlarının ta-
hakkuku tahsile bağlıdır.  Diğer taraftan karar ve ilam 
harçları gibi para tahsiline aracılık edilmeyen işlerde 
ise ödeme zamanı değişebilmektedir. 

 Vergi yargısı harçları için özel bir hüküm olmamak-
la birlikte harca mevzu olan işlemleri yapan daireler 
tahsile yetkili tutulduğundan vergi mahkemeleri de 
aynı şekilde tahsilata yetkili olacaktır. Yargılama harç-
ları bakımından mahkemeler ile daireler sadece tahsil 
yetkisine sahip olup eksik ödenen harcı cebren tahsil 
etme yetkisine sahip olmayacaklardır. 

	 İcra	 dairesinin	 İcra	 İflas	 Kanunu’ndan	 kaynaklanan	
yetkileri	6183	sayılı	Amme	Alacaklarının	Tahsil	Usu-
lü Hakkında Kanun kapsamında yer almayan diğer 
alacaklar ile sınırlıdır. 

 Ödeme zamanı gösterilen harçlardan süresinde öden-
meyenleri, ilgili mahkeme ve daireler tarafından süre-
nin sonundan itibaren on beş gün içinde bir yazı ile o 
yerin vergi dairesine bildirilerek harçların vergi daire-
since tahsil edilmesi sağlanacaktır.  Diğer durumlarda 
da vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır.

 Tahsilatın kimin hangi koşullarda yapılacağı tahsi-
lat yöntemini seçme bakımından önemlidir. Çünkü 
herkese mahkeme kararı sonucunda sonradan ortaya 
çıkan bir yükümlülüğü kendi iradesi ile yerine getire-
bilmesi için imkân tanınmalıdır. Diğer taraftan devlet 
nizasız harç alacağına kavuşma olanağına sahip ola-
bilmesi için harcın kesinleşmesinin diğer bir ifade ile 
tahakkukunun neye bağlı olduğunun da tespit edil-
mesi gerekir.

 Maktu harçlar peşin veya süresinde ödenmemiş ise 
sonraki işlemlere ancak harç ödendikten sonra devam 
edilecektir. Eğer bu harç başvuru harcı niteliğinde iş-
lemin başlaması için gerekli ise işleme zaten hiç baş-
lanmayacaktır.

 Diğer taraf yerine ödeme yapan, diğer tarafı devlete 
karşı sorumlu olmaktan kurtaracak ve harç borçlulu-
ğu sona erecektir. Diğer tarafça yapılmış olan bu harç 
ödemesi hüküm ile birlikte HMK gereğince yargıla-
ma giderleri arasında değerlendirilerek haklı çıkması 
halinde diğer tarafa mahkemece resen yüklenmesine 
karar verilerek diğer tarafa rücu imkanı verecektir. 

1 2
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Kendimizi Sınayalım
1. Menkul mal teslimine ilişkin icra takibinde tahsil harcı-
nın matrahı aşağıdakilerden hangisidir? 

a. Menkulün kendi değeri 
b. 1 aylık kira bedeli 
c. 3 aylık rayiç kira bedeli
d. 6 aylık kira bedeli 
e. 1 yıllık kira bedeli 

2. Birden fazla idari işleme karşı tek dava açıldığında baş-
vuru harcının durumu ne olur? 

a. Her işlem için ayrı alınır. 
b.	 Sadece	bir	başvurma	harcı	alınır	
c.	 İşlemin	biri	için	tam	diğerleri	için	%50	az	alınır
d. Başta bir alınır ancak dava reddedilirse işlem sayısı 

kadar ayrıca alınır
e. Her biri için ayrı alınır ama birden fazlası karar ve 

ilam harcına mahsup edilir

3. Değeri para ile ölçülebilen icra takiplerinde peşin harcın 
oranı binde kaçtır?

a. Biri
b.	 İkisi
c. Üç
d. Dört
e. Beş

4. Vergi yargısında nispi ve maktu harçlar ihbarnamenin 
tebliğinden itibaren ne kadar süre içinde ödenmelidir? 

a. Bir hafta
b.	 İki	hafta	
c. On beş gün
d. Bir ay
e. Kırk beş gün

5. Ödeme zamanı gösterilen harçlar süresinde ödenmezse 
ilgili	daire	Gelir	İdaresine	ne	kadar	süre	sonra	bildirim	yapa-
caktır?

a. Bir hafta
b. On gün 
c. On beş gün 
d.  Otuz gün
e.	 İki	ay

6. İşlemi	 devam	 ettirmek	 için	 harç	 diğer	 tarafça	 ödenirse	
aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

a. Esas borçlu, harç borcundan kurtulur.
b. Mahkemece harç borçludan tahsil edilir.
c.	 Mahkeme	Gelir	 İdaresi	Başkanlığı’na	15	gün	 içinde	

yazarak harcın borçludan tahsil edilerek ödeyene ve-
rilmesini ister.

d. Alacaklı harcın mükellefi haline gelir.
e. Borçlu icra dairesine bildirilerek harç cebren tahsil 

edilir.

7. Dava dilekçesinde değer göstermek zorunda olan kişi de-
ğer göstermezse aşağıdakilerden hangisi yapılır? 

a. Mahkemece re’sen tespit edilir.
b.	 İşlem	başlatılır	sonraki	işleme	devam	edilmez.
c.	 Dava	sonunda	Gelir	İdaresine	bildirilerek	takdir	edi-

len değer üzerinden harç alınır.
d.	 İcra	dairesi	aracılığı	ile	değer	tespit	ettirilir.
e. Dosya işleme alınmaz. 

8. Yargı harçlarını toplama yetkisi  aşağıdakilerden hangisi-
ne aittir? 

a. Adalet Bakanlığı
b.	 İcra	Dairesi
c.	 İşlemi	yapan	daire
d.	 Gelir	İdaresi	Başkanlığı
e. Cumhuriyet Başsavcılığı

9. İcra	 takibinden	 vazgeçmenin	 sonuçlarından	 faydalana-
bilmek için tahsil harcının ödemesi nasıl yapılır?

a.	 Peşin	
b. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde
c. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren iki hafta içinde
d. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde
e. Vazgeçmenin bildirilmesinden itibaren bir ay içinde

10. Aşağıdakilerden hangisinin yargılama harçlarını tahsil 
yetkisi yoktur?

a.	 İcra	dairesi
b.	 İflas	dairesi
c. Vergi dairesi
d. Mahkeme veznesi
e.  Belediye
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Yargılama Harçlarının Hesap-

lanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
2. b Yanıtınız yanlış ise “Yargılama Harçlarının Hesap-

lanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
3. e Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Zamanı” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz. 
4. d Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Yeri” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.
5. c Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Yeri” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
6. a Yanıtınız yanlış ise “Harcın Diğer Tarafça Ödenme-

si” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yanıtınız yanlış ise “Yargılama Harçlarının Hesap-

lanması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8.	d	 Yanıtınız	yanlış	ise	“Ödeme	Usulü”	konusunu	yeni-

den gözden geçiriniz. 
9. a Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Yeri” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
10. e Yanıtınız yanlış ise “Ödeme Yeri” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Maktu esasa bağlanmış işlemin parasal değerinin bir kıyme-
ti yoktur. Her işlem için bir maktu harç alınacaktır. Hizmet 
talep eden kaç defa hizmet talep etmiş ise o sayıda harç öde-
mek zorunda olacaktır. Maktu harç miktar bakımından daha 
düşük gibi görünse de pratikte daha ağır bir mali yük hâline 
de gelebilir.

Sıra Sizde 2
Özünde en zahmetli yargılama hizmetini ilk derece mahke-
meleri yapmalarına rağmen çoğunlukla mevcut dosya üze-
rinden inceleme yapan temyiz aşamasında daha fazla harç 
alınmasındaki temel gerekçe hizmetin maliyeti değildir. 
Kanun koyucu burada bir sonraki aşamaya gitme maliyetini 
artırarak kişilerin bu yolu keyfi kullanmalarının önüne geç-
meye çalışmıştır.

Sıra Sizde 3
Davacı eğer değer göstermekten kaçınırsa dava dilekçesi de 
işleme alınmayacaktır. Harçlar Kanunu’nun 30. maddesi ge-
reğince davacının değeri eksik tespit ettiği yargılama sırasın-
da ortaya çıkarsa o duruşmada yargılamaya devam edilecek 
ancak sonraki duruşmaya kadar eksik bırakılan değere isabet 
eden  peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya de-
vam edilemeyecektir.

Sıra Sizde 4
Gelir	 İdaresi	 Başkanlığı	 harçların	 toplanma	 yetkisini	 kendi	
bünyesinde tutmaktadır. Harçlar Kanunu’nun 26. maddesin-
de yer alan Yargı Harçlarının harca konu olan işlemleri ya-
pan mahkeme veya daire tarafından alınacağına ilişkin hük-
münün	yanında	132.	maddedeki	Gelir	 İdaresi	Bakanlığının	
lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi 
dairelerince tahsil ettirmeye yetkili kılınması mahkemelerin, 
icra veya iflas dairelerinin yetkisinin tahsilat ile sınırlı oldu-
ğunu ortaya koymaktadır.

Sıra Sizde 5
Haricen ödeme gibi icra takibinden vazgeçmiş sayılma 
hâllerinde alınması gereken tahsil harcının icra dairesine bir 
ödeme yapılmadığından tahsil edilme olanağı olmadığından 
icra dairesince tahsil harcı da kesilemeyecektir. Bu durum 
tespit edilmiş olsa bile icra dairesinin eksik ödenen harçlar 
bakımından	da	cebri	tahsil	yetkisi	yoktur.	İcra	dairesi	bunu	
tespit	ettiğinde	Gelir	İdaresine	bildirerek	6183	sayılı	Kanun	
kapsamında tahsil edilmesini sağlamalıdır.

Sıra Sizde 6
Bakiye karar ve ilam harcı bakımından istisnai durum var-
dır. Harç ödenmemiş olması yargılama sonrası işlerden olan 
hükmün tebliğe çıkarılmasında bir engel değildir. Diğer ta-
raftan karar nedeniyle alacaklı olan taraflar da bakiye harcın 
lehlerine veya aleyhlerine yüklenildiğine bakılmaksızın taki-
be konulabilecektir. Taraflar ilama karşı kanun yollarına da 
bakiye harcı ödemeden başvurabileceklerdir.

Sıra Sizde 7
Diğer tarafın karşı taraf yerine ödeme yapması, karşı tarafı 
devlete karşı sorumlu olmaktan kurtaracak ve harç borçlulu-
ğu sona erecektir. Ancak diğer tarafça yapılmış olan bu harç 
ödemesi hüküm ile birlikte HMK gereğince yargılama gider-
leri arasında değerlendirilerek haklı çıkması hâlinde diğer 
tarafa mahkemece resen yüklenmesine karar verilerek diğer 
tarafa rücu imkânı verecektir.

Yararlanılan Kaynaklar
Amme	Alacaklarının	Tahsil			Usulü	hakkında	Kanun
Belediye Gelirleri Kanunu
Gümrük Kanunu
Harçlar Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
İcra	ve	İflas	Kanunu
İdari	Yargılama	Usul	Kanunu
Türk Borçlar Kanunu
Vergi	Usul	Kanunu
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