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Tarih 29.12. 2016 

Konu Harçlar Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden 

Belirlenmesine İlişkin 78 seri numaralı Tebliğ Resmi Gazete’de 

Yayımlandı. 

Sirküler No   MDYMM/2016/27 

 
 

 

KONU : Harçlar Kanununda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine 

İlişkin 78 seri numaralı Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.  

 

AÇIKLAMA:  

Harç miktarlarının hesaplanması 
 

2016 yılı için yeniden değerleme oranı  daha önce %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit 
edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile ilan edilmiştir.  

 
 
24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 

2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 3 üncü maddesi ile 1/1/2017 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve Harçlar Kanunu 
Genel Tebliği (Seri No: 75) ile tespit edilerek 2016 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve 
nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranı dahil 
olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2017 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir. 

 
(3) 492 sayılı Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum 

tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen 
maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami 
hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir. 

 
Söz konusu yeni harç miktarlarını gösteren tablo tebliğ ekinde yer almaktadır.  
 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 
 

EK: Tarifeler 

 

http://www.gib.gov.tr/node/116765/
http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/20161227_1SayiliListe.pdf
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İletişim: Metin DURAN info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Uyarı:  

Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli 

açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu 

bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

 


