T.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENİ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
22-29 Aralık 2010

Yayımlandığı Tarih
30 Aralık 2010

Sayı
467

İÇİNDEKİLER
-

-

11/12/2010 Tarih ve Sayılı tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına
Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(R.G.22 Aralık 2010 – 27793)
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 Üncü Ve Geçici 67 nci Maddelerinde
Ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 İnci Ve 30 Uncu
Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Oranları İle 6802 Sayılı Gider Vergileri
Kanununun 33 Üncü Maddesinde Yer Alan Banka Ve Sigorta Muameleleri
Vergisi Nispetleri Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması; Maliye
Bakanlığının 16/12/2010 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800)
Adalet Bakanlığından Atama Kararı
(R.G.28 Aralık 2010 – 27799)
Adalet Bakanlığından Atama Kararı
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800)
Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri
Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasın Dair Yönetmelik
[R.G.24 Aralık 2010 – 27795]
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
[R.G.24 Aralık 2010 – 27795]
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800)
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Elektrik Piyasası
Müşteri Hizmetleri Yönetmelik
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800)
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (Hidayet Akgül /Türkiye Davası)
Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No: 331)
(R.G.23 Aralık 2010 – 27794)
Dış Ticaret Müsteşarlığından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

-

-

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para
Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ,Tebliğ No:
(2011/13)
(R.G.24 Aralık 2010
– 27795)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının
Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ,Tebliğ No: ÖSGM-2011/1)
(R.G.24 Aralık 2010 – 27795)
Maliye Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği Serı No: 277
(R.G.25 Aralık 2010 – 27796)
Çevre ve Orman Bakanlığından 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca
Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1)
(R.G.25 Aralık 2010 – 27796)
Devlet Bakanlığı Ve Başbakan Yardımcılığından Zorunlu Deprem Sigortası
Tarife Ve Talimatı (R.G.25 Aralık 2010 – 27796)
Maliye Bakanlığından Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 332)
(R.G.28 Aralık 2010 – 27799)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife
Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Motorlu
Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:37
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri
No:42)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No : 63)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi (Seri No: 114)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 278)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 402 )
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından Emlak Vergisi Kanunu
Genel Tebliği (Seri No: 56)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından İyi Tarım Uygulamaları Destekleme
Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2010/57)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Maliye Bakanlığından Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânı
(R.G.22 Aralık 2010 – 27793)
Adalet Bakanlığından 2 Adet İlân

-

(R.G.22 Aralık 2010 – 27793)
Resmi Gazete’de Düzeltme
(R.G.24 Aralık 2010 – 27795)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânı
(R.G.25 Aralık 2010 – 27796)
Adalet Bakanlığından Münhal Noterlikler İlânları
(R.G.29 Aralık 2010 – 27800)

Kanun
TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA
DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
HAKKINDA KANUN
Kanun No. 6088
Kabul Tarihi: 11/12/2010
MADDE 1 – 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı
İcrasına Dair Kanunun ikinci faslının başlığından “ve dişçiler” ibaresi çıkarılmış ve 29 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – Diş tabibi, insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve
bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması,
hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü
mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.
Diş tabipliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve o unvanı ilan
edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim
kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.”

MADDE 2 – 1219 sayılı Kanunun 32, 33, 37 ve 38 inci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
21/12/2010

[R.G.22 Aralık 2010 – 27793]
—— • ——

BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2010/1182
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü ve geçici 67 nci maddelerinde ve 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan tevkifat
oranları ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve
sigorta muameleleri vergisi nispetleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 16/12/2010 tarihli ve 112954 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunların anılan
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
C. ÇİÇEK
B. ARINÇ
A. BABACAN
M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd.Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet
Bakanı
H. YAZICI
F. N. ÖZAK
M. Z. ÇAĞLAYAN
F. ÇELİK
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
E. BAĞIŞ
S. A. KAVAF
C. YILMAZ
S. ERGİN
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M. V. GÖNÜL
B. ATALAY
A. DAVUTOĞLU
M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. ÇUBUKÇU
M. DEMİR
R. AKDAĞ
B. YILDIRIM
Milli Eğitim BakanıBayındırlık ve İskân BakanıSağlık Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. M. EKER
Ö. DİNÇER
N. ERGÜN
T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri BakanıÇalışma ve Sos. Güv. Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
E. GÜNAY
V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Çevre ve Orman Bakanı
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800]
—— • ——

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2010/839
1 – Adlî Tıp Kurumu İkinci Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyeliğine, Adlî Tıp
Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Adlî Tıp Üyesi Uzm. Dr. H. Mehmet AKIN’ın
atanması,
2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
27/12/2010
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Sadullah ERGİN
Başbakan
Adalet Bakanı
[R.G.28 Aralık 2010 – 27799]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2010/840
1 − Adlî Tıp Kurumu Altıncı Adlî Tıp İhtisas Kurulu Radyoloji Üyeliğine, İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Ensar YEKELER'in görevlendirilmesi,
2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 38 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2 − Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.
28/12/2010
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Sadullah ERGİN
Başbakan
Adalet Bakanı
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800]
—— • ——

YÖNETMELİKLER
Adalet Bakanlığından:
CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLİ YARGI İLK DERECE CEZA
MAHKEMELERİ KALEM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet
Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin
Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 45 – 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun başka hüküm koyduğu haller
saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek şartıyla soruşturma evresindeki usul
işlemleri gizlidir.
Şüpheli ya da müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği
belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.
Şüpheli ya da müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek almasına
ilişkin yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının
istemi ve ilgili hâkimin kararıyla kısıtlanabilir.
Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı
geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında
üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz.
Bu maddenin içerdiği haklardan mağdur ya da şikâyetçi ile suçtan zarar gören ve
vekilleri de yararlanır.
Soruşturma evrakı soruşturmayı geciktirmemek kaydıyla Cumhuriyet savcısının
belirleyeceği personel huzurunda kalemde incelenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür
[R.G.24 Aralık 2010 – 27795]
—— • ——

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNDEN ALINACAK MUAYENE VE
DAMGALAMA ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/2/1989 tarihli ve 20074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve
Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinin 3 üncü
maddesinde yer alan muayene ve damgalama ücretleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ
ÜCRETİ (TL/Kr/Adet)
1. UZUNLUK ÖLÇÜLERİ
1.1. Sınıf I Uzunluk Ölçüleri
1.1.1. Anma uzunluğu 20 metreye kadar olanlar (20 metre dâhil) 39 Kr
1.1.2. Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar
60 Kr
1.2. Sınıf II ve III Uzunluk Ölçüleri
1.2.1. Anma uzunluğu 2 metreye kadar olanlar (2 metre dâhil)
28 Kr
1.2.2. Anma uzunluğu 2 metre-5 metre arasında olanlar (5 metre dâhil)28 Kr
1.2.3. Anma uzunluğu 5 metre-20 metre arasında olanlar (20 metre dâhil)
1.2.4. Anma uzunluğu 20 metrenin üzerinde olanlar
39 Kr
1.3. Tek parçalı veya katlanabilir uzunluk ölçüleri (1 metre – 2 metre)
2. HACİM ÖLÇEKLERİ
2.1. Yağ ölçekleri
2.1.1. Hacmi 1 litreye kadar olanlar (1 litre dâhil)
50 Kr

33 Kr
39 Kr

2.1.2. Hacmi 2-5 litre arasında olanlar (5 litre dâhil)
94 Kr
2.1.3. Hacmi 10 litre ve daha yukarısı olanlar
2,2 TL
2.2. Ölçü Etalonları (Akaryakıtlar için)
2.2.1. Hacmi 10 litreye kadar olanlar (10 litre dâhil)
3,3 TL
2.2.2. Hacmi 20 litre olanlar
5,4 TL
2.2.3. Hacmi 50-100 litre olanlar (100 litre dâhil)
9,3 TL
2.2.4. Hacmi 100 litre den fazla olanlar
18,8 TL
2.3. Kuru Daneli Madde Ölçekleri
2.3.1. Hacmi 5 litreye kadar olanlar (5 litre dâhil)
66 Kr
2.3.2. Hacmi 10-50 litre olanlar (50 litre dâhil)
94 Kr
2.3.3. Hacmi 100 litre olanlar
1,3 TL
3. ŞİŞELER
3.1. Beher Kalıp İçin
278 TL
4. KÜTLE ÖLÇÜLERİ
4.1. M3, M2 Sınıfı Kütleler
4.1.1. 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)
94 Kr
4.1.2. 100 gram-5 kilogram arasında olanlar (5 kilogram dâhil) 1,3 TL
4.1.3. 10 kilogram-20 kilogram olanlar
1,9 TL
4.1.4. 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)
2,8 TL
4.2. M1 Sınıfı Kütleler
4.2.1. 1 kilograma kadar olanlar (1 kilogram dâhil)
94 Kr
4.2.2. 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil)1,9 TL
4.2.3. 50 kilogram olanlar
3,3 TL
4.2.4. 500 kilogram olanlar
8,1 TL
4.2.5. 1000 kilogram olanlar
13,6 TL
4.3. F1 ve F2 Sınıfı Kütleler
4.3.1. 100 grama kadar olanlar (100 gram dâhil)
2,8 TL
4.3.2. 200 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil) 3,3 TL
4.3.3. 2 kilogram-20 kilogram arasında olanlar (20 kilogram dâhil) 4 TL
4.3.4. 50 kilogramdan fazla olanlar (50 kilogram dâhil)
6,8 TL
4.4. E2 Sınıfı Kütleler
4.4.1. 50 grama kadar olanlar (50 gram dâhil)
3,3 TL
4.4.2. 100 gram-1 kilogram arasında olanlar (1 kilogram dâhil)
4 TL
4.4.3. 2 kilogram-10 kilograma kadar olanlar
4,7 TL
4.4.4. 10 kilogramdan fazla olanlar (10 kilogram dâhil)
6,8 TL
4.5. Karat Kütleler
19,8 TL
4.6. Kütle Setleri (Bütün sınıflar için)
35,2 TL
5. TERAZİLER
5.1. Sınıf I Teraziler
5.1.1. Mekanik Teraziler
20,4 TL
5.1.2. Elektronik Teraziler
26,4 TL
5.2. Sınıf II Teraziler
5.2.1. Mekanik Teraziler
8 TL
5.2.2. Elektronik Teraziler
20,4 TL
5.3. Sınıf III ve Sınıf IIII Teraziler
5.3.1. Mekanik Teraziler
5.3.1.1. Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler
(5 kilogram dâhil)
4,7 TL
5.3.1.2. Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arasında olanlar
(50 kilogram dâhil)
7,3 TL

5.3.1.3. Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar
(350 kilogram dâhil)
8,6 TL
5.3.1.4. Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar
(1500 kilogram dâhil)
14, 9 TL
5.3.1.5. Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar
(2900 kilogram dâhil)
23,2 TL
5.3.1.6. Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar
(12.000 kilogram dâhil)
31,9 TL
5.3.1.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arası olanlar
(30.000 kilogram dâhil)
58,4 TL
5.3.1.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olanlar93,1 TL
5.3.2. Elektronik Teraziler
5.3.2.1. Maksimum kapasitesi 5 kilograma kadar olan teraziler
(5 kilogram dâhil)
12,1 TL
5.3.2.2. Maksimum kapasitesi 5 kilogram-50 kilogram arası olanlar
(50 kilogram dâhil)
18,8 TL
5.3.2.3. Maksimum kapasitesi 50 kilogram-350 kilogram arasında olanlar
(350 kilogram dâhil)
23,2 TL
5.3.2.4. Maksimum kapasitesi 350 kilogram-1500 kilogram arasında olanlar
(1500 kilogram dâhil)
26,4 TL
5.3.2.5. Maksimum kapasitesi 1500 kilogram-2900 kilogram arasında olanlar
(2900 kilogram dâhil)
34,7 TL
5.3.2.6. Maksimum kapasitesi 2900 kilogram-12.000 kilogram arasında olanlar
(12.000 kilogram dâhil)
61,6 TL
5.3.2.7. Maksimum kapasitesi 12.000 kilogram-30.000 kilogram arasında olanlar
(30.000 kilogram dâhil)
71,5 TL
5.3.2.8. Maksimum kapasitesi 30.000 kilogramın üzerinde olan 124,4 TL
5.4 Otomatik Teraziler (Demiryolu raylarında bulunan teraziler)154,1 TL
5.5. Hububat Muayene Aletleri
5.5.1. 2 kilograma kadar olanlar (2 kilogram dâhil)
4,7 TL
5.5.2. 2 kilogramdan fazla olanlar
7,3 TL
6. GAZ SAYAÇLARI
6.1. G4 sınıfına kadar olan gaz sayaçları (G4 dâhil)
4,7 TL
6.2. G6 sınıfı sayaçlar
4,7 TL
6.3. G10 - G25 sınıfı sayaçlar
6 TL
6.4. G40 - G65 sınıfı sayaçlar
9,3 TL
6.5. G100 - G160 sınıfı sayaçlar
13,6 TL
6.6. G250 - G400 sınıfı sayaçlar
17,2 TL
6.7. G650 - G1600 sınıfı sayaçlar
22 TL
6.8. G2500 - G6500 sınıfı sayaçlar
26,4 TL
6.9. G10000 ve üstü
38,6 TL
6.10. G4 sınıfına kadar ön ödemeli doğalgaz sayaçları
5,3 TL
6.11. Rotary tipi ön ödemeli doğalgaz sayaçları
27 TL
7. SU SAYAÇLARI
7.1. Anma debisi (Qn) 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar
94 Kr
3
3
7.2. Anma debisi (Qn) 10 m /h - 50 m /h olan sayaçlar
1,9 TL
3
3
7.3. Anma debisi (Qn) 50 m /h - 100 m /h olan sayaçlar
4 TL
7.4. Anma debisi (Qn) 25 m3/h’e kadar olan kombine su sayaçları4,7 TL
7.5. Anma debisi (Qn) 25 m3/h’den fazla olan kombine su sayaçları8,6 TL

7.6. Ön ödemeli ev tipi su sayaçları (10 m3/h dâhil)
2,8 TL
3
7.7. Ön ödemeli sanayi tipi su sayaçları (10 m /h üstü)
5,3 TL
8. AREOMETRELER
3,3 TL
9. ELEKTRİK SAYAÇLARI
9.1. Tek fazlı mekanik elektrik sayaçları
2,8 TL
9.2. Üç fazlı mekanik elektrik sayaçları
3,3 TL
9.3. Mekanik reaktif enerji sayaçları
3,3 TL
9.4. Tek fazlı etalon sayaçlar
17,2 TL
9.5. Üç fazlı etalon sayaçlar
24,8 TL
9.6. Tek fazlı elektronik sayaçlar
2,8 TL
9.7. Üç fazlı elektronik sayaçlar
3,3 TL
9.8. Elektronik aktif/reaktif (Kombimetre) sayaçlar
20,9 TL
10. ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ
10.1. Akım Transformatörleri
10.1.1. Alçak gerilim akım transformatörleri
2,4 TL
10.1.2. Orta gerilim akım transformatörleri
24,8 TL
10.1.3. Yüksek gerilim akım transformatörleri
36,8 TL
10.2. Gerilim Transformatörleri
10.2.1. Primer 1200 Volta kadar olan transformatörler
6,1 TL
10.2.2. Primer 1200-36000 Volt arası olan transformatörler
24,8 TL
10.2.3. Primer 36000 Volttan yukarı olan transformatörler
123,3 TL
11. TAKSİMETRE VE NAKLİMETRELER
11.1. Taksimetre ve naklimetre bekleme ve tur
9,9 TL
12. LPG SAYAÇLARI
12.1. LPG sayaçları
(Qmax=80 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)
24,8 TL
12.2. Tanker sayaçları
(Qmax=500 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)
38,6 TL
12.3. Depo tipi sayaçlar
(Qmax=500 litre/dakikadan büyük sayaçlar için)
76,5 TL
12.4. LPG sayaçları kontrol etalonu (Mastermetre)
31,9 TL
13. SU SATIŞ POMPALARI
13,2 TL
14. AKARYAKIT SAYAÇLARI
14.1. Servis tipi akaryakıt sayaçları
(Qmax=120 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)
25,3 TL
14.2. Tanker tipi akaryakıt sayaçları
(Qmax= 750 litre/dakikaya kadar olan sayaçlar)
40,2 TL
14.3. Depo tipi akaryakıt sayaçları
(Qmax = 750 litre/dakikadan büyük olan sayaçlar için)
76,5 TL
15. SÜT SAYAÇLARI
15.1 Tanker tipi sayaçlar
40,2 TL
15.2 Depo tipi sayaçlar
64,9 TL
16. SIKIŞTIRILMIŞ VE SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ SAYAÇLARI 40,2 TL
17. SIVILARIN VEYA GAZLARIN KÜTLESEL ÖLÇÜMÜNÜ YAPAN
SİSTEMLER
17.1 Akaryakıtın kütlesel ölçümünü yapan cihazlar
40,2 TL
17.2 LPG’nin kütlesel ölçümünü yapan cihazlar
40,2 TL
18. MOTORLU TAŞIT LASTİKLERİNİN HAVA BASINCI ÖLÇÜMÜNDE
KULLANILAN CİHAZLAR
6,6 TL
19. AYAR İSTASYONLARI

19.1. Elektrik sayaçları ayar istasyonları
19.1.1. Monofaze sayaçlar için
77 TL
19.1.2. Trifaze sayaçlar için
137,6 TL
19.1.3. Elektronik sayaçlar için
159,6 TL
19.2. Su sayaçları ayar istasyonları
19.2.1. Anma debisi Qn= 10 m3/h’e kadar olan sayaçlar için
66 TL
19.2.2. Anma debisi 10 m3/h’den büyük olan sayaçlar için
93,6 TL
19.3. Doğalgaz sayaçları ayar istasyonu
176,1 TL
20. KARIŞTIRICI ÖLÇEKLER
6,1 TL
21. YÜK VE SARNIÇLI VAGONLAR
8,6 TL
22. ÖLÇÜ OLARAK KULLANILAN TAŞITLAR (VAGONETLER)
6,1 TL
İlk, periyodik ve stok muayenesi talep edilen ölçü ve ölçü aletlerinin beyannamede belirtilen
sayısına göre adet başına yukarıdaki tarifelerin;
0 - 20 adet için % 100’ü
21 - 100 adet için % 80’i
101 - 500 adet için % 70’i
501 - 1000 adet için % 60’ı
1000 adetten fazlası için % 40’ı
oranında muayene ve damga ücreti alınır."
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G.24 Aralık 2010 – 27795]
—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 16/9/2005 tarihli ve 25938 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 31 inci
maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya
da eksik yapılmış olan bildirimler ile 34 üncü maddesi kapsamında yapılması gereken
bildirimlerin yapılmaması ya da eksik yapılması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca
eksikliğin tespitinin ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır.
Bu süre içerisinde yükümlülüğünü tamamlamayanlar hakkında 10/5/2006 tarihli ve 26164
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik kapsamında işlem başlatılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800]

—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin geçici 7 nci maddesindeki “2011” ibaresi “2012”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür

[R.G.29 Aralık 2010 – 27800]
—— • ——

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 7 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirlenen süreler içerisinde yapılmamış olan ya
da eksik yapılmış olan bildirimler ile 10 uncu maddesi kapsamında yapılması gereken
bildirimlerin yapılmaması ya da eksik yapılması halinde söz konusu yükümlülük, Kurumca
eksikliğin tespitinin ilgili kişilere tebliği tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde tamamlanır.
Bu süre içerisinde yükümlülüğünü tamamlamayanlar hakkında 6/1/2005 tarihli ve 25692
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön
Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
kapsamında işlem başlatılır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800]
—— • ——

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı
HİDAYET AKGÜL/Türkiye Davası

Başvuru No: 19728/02
Strazburg
17 Temmuz 2008
İKİNCİ DAİRE
USUL
Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine açılan (19728/02) no’lu davanın nedeni T.C. vatandaşı
Hidayet Akgül’ün (başvuran) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 31 Aralık 2001
tarihinde Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin (AİHS)
34. maddesi uyarınca yapmış oldukları başvurudur.
Başvuran, AİHM önünde İstanbul Barosu avukatlarından F. Karakaş Doğan tarafından temsil
edilmektedir.
OLAYLAR
I. DAVANIN KOŞULLARI
1941 doğumlu olan başvuran Bielefeld’te ikamet etmektedir.
Başvuran 22 Haziran 1970 tarihinde kayyım olarak kamu hizmetine başlamıştır. Sözkonusu
tarihte başvuran memur sıfatı kazanmıştır.
Yasadışı PKK örgütüne üye olduğu iddiasıyla başlatılan bir cezai süreç sonucunda başvuran
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 145. maddesi uyarınca 11 Aralık 1992 tarihinde
geçici olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Ancak bu tedbir 19 Aralık 1996 tarihinde
kaldırılmıştır.
28 Şubat 1997 tarihinde alınan bir kararla başvuran, bu son kararın tebliğinden itibaren on
günlük yasal süre içinde görevine yeniden başlamadığı cihetle 657 sayılı Kanun’un değişik
94. maddesi uyarınca 9 Ocak 1997’den itibaren müstafi sayılmıştır.
Bunun üzerine başvuran, emekli olabilmek üzere hizmet süresinin hesaplanması için 7 Mart
1997 tarihinde idareye müracaatta bulunmuştur. Bu çerçevede başvuran, hizmet süresinin
hesaplanırken geçici olarak görevinden uzaklaştırılmasıyla görevine yeniden başlaması
arasında geçen sürenin de hesaba katılmasını istemiştir. Başvuran ayrıca, aleyhinde verilen
uzaklaştırma cezası nedeniyle maaşında yapılan kesintilerin de iade edilmesini talep etmiştir.
* Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Siyasî İşler Genel Müdürlüğü tarafından Türkçe’ye
çevrilmiş olup, gayrıresmî tercümedir.
İdare 25 Nisan 1997 tarihinde başvurana 24 yıl 3 aylık hizmet süresi bulunduğunu bildirerek
10 Temmuz 1997 tarihli bir kararla diğer taleplerini reddetmiştir.
10 Eylül 1997 tarihinde başvuran, 25 Nisan ve 10 Temmuz 1997 tarihli kararların iptali
istemiyle İstanbul İdare Mahkemesi’ne başvurmuştur.

Mahkeme 28 Kasım 1997 tarihinde aldığı bir kararla, şekil ve usul hataları nedeniyle
başvuranın talebini geri çevirerek, mevcut kararın tebliğinden itibaren otuz günlük yasal süre
içerisinde yeni bir başvuruda bulunmaya davet etmiştir.
Başvuran bahsi geçen kararların iptali istemiyle 20 Ocak 1998 tarihinde mahkemeye yeni bir
başvuruda bulunmuştur.
Mahkeme başvuranın müstafi sayıldığı gerekçesiyle 10 Haziran 1998 tarihinde bu talebi
reddetmiştir.
Danıştay Başsavcısı 18 Nisan 2000 tarihinde yazılı mütalaasını vermiş ancak bu mütalaa
başvurana tebliğ edilmemiştir.
Danıştay 2 Temmuz 2001 tarihinde ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Bu karar 13
Ağustos 2001 tarihinde başvurana tebliğ edilmiştir.
HUKUK
I. AİHS’NİN 6/1 MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA
Başvuran, başsavcının temyiz talebinin esasına ilişkin yazılı mütalaasına cevap verme
imkanına sahip olamadığı cihetle Danıştay önünde yapılan yargılamanın hakkaniyetten
yoksun olduğunu iddia etmektedir. Başvuran bu çerçevede AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal
edildiğini düşünmektedir.
A. Kabuledilebilirliğe ilişkin
Hükümet ilkin, başvuranın Danıştay kararının düzeltilmesi talebinde bulunmaması nedeniyle
iç hukuk yollarının tüketilmediği itirazında bulunmaktadır. AİHM, buna benzer bir itirazı
daha evvel inceleyerek reddettiğini anımsatır (bkz., bilhassa, Öz – Türkiye, no: 68447/01, 23
Ekim 2007 ; mutatis mutandis, Gök ve diğerleri – Türkiye, no: 71867/01, 71869/01, 73319/01
ve 74858/01, prg. 47-48, 27 Temmuz 2006 ; Satılmış ve diğerleri – Türkiye, 74611/01,
26876/02 ve 27628/02, prg. 50-52, 17 Temmuz 2007). Daha evvel vardığı kararlardan mevcut
davada ayrılması için herhangi bir gerekçe görmeyen AİHM dolayısıyla Hükümetin itirazını
reddeder.
AİHM başvurunun geriye kalanının AİHS’nin 35/3 maddesi anlamında açıkça dayanaktan
yoksun olmadığını ve başka herhangi bir kabuledilemezlik gerekçesinin de bulunmadığını
tespit etmektedir. Bu itibarla başvurunun geriye kalanının kabuledilebilir ilan edilmesi yerinde
olacaktır.
B. Esasa ilişkin
Başvuran, başsavcının temyiz talebinin esasına ilişkin yazılı mütalaasının tebliğ edilmemesi
nedeniyle Danıştay önünde yapılan yargılamanın hakkaniyetten yoksun olduğunu iddia
etmektedir.
Hükümet bu sava karşı çıkmaktadır.

AİHM başvuran tarafından sunulan şikayetin bir benzerini daha evvel incelediğini ve
Danıştay Başsavcısı’nın görüşlerinin niteliğini ve ilgilinin bu görüşlere cevap verme
imkanının bulunmadığını göz önünde bulunduran AİHM, çekişmeli yargılama hakkının ihlal
edildiği gerekçesiyle AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiği hükmüne varmıştır (bkz.,
mutatis mutandis, Göç – Türkiye, no: 36590/97, prg. 58 ; Meral, adıgeçen, prg. 32-39). Bu
davayı inceleyen AİHM, Hükümetin mevcut davada farklı bir sonuca varmasına imkan
tanıyacak nitelikte ikna edici herhangi bir olgu ya da argüman sunmadığını
değerlendirmektedir.
Bu itibarla AİHS’nin 6/1 maddesi ihlal edilmiştir.
II. AİHS’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI HAKKINDA
A. Tazminat
Başvuran 15.000 Euro maddi ve 13.000 Euro manevi tazminat talep etmektedir.
Hükümet bu taleplere itiraz etmektedir.
Tespit edilen ihlal ile iddia edilen maddi zarar arasında bir illiyet bağı görmeyen AİHM bu
talebi reddeder. Buna karşın AİHM başvuranın belli bir manevi zarara maruz kalmış olduğu
ve bu zararın telafisi için ihlalin tespitinin yeterli olacağı kanaatindedir (bkz. Meral, adıgeçen,
prg. 58).
B. Yargılama masraf ve giderleri
Başvuran, AİHM önünde yaptığı masraf ve harcamalar için 3.500 Euro avukat ücreti için ve
çeviri ücreti, posta, fotokopi masrafları, faks ve ulaşım giderleri için 1.500 Euro olmak üzere
toplam 5.000 Euro talep etmektedir. Bu çerçevede başvuran, avukatı Karakaş Doğan ile 17
Eylül 2001 tarihinde imzaladığı vekalet ücret sözleşmesini göstermektedir. Bu sözleşmeye
göre avukatlık ücreti 6.000 YTL (yaklaşık 3.053 Euro) olarak belirlenmiştir. Başvuran ayrıca
örneklik teşkil etmesi maksadıyla İstanbul Barosu tarafından 2008 yılı için AİHM’deki
davalara ilişkin olarak belirlenmiş avukatlık ücret tarifesini eklemektedir. Bu tarifeye göre
AİHM önünde bir duruşma düzenlenmediği takdirde avukatlık ücreti asgari 10.500 YTL
(yaklaşık 5.343 Euro) olmaktadır. Başvuran ayrıca, AİHM önündeki 19728/02 no’lu
başvurunun tercüme ücreti olarak Karakaş Doğan’dan 18 Mart 2008 tarihinde elden 500 YTL
alındığının belirtildiği A. Sönmez imzalı bir mektup örneği sunmaktadır.
Hükümet bu talebe itiraz etmektedir.
AİHM’nin içtihadına göre bir başvurana yargılama masraf ve giderlerinin iadesi, ancak bu
masraf giderlerin gerçekliği, gerekliliği ve makul oranda olduğu ortaya konulduğu müddetçe
mümkün olabilmektedir. Mevcut davada elindeki unsurları ve yukarıda anılan kıstasları göz
önünde bulunduran AİHM başvurana AİHM önünde görülen dava için 1.000 Euro tutarında
bir ödeme yapılmasının makul olacağı kanaatindedir.
C. Gecikme faizi
AİHM, Avrupa Merkez Bankası’nın marjinal kredi kolaylıklarına uyguladığı faiz oranına üç
puanlık bir artışın ekleneceğini belirtmektedir.

BU GEREKÇELERE DAYANARAK AİHM, OYBİRLİĞİ İLE
1. Başvurunun geriye kalanının kabuledilebilir ilan edilmesine ;
2. AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğine ;
3. İhlal tespitinin başvuranın maruz kaldığı manevi zarar için başlı başına yeterli bir adil
tatmin teşkil ettiğine ;
4. a) AİHS’nin 44/2 maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içinde,
ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden YTL’ye çevrilmek üzere, miktara yansıtılabilecek
her türlü vergiden muaf tutularak Savunmacı Devlet tarafından başvurana yargılama
masraf ve giderleri için 1.000 Euro (bin Euro) ödenmesine ;
b) sözkonusu sürenin bittiği tarihten itibaren ödemenin yapılmasına kadar Hükümet
tarafından, Avrupa Merkez Bankası’nın o dönem için geçerli olan faiz oranının üç puan
fazlasına eşit oranda basit faiz uygulanmasına;
5. Adil tatmine ilişkin diğer taleplerin reddine;
Karar vermiştir.
İşbu karar Fransızca olarak hazırlanmış ve AİHM’nin iç tüzüğünün 77. maddesinin 2. ve
3. paragraflarına uygun olarak 17 Temmuz 2008 tarihinde yazılı olarak bildirilmiştir.

Tebliğler
Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 331)
2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin
aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.
1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;
15/1/2011’den
itibaren
a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda, 1,10 TL/m2
b) Kalorifersiz konutlarda,
1,71 TL/m2
c) Kaloriferli konutlarda,
2,25 TL/m2
Kira bedeli alınır.
2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;
Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen
tutarlarda ilave kira bedeli alınır.
A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum
ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,
0,20 TL/m2
B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde kurumlarca
yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak, kullanıcılarından
tahsil edilmesi esas olup; sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması

nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya
fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;
a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,
0,45 TL/m2
b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde, 0,45 TL/m2
c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının
mümkün olmaması halinde,
0,92 TL/m2
d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında
su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)
karşılanıyor olması halinde,
0,23 TL/m2
İlave kira bedeli tahsil edilir.
3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;
Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu
kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum
tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/1/2011 tarihinden
itibaren 0,92 TL/m2 yakıt bedeli tahsil edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt
maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil
edebilirler.
Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım
alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle
kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek
olarak her bir metrekare başına 15/1/2011 tarihinden itibaren 0,09 TL/m2 tahsil edilir.
4) Kira bedellerinin hesaplanması;
Bu Genel Tebliğin 1’inci maddesinde belirtilen kira birim bedellerine 294 sıra no.lu
Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen esaslar uygulanmak suretiyle aylık kira bedelleri
hesaplanır.
5) Kaldırılan Hükümler;
31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 325 sıra no.lu Milli
Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
[R.G.23 Aralık 2010 – 27794]
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Dış Ticaret Müsteşarlığından:
4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI
VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN
İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN
DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
TEBLİĞ NO: (2011/13)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun’un 12 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının alt
ve üst limitlerinin, 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 sıra
no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2010 yılı için yeniden değerleme

oranı olan %7,7 (yüzde yedi virgül yedi) artışın uygulanması sonrasında, 1/1/2011 tarihinden
31/12/2011 tarihine kadar geçerli olmak üzere belirlenen yeni değerleri aşağıdaki gibidir:
4703 sayılı Kanun'un 12 nci
Maddesinin;
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı

Alt Limit
2.465 TL
12.327 TL
2.465 TL
2.465 TL
1.232 TL
6.163 TL
30.819 TL
6.163 TL

Üst Limit
6.163 TL
30.819 TL
6.163 TL
6.163 TL
3.081 TL
15.409 TL
77.048 TL
15.409 TL

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
[R.G.24 Aralık 2010 – 27795]
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Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ TAMİR VE
AYAR ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: ÖSGM-2011/1)
MADDE 1 – (1) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci maddesi uyarınca su,
elektrik ve doğalgaz sayaçlarının tamir ve ayarları için ayar istasyonları tarafından, sayaç
sahibi şahıs veya müesseselerden alınacak ücretler Ek-l'de yer alan Su, Elektrik ve Doğalgaz
Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesinde belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kullanılmış veya şikâyetli olarak ayar istasyonlarına sevk
edilen sayaçların tamir ve ayar ücretlerini kapsar.
MADDE 3 – (1) Muayenesi sonucunda reddedilen sayaçlar için hiçbir ücret talep
edilmez.
MADDE 4 – (1) Ek-l'de yer alan Tarifede belirtilen ücretlerin üstünde ücret talep eden
veya alanlar hakkında 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15 inci maddesinin (g) bendi
hükmü uyarınca işlem yapılır.
MADDE 5 – (1) Ek-l'de yer alan Tarifenin, bir çerçeve ile tamir ve ayar istasyonlarında
kolayca görülebilecek bir yere asılması zorunludur.
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümleri 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 11 inci
maddesi uyarınca 2012 yılı Ocak ayında tespit edilecek yeni tarifenin yayımı tarihine kadar
geçerlidir.
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

EK 1
SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ SAYAÇLARININ
TAMİR VE AYAR ÜCRETLERİ TARİFESİ
ÖLÇÜ ALETİNİN CİNSİ

ÜCRETİ
TL/Adet

1. SU SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ
1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar (10 m3/h dahil)
6,1 TL
1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten büyük olan sayaçlar
8,6 TL
2. SU SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ
2.1 Su sayaçlarının iç ve dış temizliği ile yağlanmaları ve parça
değiştirilmesi gerektirmeyen tamirleri karşılığında:
2.1.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)6,1 TL
2.1.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için
8,6 TL
2.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten
parçanın değiştirilmesi için:
2.2.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)2,8 TL
2.2.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için
4 TL
2.3 Boyamayı gerektiren hallerde:
2.3.1 Anma debisi 10 m3/h'e kadar olan sayaçlar için (10 m3/h dahil)2,8 TL
2.3.2 Anma debisi 10 m3/h'ten fazla olan sayaçlar için
4 TL
3. ELEKTRİK SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ
3.1 Tek fazlı sayaçlar
4,7 TL
3.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları
6,1 TL
3.3 Reaktif enerji sayaçları
7,3 TL
4. ELEKTRİK SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ
4.1 Sayaçların iç ve dış temizlikleri ile yağlanmaları ve parça
değiştirilmesini gerektirmeyen hallerde:
4.1.1 Tek fazlı sayaçlar için
6,1 TL
4.1.2 Üç fazlı aktif enerji sayaçları için
7,3 TL
4.1.3 Reaktif enerji sayaçları için
8,6 TL
4.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilave olarak
parçanın değiştirilmesi için alınan işçilik
2,8 TL
4.3 Boyamayı gerektiren hallerde beher sayaç için sayacın durumuna göre
1,6 TL ile 2,8 TL arasında boyama ücreti alınır.
5. REDÜKTÖRLÜ VE DEMANDMETRELİ ELEKTRİK SAYAÇLARI
Redüktörü ile birlikte muayene edilen sayaçlar ile demandmetreli sayaçlarda
4 üncü maddede yazılı miktarların % 50 fazlası alınır. Yalnız redüktör
muayenelerinde beher redüktör için
4,7 TL
6. GAZ SAYAÇLARI AYAR ÜCRETLERİ
6.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)
6,8 TL
6.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)
10,4 TL
6.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)
26,4 TL
6.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar
33,4 TL
7. GAZ SAYAÇLARI TAMİR ÜCRETLERİ
7.1 Sayaçların iç ve dış temizliği yağlanmaları ve parça değiştirilmesini
gerektirmeyen tamirleri karşılığında:

7.1.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)
6,8 TL
7.1.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)
10,4 TL
7.1.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)
19,8 TL
7.1.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar
26,4 TL
7.2 Parça değiştirilmesini gerektiren hallerde, parça bedeline ilaveten
parçaların değiştirilmesi için:
7.2.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)
6,8 TL
7.2.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)
10,4 TL
7.2.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)
19,8 TL
7.2.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar
26,4 TL
7.3 Boyamayı gerektiren hallerde:
7.3.1 Büyüklüğü G6'ya kadar olan sayaçlar (G6 dahil)
5,3 TL
7.3.2 G10'dan G25'e kadar olan sayaçlar (G25 dahil)
8,1 TL
7.3.3 G40'dan G250'ye kadar olan sayaçlar (G250 dahil)
13,6 TL
7.3.4 G400 ve üstü büyüklükteki sayaçlar
19,8 TL
8. Aboneler tarafından vaki şikayetler üzerine yapılacak muayenelerde sayacın doğru çalıştığı
tespit edilirse, elektrik sayaçları dışındaki sayaçlar için yerinden sökülüp takma masrafı olarak
aboneden 12,1 TL ücret alınır.
9. Beher sayaç için kullanılan damga teli ve kurşunu karşılığında işçilik dahil 1,4 TL ücret
alınır.
10. Ön ödemeli elektronik kartlı sayaçların tamir ve ayar ücretleri % 50 daha fazla alınır.
(Boyama ücretleri hariç).
[R.G.24 Aralık 2010 – 27795]
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Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERI NO: 277
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa1 5281 sayılı Kanunun2 30 uncu maddesiyle eklenen
geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden
çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri
ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer
verilmiştir.
6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun3 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe giren 4 üncü
maddesiyle, 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasının birinci
paragrafında yer alan “Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran % 0 olarak
uygulanır.” cümlesi “5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak
amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca
belirlenenler için bu oran % 0 olarak uygulanır.” şeklinde ve (17) numaralı fıkrasında yer
alan “her bir kazanç” ibaresi “her bir sermaye piyasası aracı, kazanç” şeklinde
değiştirilmiştir.

Öte yandan, 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın4 1 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe giren 27/9/2010 tarihli
ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla5 değiştirilmiştir.
6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinde
yapılan değişiklikler ile 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
belirlenen tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1. Yasal Düzenlemeler
193 sayılı Kanunun Geçici 67 nci maddesinin 6009 sayılı Kanunla değişik (1) ve (17)
numaralı fıkraları aşağıda yer almaktadır.
“Geçici Madde 67- 1) Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri
itibarıyla;
a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası
araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının
itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık
ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına
bağlı olmayan),
d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç
işlemlerinden sağlanan gelirler,
Üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde
etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım
ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran % 0
olarak uygulanır.”
“17) Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan oranları her bir sermaye piyasası aracı,
kazanç ve irat türü ile bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma belgelerinin
fona iade edilmesinden elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı sıfıra
kadar indirmeye veya % 15'e kadar artırmaya yetkilidir.”
2. 6009 Sayılı Kanunla Geçici 67 nci Maddede Yapılan Değişikliklere İlişkin
Açıklamalar
2.1. Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik
193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında, banka ve
aracı kurumların menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler
üzerinden yapmakla yükümlü oldukları tevkifat, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun6 2
nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı
hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa7 göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu
Maliye Bakanlığınca belirlenenler için 1/10/2010 tarihinden itibaren % 0 oranında
uygulanacaktır.
Bu durumda söz konusu yasal düzenleme çerçevesinde;
−Sermaye şirketlerinin (Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı
kurumlar),
−Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar ile bu fonlara
benzer yabancı fonların,

−Münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı
kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve
yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenlerin
geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında elde ettikleri gelirleri üzerinden
% 0 oranında tevkifat yapılacaktır.
Bu Tebliğ uygulamasında, Türkiye’de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve
kuruluş fonları ve yatırım kuruluşları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer
nitelikteki mükellefler olarak addedilecektir.
Dolayısıyla, yukarıda belirlenenler dışında kalanların geçici 67 nci maddenin (1)
numaralı fıkrası kapsamında 1/10/2010 tarihinden itibaren elde ettikleri gelirler, 27/9/2010
tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca % 10 oranında tevkifata tabi
tutulacaktır.
2.2. Geçici 67 nci maddenin (17) numaralı fıkrasında yapılan değişiklik
6009 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile geçici 67 nci maddenin (17) numaralı
fıkrasında yapılan değişiklikle, bu madde kapsamında yer alan tevkifat oranlarının
değiştirilmesine ilişkin Bakanlar Kuruluna verilen yetki, sermaye piyasasında ortaya çıkacak
değişiklikleri de kavrayabilmek adına her bir sermaye piyasası aracı, kazanç ve irat türünü
kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
3. Bakanlar Kurulu Kararı ile Belirlenen Tevkifat Oranlarına İlişkin Açıklamalar
22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapan 27/9/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı
Kararnamenin eki Karar 1/10/2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten itibaren elde
edilecek gelirlere, 2006/10731 sayılı Kararın 2010/926 sayılı Kararla değişik 1 inci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan tevkifat oranları uygulanacaktır.
3.1. Hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak
tevkifat
193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer
alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar tarafından hisse senetlerine ve hisse
senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve İstanbul
Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları dahil olmak üzere, hisse
senetlerine (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde
edilen kazançlar için % 0 olarak belirlenmiştir.
Buna göre, geçici 67 nci maddenin (1), (2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan oran
(menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç), 1/10/2010 tarihinden itibaren;
−Hisse senetlerine ilişkin olarak elde edilen kazançlar,
−Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar,
−Hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olup İstanbul Menkul Kıymetler
Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlar
için % 0 olarak uygulanacaktır.
Diğer taraftan geçici 67 nci madde uygulamasında, 1/10/2010 tarihinden itibaren; hisse
senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olan ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında
işlem gören aracı kuruluş varantları, aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçları sınıflandırmasında, “Değişken Getirili Menkul Kıymetler” sınıfında
değerlendirilecektir.
3.2. Diğer kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat

3.2.1. Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında elde edilen diğer
kazançlar
6009 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı
fıkrasında yapılan değişikliğe göre, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları
kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olan yabancı
kurumsal yatırımcıların bu fıkra kapsamında elde etmiş oldukları kazançlara 1/10/2010
tarihinden itibaren % 0 oranında tevkifat uygulanacaktır.
Dolayısıyla, yukarıda sayılanların dışında kalan kurumlar ile tam ve dar mükellef gerçek
kişilerin, Tebliğin (3.1) bölümünde belirtilen kazançları hariç olmak üzere, geçici 67 nci
maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında 1/10/2010 tarihinden itibaren elde ettikleri gelirler,
% 10 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
3.2.2. Geçici 67 nci maddenin (2) ve (3) numaralı fıkraları kapsamında elde edilen
diğer kazançlar
Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa
yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul
kıymetler yatırım ortaklıkları tarafından elde edilenler hariç olmak üzere, tam ve dar mükellef
gerçek kişi ve kurumların geçici 67 nci maddenin (2) ve (3) numaralı fıkraları kapsamında
elde ettikleri kazançlar (Tebliğin 3.1 bölümünde belirtilen kazançlar hariç) % 10 oranında
tevkifata tabi tutulacaktır.
Tebliğ olunur.
1

6/1/1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
31/12/2004 tarihli ve 25687 (3.Mük.) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
1/8/2010 tarihli ve 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4
23/7/2006 tarihli ve 26237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
5
30/9/2010 tarihli ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
6
21/6/2006 tarihli ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
7
30/7/1981 tarihli ve 17416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2
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Çevre ve Orman Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA
CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(2011/1)
2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak
idari para cezaları belirlenmiştir.
20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası

uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu
şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü
yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan, 401 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2010 yılı yeniden
değerleme oranı % 7,7 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para
cezaları 1/1/2011 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Kanunun 5491
sayılı Kanun ile değişik 20
nci maddesinin
(a) bendindeki ceza
miktarları
(b) bendindeki ceza miktarı
(c) bendindeki ceza
miktarları
(d) bendindeki ceza
miktarları

(e) bendindeki ceza miktarı
(f) bendindeki ceza miktarı
(g) bendindeki ceza miktarı
(h) bendindeki ceza
miktarları
(ı) bendinin; 1 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları

(ı) bendinin; 2 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları

Kanundaki ceza miktarı
500 TL
1.000 TL
24.000 TL
48.000 TL
6.000 TL
2.000 TL
300 TL
(b) bendi için iki kat:
48.000 TL
96.000 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL
4.000 TL
600 TL
(d) bendinin ikinci
cümlesindeki konutlarla ilgili
olarak:
600 TL
10.000 TL
60.000 TL
6.000 TL
400 TL
1.200 TL
4.000 TL
12.000 TL
Ton başına*:
40 TL
10 TL
100 KR
Ton Başına*:
30 TL
6 TL
100 KR

1/1/2011 – 31/12/2011
tarihleri arasında
uygulanacak ceza
710 TL
1.422 TL
34.189 TL
68.379 TL
8.544 TL
2.847 TL
425 TL
68.379 TL
136.760 TL
17.094 TL
5.696 TL
852 TL
852 TL
14.244 TL
85.475 TL
8544 TL
568 TL
1.708 TL
5.696 TL
17.094 TL
56,96 TL
14,22 TL
138 KR
42,71 TL
8,52 TL
138 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:
20 TL
4 TL
100 KR

28,47 TL
5,68 TL
138 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:
10 TL
2 TL
40 KR
24.000 TL
600 TL

14,22 TL
2,82 TL
56 KR
34.189 TL
852 TL

(ı) bendinin altıncı
paragrafındaki ceza
miktarları
(i) bendindeki ceza miktarı
(j) bendindeki ceza miktarları
(k) bendindeki ceza
miktarları
(l) bendindeki ceza miktarları

(m) bendindeki ceza
miktarları
(n) bendindeki ceza
miktarları
(o) bendindeki ceza miktarı
(p) bendindeki ceza miktarı
(r) bendindeki ceza miktarları
(s) bendindeki ceza miktarı
(t) bendindeki ceza miktarı
(u) bendindeki ceza miktarı
(v) bendindeki ceza miktarı
(y) bendindeki ceza miktarı
Geçici 4 üncü maddesinin 5
inci fıkrasındaki ceza
miktarları

1.000 TL
24.000 TL
600 TL
20.000 TL
100.000 TL
Dekar başına*:
20 TL
Metkreküp başına*:
120 TL
6.000 TL
4.000 TL
48.000 TL
1.200 TL
12.000 TL
24.000 TL
24.000 TL
60.000 TL
100 TL
2.000.000 TL.
2.000.000 TL
100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar
100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar

1.422 TL
34.189 TL
852 TL
28.490 TL
142.460 TL

170,94 TL
8.544 TL
5.696 TL
68.379 TL
1.708 TL
17.094 TL
34.189 TL
34.189 TL
85.475 TL
138 TL
2.849.232 TL
2.849.232 TL
142.460 TL’den
1.424.615 TL ye kadar
142.460 TL’den
1.424.615 TL ye kadar

Belediyelerde;
• Nüfusu 100.000’den fazla
olanlarda:
50.000 TL
• Nüfusu 100.000 – 50.000
arasında olanlarda:
30.000 TL
• Nüfusu 50.000 – 10.000
arasında olanlarda:
20.000 TL
• Nüfusu 10.000 – 2.000
arasında olanlarda:
10.000 TL

Belediyelerde;
• Nüfusu 100.000’den
fazla olanlarda:
71.228 TL
• Nüfusu 100.000 –
50.000 arasında olanlarda:
42.737 TL
• Nüfusu 50.000 –
10.000 arasında olanlarda:
28.490 TL
• Nüfusu 10.000 – 2.000
arasında olanlarda:
14.244 TL

28,47 TL

•

Organize Sanayi
Bölgelerinde:
100.000 TL
• Bunların dışında kalan
endüstri ve atıksu üreten her
türlü tesiste:
60.000 TL

•

Organize Sanayi
Bölgelerinde:
142.460 TL
• Bunların dışında kalan
endüstri ve atıksu üreten
her türlü tesiste:
85.475 TL

* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat
kısmı dikkate alınmayacaktır.
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Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığından:
ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE VE TALİMATI
25/11/1999 tarihli ve 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde
Kararnameye istinaden yapılacak Zorunlu Deprem Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimatlar
uygulanır.
Tarife
MADDE 1 – (1) Ödenecek prim, 3 üncü maddede belirtilen esaslara göre tespit edilen
sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre aşağıdaki tarife uygulanmak suretiyle
bulunan tutara 10 TL ilave edilerek hesaplanır. İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar için bu
tutar 15 TL olarak uygulanır. Ancak ödenecek primin asgari tutarı, deprem bölgesine ve yapı
tarzına göre herhangi bir ayrım yapılmaksızın 25 TL'dir.
Yapı Tarzı
A-Çelik, betonarme, karkas
yapılar
B-Yığma Kagir Yapılar
C-Diğer Yapılar

I.
Bölge
(‰)
2.20
3.85
5.50

II. Bölge
(‰)
1.55

III.
Bölge
(‰)
0.83

IV.
Bölge
(‰)
0.55

V. Bölge
(‰)
0.44

2.75
3.53

1.43
1.76

0.60
0.78

0.50
0.58

(2) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve
sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu
sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.
(3) Poliçe süresinin sonunda sigortanın 30 gün içinde yenilenmesi durumunda,
yenilenen poliçe için yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden ayrıca % 20 oranında indirim
yapılır.
(4) Deprem bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan
"Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınır. 22/3/2008 tarihli ve 5747 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanun kapsamında çeşitli yerleşim birimlerinde yapılan değişiklik nedeniyle söz
konusu haritada karşılığı tam olarak bulunamayan yerleşim birimleri için deprem tehlike
bölgesi, kamu kurumlarınca bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak Doğal Afet
Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenir.
(5) Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı aşağıdaki gibidir.
A-Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan
yapılardır.
B-Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş,
tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve
tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
C-Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.
Azami teminat tutarı
MADDE 2 – (1) Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek
azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 150 bin TL'dir.
Sigorta bedelinin tespiti
MADDE 3 – (1) Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için
aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık
yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır. Zorunlu Deprem Sigortası yapılan
bir meskenin sigorta bedeli, her halde 2 nci maddede belirtilen azami teminat tutarından çok
olamaz.
Yapı Tarzı
A-Çelik, betonarme, karkas yapılar
B-Yığma Kagir Yapılar
C-Diğer Yapılar

Sigorta Bedeli Hesabına
Esas Metrekare Bedeli (TL)
590
425
220

Muafiyet
MADDE 4 – (1) Her bir hasarda, sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet
uygulanır. Doğal Afet Sigortaları Kurumu hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan
kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından, her bir 72 saatlik dönem bir hasar
sayılır.
Sigortanın süresi
MADDE 5 – (1) Sigortanın süresi bir yıldır.
Yetkili sigorta şirketleri ve primlerin tahsili
MADDE 6 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına Zorunlu Deprem
Sigortası yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından yapılır.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına Zorunlu Deprem Sigortası yapmaya yetkili
sigorta şirketleri, bu tarife ve talimatlara göre belirlenen prim tutarını peşin olarak tahsil
ederler. Prim tutarının, taksitler Kuruma yansıtılmamak koşuluyla kredi kartı ile veya başka
şekilde finansal kuruluşlarca taksitlendirilmesi mümkündür.
Yetkili sigorta şirketlerine ödenecek komisyon
MADDE 7 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu nam ve hesabına zorunlu deprem
sigortası sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerine, kendileri veya acenteleri tarafından
yapılan zorunlu deprem sigortası primi tutarı üzerinden İstanbul ili dahilinde bulunan rizikolar
için %12,5 oranında, diğer illerde bulunan rizikolar için %17,5 oranında komisyon ödenir.
(2) Ancak, her bir sigorta sözleşmesi itibariyle yetkili sigorta şirketine ödenecek asgari
komisyon 10 TL'dir. Ödenen asgari komisyonun 3 TL'si sigorta şirketine, 7 TL'si acenteye
aittir. Yukarıda belirtilen oranlar kapsamında sigorta şirketine ödenecek komisyonun 10 TL'yi

aşması durumunda, acenteye verilecek komisyon, asgari tutarın altına düşülmemesi kaydıyla,
sigorta şirketi ve acente arasında serbestçe belirlenir.
(3) Başarılı sigorta şirketlerine ve acentelerine, yukarıda belirlenen komisyon oranlarına
ilave olarak, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar
dahilinde, teşvik komisyonu ödenebilir veya başarı ödülü verilebilir.
İhtiyari sigorta
MADDE 8 – (1) Doğal Afet Sigortaları Kurumu dışındaki kişi ve kuruluşlar Zorunlu
Deprem Sigortası yapamazlar. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bağımsız bölüm
veya binaların değerinin 3 üncü maddeye göre hesaplanan sigorta bedelinden yüksek olması
durumunda söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için, Zorunlu Deprem Sigortasının
yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 9 – (1) 8/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu
Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu tarife ve talimat 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
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Maliye Bakanlığından:
MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 332)
25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ve
29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 314 Sıra
Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci ve
üçüncü fıkraları kapsamında kalan taşınmazlar hakkında yapılacak dava açmama, açılmış
davalardan ve mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararların infazından vazgeçme ve
devir işlemlerini düzenleyen “C- Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak
işlemler” ve “Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama” başlıklı
bölümlerinde; bu bölümler kapsamında kalan taşınmazlar hakkındaki işlemlerin yapılması, bu
taşınmazların bedellerinin ilgililerinden peşin olarak tahsil edilmesi koşuluna bağlandığından;
bir çok kişinin bu bedelleri peşin olarak ödemede güçlük çektikleri, bu sebeple de, bu kişilerin
Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesi ve bu Tebliğin uygulanmasından yararlanamadıkları
ve mağdur oldukları anlaşıldığından; bu kişilerin mağduriyetlerinin giderilerek bu
uygulamadan yararlanabilmeleri amacıyla, 314 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin;
-“C-Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri hakkında yapılacak işlemler” başlıklı
bölümünün “ç) Bedelin tahsili” başlıklı alt bölümü;
“ç) Bedelin tahsili
Mera Kanununun değişik geçici 3 üncü maddesinde; taşınmazların bedelinin ödenmesi
şart koşulduğundan ve bu taşınmazlarla ilgili olarak dava açmama, açılmış davalardan ve
mahkemece verilen ve infaz edilmeyen kararların infazından vazgeçme veya devir
işlemlerinin yapılması bedelin tamamının ödenmesine bağlı olduğundan, bu işlemler; bu
taşınmazların bedelinin peşin ödenmesi halinde hemen, taksitle ödenmesi halinde ise; taksit
tutarlarının tamamının ödenmesi veya kalan taksit tutarları ile bunların kanuni faizlerini

karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi ya da Hazine lehine
ipotek tesis edilmesi halinde yapılacaktır.
Bu madde kapsamında yapılan özel nitelikli satışlardan elde edilecek gelirlerden
29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre belediyelere pay
verilmeyecek ve 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre oluşturulan fon
hesabına pay aktarılmayacaktır.” şeklinde,
-“Ç-Maddenin üçüncü fıkrası gereğince yapılacak uygulama” başlıklı bölümünün
üçüncü fıkrası ise; “Bu nitelikteki taşınmazların tahsis tarihindeki arsa değerlerine devir
tarihine kadar geçen süre için yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce yukarıda (C)
bölümünün (ç) alt başlıklı alt bölümünde belirtilen şekilde peşin veya taksitli olarak Hazineye
ödenmesinden sonra, yine aynı alt bölümde belirtilen şekilde bu taşınmazların adlarına tahsis
yapılan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerine devirleri yapılacaktır.” şeklinde,
Değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :
ELEKTRİK PİYASASINDA GELİR VE TARİFE DÜZENLEMESİ KAPSAMINDA
DÜZENLEMEYE
TABİ UNSURLAR VE RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA
TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/1/2003 tarihli ve 25003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve
Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Düzenlemeye esas işletme gideri
MADDE 4- Düzenlemeye esas işletme gideri, Tek Düzen Hesap Sistemi
çerçevesinde,
a) Satışların Maliyeti hesap grubunda izlenen ve söz konusu faaliyetle doğrudan ilgili
olarak oluşması beklenen amortisman giderleri hariç olmak üzere personel, bakım, onarım,
malzeme, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gibi maliyet kalemleri,
b) Faaliyet Giderleri hesap grubunda izlenen amortisman ve finansal kiralama
giderleri hariç olmak üzere dolaylı maliyetlerden ilgili faaliyete düşen payları,
c) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar hesap grubunda ve Olağandışı
Gider ve Zararlar hesap grubunda izlenen giderlerden faaliyet için gerekli olanları,
kapsar.”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Düzenlemeye esas tarife dışı işletme gelirleri
MADDE 5- Düzenlemeye esas tarife dışı işletme gelirleri; iştirak, bağlı ortaklıklardan
sağlanan temettü, bağış ve benzeri gelirler hariç olmak üzere aşağıda yer alan gelirlerden
oluşur;
a) Düzenlemeye esas işletme giderinin hesaplanmasında dikkate alınan gider
unsurundan kaynaklanan tarife dışı işletme gelirleri,
b) Düzenlemeye esas yatırım harcamasının hesaplanmasında dikkate alınan
harcamalarla tesis edilmiş varlıklardan elde edilen gelirleri,
c) Birinci uygulama dönemi öncesinde tesis edilmiş duran varlıklardan kira ve
benzeri elde edilen gelirleri
kapsar.”
MADDE 3- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Düzenlemeye esas net yatırım harcamalarının itfası
MADDE 12- (3) Yıllar itibarıyla yapılacak itfa tutarlarının belirlenmesinde, öngörülen
tüketici fiyatları ve söz konusu tarife yılına ait amortisman tutarı da göz önüne alınacaktır.
Kurulca uygun bulunması durumunda itfa süresi ile amortisman süresi arasındaki doğabilecek
olası farklılıktan ortaya çıkabilecek ilave vergi yükü dikkate alınır.”
MADDE 4- Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Şebeke kapasite artış yatırımları dışında kalan ve dağıtım faaliyetinin yürütülebilmesi
için yapılması gerekli olan, düzenlemeye esas yatırım harcamalarının eksik veya fazla
gerçekleşmesine ilişkin işlemler Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
yürütülür. Söz konusu usul ve esaslar 30/04/2011 tarihine kadar yayımlanır.”
MADDE 5- Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Aylık gerçekleşen gelir, söz konusu ay içerisinde dağıtım sistemi kullanım tarifesi
adı altında tahakkuk eden gelirlerin (1/1/2013 tarihine kadar dağıtım faaliyetine özgü
desteklenen tutar (+/-) dahil) toplamıdır.”
“f) Tarife yılı dağıtım sistemi geliri farkı, tarife yılı dağıtım sistemi gelir tavanı yıl
sonu değerinden, tarife yılı dağıtım sistemi gerçekleşen gelir yıl sonu değerinin çıkartılması
ile bulunur.”
MADDE 6- Aynı Tebliğin 35 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
hüküm eklenmiş ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, perakende satış faaliyetlerini 1/1/2013 tarihinden
itibaren ancak ayrı tüzel kişilik altında yürütür.”
“Perakende satış hizmeti, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere
sağlanan sayaç okuma, faturalama, tahsilat, müşteri hizmetleri gibi hizmetleri içerir.”
MADDE 8- Aynı Tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.
“İletim bedeli gelirine ilişkin gelir farkı düzeltme bileşeni hesaplaması
EK MADDE 3- (1) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, ilgili tarife dönemine ait iletim
bedeli gelirinin gelir farkı düzeltme bileşenlerinin hesaplamasına ilişkin olarak, bu Tebliğin
ekinde yer alan TD.14 formundaki verileri sağlamakla ve bu Tebliğ uyarınca gerekli
hesaplamaları yapmakla yükümlüdür.
(2) TD.14 formunda yer alan;
a) Aylık gerçekleşen iletim bedeli geliri, söz konusu ay içerisinde iletim bedeli adı
altında tahakkuk eden gelirlerin (1/1/2013 tarihine kadar iletim bedeline özgü desteklenen
tutar (+/-) dahil) toplamıdır.
b) Aylık ortalama EPE, söz konusu ayın ve bir sonraki ayın başlangıç tarihleri
itibariyle açıklanan EPE değerlerinin ortalamasıdır.
c) Aylık gerçekleşen iletim bedeli yıl sonu değeri, söz konusu aya ilişkin gerçekleşen
iletim bedelinin aylık ortalama EPE değerine bölünüp, ilgili tarife yılı EPE kapanış değeri ile
çarpılması suretiyle bulunur.
d) Tarife yılı gerçekleşen iletim bedeli yıl sonu değeri, aylık gerçekleşen iletim bedeli
yıl sonu değerlerinin toplamına eşittir.
e) Tarife yılında elde edebilecek iletim bedeli geliri yıl sonu değeri, tarife yılında
TEİAŞ tarafından dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye aylık bazda fatura edilen iletim
tutarlarının aylık ortalama EPE değerine bölünüp, ilgili tarife yılı EPE kapanış değeri ile
çarpılması suretiyle bulunan aylık gerçekleşen iletim bedeli faturalarının yıl sonu değerlerinin
toplamına eşittir.
f) Tarife yılı iletim bedeli geliri farkı, tarife yılında TEİAŞ tarafından dağıtım lisansı
sahibi tüzel kişiye fatura edilen iletim tutarlarının yıl sonu değerinden, tarife yılı iletim bedeli
gerçekleşen gelir yıl sonu değerinin çıkartılması ile bulunur.”
MADDE 9- Aynı Tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Perakende satış hizmeti gelir tavanına ilişkin gelir farkı düzeltme
bileşeni hesaplaması
EK MADDE 4- (1) Perakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler, perakende satış hizmeti
gelir tavanının gelir farkı düzeltme bileşenlerinin hesaplamasına ilişkin olarak, bu Tebliğin
ekinde yer alan TD15 formundaki verileri sağlamakla ve Elektrik Piyasası Tarifeler
Yönetmeliği ile ilgili tebliğler uyarınca gerekli hesaplamaları yapmakla yükümlüdür.
(2) TD15 formunda yer alan;
a) Aylık gerçekleşen gelir, söz konusu ay içerisinde perakende satış hizmeti tarifesi
adı altında tahakkuk eden gelirlerin (1/1/2013 tarihine kadar perakende satış hizmeti
faaliyetine özgü desteklenen tutar (+/-) dahil) toplamıdır.
b) Aylık ortalama EPE, söz konusu ayın ve bir sonraki ayın başlangıç tarihleri
itibariyle açıklanan EPE değerlerinin ortalamasıdır.

c) Aylık gerçekleşen gelir tarife yılı sonu değeri, söz konusu aya ilişkin gerçekleşen
gelirin aylık ortalama EPE değerine bölünüp, ilgili tarife yılı EPE kapanış değeri ile
çarpılması suretiyle bulunur.
d) Tarife yılı gerçekleşen perakende satış hizmeti geliri yıl sonu değeri, aylık
gerçekleşen gelir tarife yılı sonu değerlerinin toplamına eşittir.
e) Tarife yılı perakende satış hizmeti gelir tavanı yıl sonu değeri, tarife yılı perakende
satış hizmeti gelir tavanının tarife yılı EPE açılış değerine bölünüp, aynı yılın EPE kapanış
değeri ile çarpılması ile bulunur.
f) Tarife yılı perakende satış hizmeti geliri farkı, tarife yılı perakende satış hizmeti
gelir tavanı yıl sonu değerinden, tarife yılı perakende satış hizmeti gerçekleşen gelir yıl sonu
değerinin çıkartılması ile bulunur.”
MADDE 10- Aynı Tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.
“EK MADDE 5- (1) EPE’nin belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Kurum tarafından düzenlenir.”
MADDE 11- Aynı Tebliğin ekindeki GD0.1 ve GD06.2 formları ekteki şekilde
değiştirilmiştir.
MADDE 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı
yürütür.
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
SERİ NO: 37
I - VERGİLEME ÖLÇÜ VE HADLERİ
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;
Birinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda
uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan
olunan yeniden değerleme oranında artırılır." hükmüne,
5897 sayılı Kanunun2 2 nci maddesinin (f) bendiyle değişik son fıkrasında ise, "Bu
suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1 Yeni Türk Lirasının altındaki
tutarlar dikkate alınmaz." hükmüne
yer verilmiştir.
2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş
ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.
Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin,
197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki
gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı
tarifeye göre vergilendirilecektir.
(I) SAYILI TARİFE
Motor Silindir Hacmi Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
(cm³)
1 - 3 yaş 4 - 6 yaş 7 - 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve
yukarı
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı
1301 - 1600 cm³ e
kadar
1601 - 1800 cm³ e
kadar
1801 - 2000 cm³ e
kadar
2001 - 2500 cm³ e
kadar
2501 - 3000 cm³ e
kadar
3001 - 3500 cm³ e
kadar
3501 - 4000 cm³ e
kadar
4001 cm³ ve yukarısı

436

304

172

129

48

697

523

304

215

84

1.227

961

566

346

136

1.931

1.490

876

523

208

2.897

2.105

1.315

787

313

4.038

3.513

2.196

1.183

436

6.150

5.534

3.334

1.666

613

9.667

8.348

4.918

2.196

876

15.820

11.863

7.027

3.160

1.227

84

65

48

31

14

172

129

84

48

31

436

260

129

84

48

1.052

697

436

346

172

2-Motosikletler
100 - 250 cm³ e
kadar
251 - 650 cm³ e
kadar
651 - 1200 cm³ e
kadar
1201 cm³ ve
yukarısı

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı
tarifeye göre vergilendirilecektir.
(II) SAYILI TARİFE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi
Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

Azami Toplam Ağırlık
1) Minibüs

16 ve yukarı
yaş
346
172

7 - 15 yaş

523

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı
1901 cm³ ve yukarısı

697

436

260

1.052

697

436

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar

1.315

787

346

26 - 35 kişiye kadar

1.578

1.315

523

36 - 45 kişiye kadar

1.755

1.490

697

46 kişi ve yukarısı

2.105

1.755

1.052

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.'a kadar

470

313

155

1.501 - 3.500 kg'a kadar

946

550

313

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.420

1.183

470

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.578

1.340

630

10.001 - 20.000 kg'a kadar

1.894

1.578

946

20.001 kg ve yukarısı

2.369

1.894

1.102

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla
yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki
(IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.
(IV) SAYILI TARİFE
Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi
Taşıt Cinsi ve Azami KalkışTutarı (TL)
Ağırlığı
1 - 3 yaş 4 - 5 yaş 6 - 10 yaş 11 ve yukarı
yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg'a kadar

8.787

7.027

5.270

4.216

1.151 - 1.800 kg.'a kadar

13.183

10.544

7.908

6.326

1.801 - 3.000 kg.'a kadar

17.577

14.062

10.544

8.436

3.001 - 5.000 kg.'a kadar

21.974

17.577

13.183

10.544

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

26.369

21.094

15.820

12.654

10.001 - 20.000 kg.'a
kadar
20.001 kg. ve yukarısı

30.764

24.611

18.456

14.762

35.159

28.126

21.094

16.875

5766 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları
siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu
tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
Tebliğ olunur.
----------------------------------------------------------------------1
23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
2
16/5/2009 tarihli ve 27230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
3
12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
4
6/6/2008 tarihli ve 26898 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 39)
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden
yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi
olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle
metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı;
işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen
tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan
tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde,
vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına
alınmıştır.
Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak
tespit edilmiş ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre; 1/1/2011 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde
kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle
metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 21 Kuruş, diğer belediyelerde 17 Kuruş olarak
hesaplanacaktır.
Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su
ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince
tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda
yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen
derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir
belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre
uygulanacaktır.
2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi
Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik
vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

2.000
1.290
850
400
240
129
43

1.600
960
640
320
200
100
35

1.290
750
500
240
140
70
24

1.000
600
400
200
129
59
21

850
500
320
160
100
43
17

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir
belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi
tutarları % 25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde
uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

2.500

2.000

1.612

1.250

1.062

2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

1.612
1.062
500
300
161
53

1.200
800
400
250
125
43

937
625
300
175
87
30

750
500
250
161
73
26

625
400
200
125
53
21

3. İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar
Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin
dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina
grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya
yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için
belirtilen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere
kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde % 50
indirimli olarak uygulanacaktır.
Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000'den az olan
belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak
suretiyle metreküp başına 8 Kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan
binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Bina
Grupları
1. Grup
2. Grup
3. Grup
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1.000
645
425
200
120
64
21

800
480
320
160
100
50
17

645
375
250
120
70
35
12

500
300
200
100
64
29
10

425
250
160
80
50
21
8

Tebliğ olunur.
------------------------------------------------------------------------------------(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO:42)
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun(1) istisnalar başlıklı 4 üncü
maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim yılında
uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak
Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış
yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate
alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim
tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden
değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının
yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz ...” denilmektedir.
Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak
tespit edilmiş ve 401 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (3) ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 1/1/2011 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b),
(d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118.438 TL
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237.018 TL),
-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730 TL,
-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602
sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 2.730 TL
olarak dikkate alınacaktır.
7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları
yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilmiştir. Bu
nedenle, 1/1/2011 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen
intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
Matrah
İlk
170.000 TL için
Sonra gelen
370.000 TL için
Sonra gelen
800.000 TL için
Sonra gelen
1.600.000 TL için
Matrahın
2.940.000 TL’yi aşan bölümü için
Tebliğ olunur.

Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İvazsız
İntikallerde
İntikallerde
1
3
5
7
10

----------------------------------------------------------------------1
15/6/1959 tarihli ve 10231 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2
10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
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Maliye Bakanlığından:
DAMGA VERGİSİ KANUNU
GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 54)
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı
Kanunun2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında, “...Her takvim yılı başından geçerli
olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu vergiler (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve
azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme
oranında artırılır. Bu suretle hesaplanan vergi tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri
dikkate alınmaz.” denilmiş, 14 üncü maddesinin 5281 sayılı Kanunun 43/2 nci maddesiyle
değişik birinci fıkrasında ise, “Kağıtların Damga Vergisi bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda
yazılı nispet veya miktarlarda alınır. Şu kadar ki her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı
(1) sayılı tabloda yer alan sınırlamalar saklı kalmak üzere 800 bin Yeni Türk Lirasını
aşamaz. 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.” hükmü yer
almıştır.
Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak
tespit edilmiş ve 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 3 ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü
gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 53 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami
miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2011
tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir
kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve
1/1/2011 tarihinden itibaren 1.251.383,40 Türk Lirası olmuştur.
Tebliğ olunur.
--------------------------------------------------------1
11/07/1964 tarihli ve 11751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
2
31/12/2004 tarihli ve 25687 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
4
31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(1) SAYILI TABLO
Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
Akitlerle ilgili kağıtlar
A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:
1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 8,25)
2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre
kira bedeli üzerinden) (Binde 1,65)
3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 8,25)
4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 8,25)
5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir

kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,65)
6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6.6.2008)
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş
ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,65)
B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:
1. Tahkimnameler (30,00 TL)
2. Sulhnameler (30,00 TL)
3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin
aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri
(Belli parayı ihtiva edenler dahil) (168,20 TL)
II. Kararlar ve mazbatalar
1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla
hakem kararları:
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 8,25)
b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (30,00 TL)
1
2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6.6.2008)
İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 4,95)
III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar
1. Ticari ve mütedavil senetler:
a) Emtia senetleri:
aa) Makbuz senedi (Resepise) (10,60 TL)
ab) Rehin senedi (Varant) (6,30 TL)
ac) İyda senedi (1,20 TL)
ad) Taşıma senedi (0,55 TL)
b) Konşimentolar (6,30 TL)
c) Deniz ödüncü senedi (Binde 8,25)
d) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 8,25)
2. Ticari belgeler:
a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri (10,60 TL)
b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen
bilançolar ve işletme hesabı özetleri:
ba) Bilançolar (23,20 TL)
bb) Gelir tabloları (11,30 TL)
bc) İşletme hesabı özetleri (11,30 TL)
c) Barnameler (1,20 TL)
d) Tasdikli manifesto nüshaları (4,70 TL)
e) Ordinolar (0,55 TL)
f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları (4,70 TL)
2
IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar
1. Makbuzlar:
a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 8,25)
b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,
ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan
paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6.6.2008) (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari
hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6,6)
c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler (Binde 6,6)
d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6,6)
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir):
a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen
liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,55 TL)
b) Vergi beyannameleri:
ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri (30,00 TL)
bb) Kurumlar vergisi beyannameleri (40,10 TL)
bc) Katma değer vergisi beyannameleri (19,90 TL)
bd) Muhtasar beyannameler (19,90 TL)
be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç) (19,90 TL)
3
c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler (40,10 TL)
d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (14,80 TL)
e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta
prim bildirgeleri (14,80 TL)
f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28.02.2009) Elektronik
ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta
prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için (23,60 TL)
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından
fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere
ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,55 TL)
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
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Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO : 63)
492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci
maddesinde,

"...
Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar
(maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) o yıl için
tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.
Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri nazara
alınmaz.
…"
hükmüne yer verilmiştir.
Bakanlığımızca 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak
tespit edilmiş ve (401) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş
bulunmaktadır.
Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerde yer alan ve (60) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen
maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil),
yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2011 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.
Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi
birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç
tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler
arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
Tebliğ olunur.
---------------------------------------------------------------------------------------1
17/07/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2
31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3
12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
(1) SAYILI TARİFE
Mahkeme harçları:
Hukuk ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik
mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati
tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail
ile ilgili taleplerde,
1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 8,60 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde 18,40 TL
3.(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye
Mahkemeleri, Bölge İdare
Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin
yetkisizlik veya görevsizlik kararı

vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç
alınmaz.) 28,20 TL
II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan (10,60 TL)'den aşağı
olmamak üzere (Binde 1,98)
b)Belli bir değer bulunmayan davalarda 10,60 TL
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (18,40 TL)'den az olmamak üzere (Binde
1,98)
III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:
a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde
hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu
değer üzerinden (Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı
nispeti binde 10'a kadar indirmeye
veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler
(Gayrimenkulün satış bedeli
üzerinden) (Binde 9,9)
c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen
gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 3,96)
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9,9)
e) (5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Yukarıdaki
nispetler 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.
f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) Konusu belli bir
değerle ilgili bulunan davalarda
ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan
konut finansmanından kaynaklanan
alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde,
ihalenin feshi talepleri ile ilgili
olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer
üzerinden (Binde 59,4)
Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte
yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye
veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.
Nispi harçlar (18,40 TL)'den aşağı olamaz.
2. Maktu harç:
a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen
esas hakkındaki kararlarla, davanın
reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında 18,40 TL
b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında
yazılı davalarda esasa taalluk
eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesi kararlarında 38,20 TL

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye
Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında 30,30 TL
d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında 30,30 TL
IV- Temyiz ve itiraz harçları (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen bölüm.
Yürürlük:6/6/2008)
79,50 TL
b) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere Bölge Adliye ve Bölge İdare
Mahkemelerine itirazen yapılacak
başvurularda 53,00 TL
c) Ağır Ceza Mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda 39,70 TL
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük;01/08/2010)
V- Keşif Harcı 129,20 TL
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek
için)
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı 18,40 TL
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 18,40 TL
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 3,96)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 7,92)
c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan
(Yüzde 9,9)
d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet
gelirlerinin haczi suretiyle tahsil
olunan paralardan (Yüzde 3,96)
e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü
fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 1,98)
f)Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde:
a) Yargıtay ve Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1,98)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 3,96)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 1,98)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 3,96)
h) (5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununun 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.
4.İdare harçları:
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması
için) 12,80 TL
II. İflas harçları:
1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı 30,30 TL

2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 3,96)
b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9,9)
(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük;01/08/2010)
III. Haciz, teslim ve satış harcı 43,00 TL
(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında
memur eliyle yerine getirildiği her bir
işlem için)
C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 136,20 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 390,40 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 879,60 TL
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 67,60 TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 96,80 TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 214,10 TL
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 67,60 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 96,80 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 214,10 TL
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 26,40 TL
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 38,20 TL
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 67,60 TL
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca
tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya bir kısmının veya
memurlukta saklanan bütün
belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 6,80 TL
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 22,60 TL
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,20 TL
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden 1,20 TL
(Tasdikli fotokopiler dahil)
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 2,90 TL
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden 2,90 TL
(Tasdikli fotokopiler dahil)
Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak
suretlerden de aynı harçlar alınır.
II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan
değer üzerinden:
a)Bir yıla kadar (Binde 9,9)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95)

III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (10,60 TL)'den az olmamak üzere deftere
kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,96)
b)Miras işlerinde defter tutulmasında:
aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 3,96)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise 28,20 TL
c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden 28,20 TL
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil
eden değerler üzerinden (Binde 3,96)
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi
vasiyet senetleri:
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler (Binde 0,99)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler 38,20 TL
(2) SAYILI TARİFE
Noter Harçları :
I. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1.Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza
için (Binde 0,99)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (38,20TL)'den az, (19.565,00
TL)'den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1,98)
Harç miktarı (2,90 TL)'den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla olan her
yıl için ilave olarak yarı harç alınır.
Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 3,96)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır.Yıl
kesirleri tam itibar
olunur.Gayrimenkullerin değerleri belli değilse değerler takdir yolu ile tespit edilir.
4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,343 TL
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de ayrıca
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve
kağıtlardaki imzaların beherinden 6,00 TL
2.Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce muhataba
yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar
ve protestolardan muhataba tebliğ edilecek beher nüsha için 10,60 TL
3.Vekaletnameler:
a)Özel vekaletnamelerde beher imza için 5,00 TL
b)Genel vekaletnamelerde beher imza için 7,90 TL
4.Defter tasdiki:
a)Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa)İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 14,80 TL
bb)Serbest meslek kazanç defteri 18,40 TL
cc)Bilanço esasına göre tutulan defterler 18,40 TL

b)Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 4,90 TL
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 4,90 TL
(5035 sayılı Kanunun 35 inci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Ticaret sicili
memurluklarınca yapılacak defter
tasdiki işlemlerinden yukarıda belirtilen harçlar aynen alınır.
5.Suretler ve tercümeler:
a)İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kağıt ve kayıt
suretlerinin ve fotokopilerinin beher
sayfasından 1,20 TL
b)Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri beher
sayfasından (Fotokopiler dahil) 2,90 TL
6.Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle vasiyetnameler
her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 10,60 TL
7.Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklinin ilgili
şahısların hüviyet ve ifadelerinin
tespiti 10,60 TL
8.Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar;
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak
düzenlenecek tutanaklarda 194,70 TL
9.Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere ait
beyannamelerden beher imza için 2,30 TL
10.Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen mukavelelerin feshinde
beher imza için 2,30 TL
11.Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı
tasarruf senet ve mukaveleleri,
ölünceye kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının idaresi,
babalığı tanıma senetleri, miras
taksim mukaveleleri, ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların
teferruatına dair senet, mukavele ve
kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan 38,20 TL
(3) SAYILI TARİFE
Vergi Yargısı Harçları :
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin
uyuşmazlıklardan dolayı Vergi
Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a)Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 18,40 TL
b)Danıştaya başvurma 38,20 TL
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Danıştay'a temyiz
başvurularında 79,50 TL
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) Bölge İdare
Mahkemesine itirazen yapılan
başvurularda 53,00 TL
II- Nispi harçlar:
a)Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine vergi
mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare
mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve
benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı
zam ve cezaların toplam değer üzerinden (18,40 TL)'den az olmamak üzere (Binde 3,96)
b)Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara
bağlı zam ve cezaların toplam
değeri üzerinden (38,20 TL)'den az olmamak üzere (Binde 7,92)
(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza
kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a)Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 18,40 TL
b)Danıştay kararlarında 38,20 TL
c)Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 38,20 TL
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfasından
(Fotokopiler dahil) 0,90 TL
(4) SAYILI TARİFE
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar :
I- Tapu işlemleri:
1.Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden (Binde
9,9)
2.Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin
tescilinden takdir edilecek değer
üzerinden (Binde 1386)
3. (5831 sayılı Kanunun 6'ıncı maddesi ile değişen madde. Yürürlük: 27/1/2009)
a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen
yapılacak taksiminde kayıtlı değer
üzerinden (Binde 19,8)
b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla,
bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin
infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 9,9)
4.Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar
dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet
sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa
hakkının sona ermesinde kayıtlı değer
üzerinden (Binde 59,4)
5.Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi
muamelelerde takdir olunacak kıymet veya
bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 59,4)
6. a)İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 9,9)
b) (5831 sayılı Kanunun 7'inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar
parselasyon planları uygulama sonucu
şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer
üzerinden (Binde 9,9)
c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen
pay sahipleri arasında, aynen veya
ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 3,96)

7.İpotek tesisinde:
a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 3,96)
b)İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat
ilavesinde borç miktarı üzerinden (Binde 3,96)
c)Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden
(Binde 1,98)
8.Muvakkat tesciller:
Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun
1011 inci maddesi) gereğince
yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden (Binde 1,98)
9.Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile
yurtlarının mutlak veya nakil ile
mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden (Binde
5,94)
10.Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre
hesaplanacak kira toplamı ve mukavele
mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden
(Binde 5,94)
11.Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden, (Binde 3,96)
12. (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen fıkra, Yürürlük: 28/2/2009) Satış vaadi
sözleşmeleri ile irtifak hakkı
tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu
bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün
emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz
olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden (Binde 5,94)
13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve
arazi üzerine inşa olunacak bina
vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 118,40 TL
Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş
bulunan sosyal mesken, işçi evleri
ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)
59,20 TL
Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür.
b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer
üzerinden (Binde 19,8)
c) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) (a) fıkrası
dışında kalan her nevi cins ve kayıt
tashihinde (her bir işlem için) 59,20 TL
14.Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 12,80 TL
15.Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde
kayıtlı değer üzerinden (Binde 1,98)
16.Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 26,40
TL
17.İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle
çıkarılacak belge örneklerinin beher
sayfasından (Fotokopiler dahil) 4,90 TL
18.Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde
gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden (Binde 9,9)
19.Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden (Binde
118,8)

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut
trampa hükümlerine göre devir ve
iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:9/4/2002)
gayrimenkulün beyan edilen devir ve
iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun
izalesi hallerinde satış bedeli,
istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde
16,5)
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu
fıkra hükümleri uygulanır.
Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye
Bakanlığınca tespit edilecek bir
beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.
b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare.Yürürlük:24/04/2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine
sermaye olarak konulmasında ticaret
mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde
devir eden için (Binde 16,5)
c)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen
bedel üzerinden (Bu bedel muayyen
zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher
sene verilecek veya yapılacak
şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için (Binde 16,5)
d)(4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:29/7/1998)
Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel
üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ıncı
maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis
edilen gayrimenkulun emlak
vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için (Binde 16,5)
e) (5838 sayılı Kanunun 17 inci maddesiyle değişen bent, Yürürlük: 28/2/2009) Gayrimenkul
üzerine irtifak hakkı tesis ve
devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere)
tesis ve devir için ödenen bedel (Bu
bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok
olamaz) üzerinden devir alan için (Binde 16,5)
f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29/7/1998) İvaz
karşılığında kuru mülkiyet iktisabında
devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 16,5)
Yukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin
değerleri bu Kanunun 64'üncü
maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.
II- Kadastro ve tapulama işlemleri:
Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde
kayıtlı değer üzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere,
tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait
gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında, (Binde 5,94)
b)Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere,
tapulamada tespitte hazır

bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında, (Binde 9,9)
c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında,
beyanname verenler ile tespitte hazır
bulunanlardan, (Binde 7,92)
d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında,
beyanname vermeyenler ile tespitte hazır
bulunmayanlardan, (Binde 11,88)
(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (10,60 TL)'den aşağı
olamaz.)
Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (10,60 TL)'dir.
(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) Kadastro
işlemlerinin yenilenmesinden harç
alınmaz.
( 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük: 28/2/2009)
(5) SAYILI TARİFE
Konsolosluk Harçları :
I- Değer üzerinden alınacak harçlar :
1. Tereke işlerinde:
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 19,8)
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde
konsoloslukca yapılan murakabeden (Binde 9,9)
2. Sulhnameler:
(Kararda yazılı değer üzerinden):
a) (0,05 TL)’ye kadar olan kısmından (0,05 TL) dahil (Binde 39,6)
b) (0,05 TL)’den sonra gelen kısmından ilaveten (Binde 9,9)
3. Kıymetli eşyanın tesliminde:
Yurt dışında konsolosluklara ve büyükelçiliklere emaneten bırakılan kıymetli eşyanın
ilgililere tesliminde (Binde 5,94)
4. Türkiye'ye ihraç edilecek mallardan listeleri konsolosluklarca tasdiki gerekenlerden (Binde
1,98)
II. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar:
1.Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri :Beher rüsum tonilatosundan
0,663 TL
2.Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisafi tonundan 0,343 TL
3.Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilatosundan 0,343 TL
III. Maktu harçlar:
1.Gemi jurnalinin tasdiki:
a)Jurnalin tasdiki 57,70 TL
b)Jurnala sayfa ilavesi 22,60 TL
2.Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri 233,90 TL
3.İmza ve mühür tasdiki:
a)Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar
tarafından verilip Türk makamlarına veya
Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı
makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve
suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil
olmamak üzere tasdiki (Fotokopiler
dahil) 22,60 TL
b)İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil) 45,80 TL

4.Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan yazı,
kağıt ve suretlerin o memlekette
yürürlükte bulunan Kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fotokopiler dahil) 22,60 TL
5.İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber, tutanaklar ve şerhler:
a)Birinci sayfa için 22,60 TL
b)Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 10,60 TL
6.Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine:
a)Türk Kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (Beher sayfa için) 38,20
TL
b)Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa için) 77,50 TL
7. Terekenin mühürlenmesi 57,70 TL
8. Bilirkişi tayini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 34,30 TL
9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmeyen hukuk işlerine ait diğer
yazılı kağıtlar ve kararlar 22,60 TL
10. Bu tarifede sayılan yazılı kağıt ve işlemlerin konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve
icrasından asıl harca ilave olarak 57,70 TL
(6) SAYILI TARİFE
Pasaport, Vize, İkamet Tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları ve Yabancılara
Verilecek Çalışma İzin
Belgesi Harçları :
(4817 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile değişen şekli)
I- Pasaport Harçları:
1. Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar:
(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahil)
6 aya kadar olanlar 70,00 TL
1 yıl için olanlar 102,30 TL
2 yıl için olanlar 166,90 TL
3 yıl için olanlar 236,90 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar 333,80 TL
Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı
harç alınır. Refakatte kayıtlı 7
yaşından küçük çocuklardan harç alınmaz. Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 18 inci maddesinde yer alan yabancılara mahsus damgalı
pasaportlardan da 1 numaralı
fıkradaki esaslara göre, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlardan alınan harçlar
aynen alınır.
3. Muteberlik müddeti sona eren pasaportların konsolosluklarca süre uzatımı, bu pasaportların
sürelerinin bitimi tarihinden
itibaren ceza alınmaksızın yapılır.
II- Vize müracaat ve vize harçları:
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen şekli)
1. Giriş vizeleri:
a) Tek giriş 233,40 TL
b) Müteaddit giriş 781,50 TL
2. Transit vizeleri
a) Tek transit 233,40 TL
b) Çift transit 468,20 TL
(Müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 nci fıkralarda gösterilen harçlar aynen alınır.)
(5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen fıkra.Yürürlük:1/1/2004) Hangi ülke
vatandaşlarından vize müracaat harcı,

hangi ülke vatandaşlarından vize harcı alınması gerektiği ile harç tutarlarının tespitine,
mütekabiliyet esası gözönünde tutularak
Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasaportlara ait
dönüş vizeleri 390,00 TL
III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları:
1. İkamet tezkeresi (5035 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.Yürürlük:1/1/2004)
1 aya kadar her gün için (Bu tutar ilk ay için tezkere başına (16,50 TL)’den az, (83,80
TL)’den çok olamaz.) 8,90 TL
1 aydan sonraki her ay için 55,70 TL
İlk aydan sonraki aylara ait harcın hesabında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır.
(4731 sayılı Kanunun 6'ncı maddesiyle eklenen cümleler.Yürürlük:30/12/2001) (İkamet
tezkeresinin alınmaması veya
süresinin uzatılmaması, aşılan sürenin kapsadığı tarife itibarıyla hesaplanacak harcın tahsilini
engellemez. Bu suretle hesaplanan
harç, ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.)
(4761 sayılı Kanunun 7'nci maddesiyle eklenen cümle.Yürürlük:22/6/2002) İkamet tezkeresi
harçlarının tespitine,
mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları 135,70 TL
IV-Yabancılara Verilecek Çalışma İzinBelgeleri: (4817 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile
eklenen
bölüm.Yürürlük:6/9/2003)
1. Süreli Çalışma İzin Belgesi:
a) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) 119,70 TL
b) 3 yıla kadar (3 yıl dahil) 360,20 TL
Süre uzatımları da aynı miktarda harca tabidir.
2. Süresiz Çalışma İzin Belgesi: 600,80 TL
3. Bağımsız Çalışma İzin Belgesi: 1.202,40 TL
Çalışma izin belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak
Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.
(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları :
I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,142 TL
(116,30 TL’den az, 7.825,60 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan
tescillerin düzeltilmesinde satış veya
muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 19,8)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük
olması hallerinde emsal bedeli
üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden
(Binde 4,95)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde,
bedeli üzerinden (Binde 4,95)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı
üzerinden (Onbinde 9,9)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı
üzerinden (Onbinde 9,9)

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
10,60 TL
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,142 TL
(10,60 TL’den az, 194,80 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt
suretlerinden (Fotokopiler dahil) 4,90 TL
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 38,20 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,438 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,236 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,118 TL
(Harç tutarı 1.173,10 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (77,50 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,58 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,58 TL
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,438 TL
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı 3.129,70 TL’den çok
olamaz) 0,236 TL
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden 22,60 TL
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 38,20 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 77,50 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 96,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,438 TL
(57,70 TL’den az 1.956,00 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki 8,60 TL
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen
fıkra.Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol
İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol
Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul
Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale
Boğazı Kılavuz Kaptanı 57,70 TL
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı 38,20 TL
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü, Makine Zabiti, Yat
Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç,
2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı 22,60 TL
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör
Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı 16,50 TL
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci
maddesi ile değişen
fıkra.Yürürlük:1.1.2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve
Vardiya Standartları Hakkında
Uluslar arası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz
Belgeleri 10,60 TL
8. Gemi sörvey belgeleri:

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası
yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiztelefon
emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En
az (18,40 TL) maktu harca
ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (194,80 TL)’den çok
olamaz. 0,035 TL
b) Muafiyet belgesi 38,20 TL
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı
miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük
1/1/2005) En az (38,20 TL) maktu
harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,438 TL
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,236 TL
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,118 TL
(Harç tutarı 1.173,10 Türk Lirasından çok olamaz.)
10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük
1.1.2005)
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden 8,10 TL
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden 16,50 TL
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden 33,40 TL
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden 67,10 TL
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden 83,80 TL
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek
ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler 781,70 TL
b)Memleket içinde imal olunanlar 390,40 TL
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler 390,40 TL
-Memleket içinde imal olunanlardan 194,80 TL
2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı 13,20 TL
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri 13,20 TL
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı 65,80 TL
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı 65,80 TL
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı 65,80 TL
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.)
65,80 TL
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf
işlemleri;
- Devir 65,80 TL
- Veraset 65,80 TL

- Lisans 75,40 TL
- Rehin 65,80 TL
- Mevki fiil 65,80 TL
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı 75,40 TL
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı 20,50 TL
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı 54,20 TL
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı 11,30 TL
d) Tasarım tescil harcı 21,70 TL
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) 129,30 TL
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) 194,60 TL
g) Devir şerhi tescil 65,80 TL
h) Lisans işlemi kayıt harcı 129,30 TL
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı 37,40 TL
i) Birleşme kayıt harcı 96,80 TL
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı 75,40 TL
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi 21,70 TL
l) Menşei memleket belgelerinden 75,40 TL
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı 467,70 TL
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) 54,20 TL
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak) 54,20 TL
c) Marka yenileme harcı 140,80 TL
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı 187,70 TL
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı 114,10 TL
f) Marka devir işlemi kayıt harcı 104,60 TL
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı 187,70 TL
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı 69,00 TL
ı) Rehine işlemi kayıt harcı 108,40 TL
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı 75,40 TL
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı 54,20 TL
k) Öncelikli başvuru harcı 875,80 TL
l) Uluslararası başvuru harcı 54,20 TL
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı 13,20 TL
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı 13,20 TL
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı 13,20 TL
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı 187,70 TL
b) Sicil yenileme harcı 187,70 TL
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı 187,70 TL
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 233,90 TL
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) 586,10 TL
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 2.053,40 TL
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri 3.521,10 TL
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 4.107,70 TL

c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri 5.868,80 TL
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 8.921,50 TL
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için)
11.738,80 TL
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 390,40 TL
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni
nezaretçi tayini taleplerinden 292,70 TL
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı
maddelerinin Maden Kanunu kapsamına
alınması taleplerinden 1.466,40 TL
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme
ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı
maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu
hakların verilmesi sırasındaki
harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden
292,70 TL
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 351,10 TL
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden
175,30 TL
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine
verdiği haklardan muayyen bir
kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden 292,70
TL
e)Diğer hususların tescilinden 116,40 TL
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları 781,70 TL
b)Arama ruhsatnameleri 1.173,10 TL
c)İşletme ruhsatnameleri 9.782,20 TL
d)Belgeler 1.173,10 TL
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç
alınır.
3. Tarifelerin tasdiki 194,80 TL
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus
sayımına göre):
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde 14,80 TL
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde 38,20 TL
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde 77,50 TL
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi
maddelerin toptan satışına mahsus
ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına
göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde 390,40 TL
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde 781,70 TL

Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde 1.173,10 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde 1.956,00 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde 3.912,30 TL
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için 38,20 TL
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için 77,50 TL
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için 194,80 TL
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için 312,30 TL
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için 468,80 TL
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için 625,30 TL
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için 781,70 TL
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için 1.173,10 TL
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına
muadil olduğu kabul edilen bir
ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara
usulüne göre verilecek ruhsatnameler 390,40 TL
b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul
olunan bir ecnebi mühendis veya mimar
eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler
233,90 TL
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 390,40 TL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları
390,40 TL
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti
hudutları dahilinde tababet icra etmek
üzere verilecek mezuniyet vesikaları 390,40 TL
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları 390,40 TL
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları
390,40 TL
c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de
icrayı sanat etmek üzere verilecek
mezuniyet vesikaları 390,40 TL
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de
icrayı sanat etmek üzere verilecek
mezuniyet vesikaları 390,40 TL
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden
mezun olan veterinerlere Türkiye'de
icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 155,60 TL
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler
116,40 TL
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık
memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı
sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler 116,40 TL

c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler 116,40 TL
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 586,10 TL
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar 781,50 TL
20-50 yataklıya kadar olanlar 1.173,10 TL
50-100 yataklıya kadar olanlar 1.956,00 TL
100 yatak veya daha yukarı olanlar 3.129,70 TL
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak
hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için
verilecek ruhsatnameler 781,70 TL
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli
teamüller aranılan umuma mahsus
bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler 390,40 TL
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri
390,40 TL
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) 77,50 TL
b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 38,20 TL
c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) 194,80 TL
14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile
değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi 1.564,70 TL
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 781,70 TL
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:31/7/2004) : Hususi Kanunu gereğince
verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan 102,50 TL
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan 112,00 TL
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile
değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her
yıl için) 467,70 TL
b)Bulundurma vesikaları 748,30 TL
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna
göre verilecek yivsiz tüfek
ruhsatnameleri 18,30 TL
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel
okul ve özel dersane işletme
ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 781,70 TL
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.564,70 TL
c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 1.564,70 TL
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları
Trafik Kanununun 123 üncü

maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek
okul açma belgelerinden (Her yıl
için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde 528,90 TL
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde 1.058,20 TL
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde 1.587,30 TL
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca
tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm
Bakanlığının onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 116,40 TL
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 194,80 TL
c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 233,90 TL
d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 312,30 TL
e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 468,80 TL
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 116,40 TL
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 194,80 TL
h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 233,90 TL
i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 312,30 TL
j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 468,80 TL
Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar)
(Binde 0,198)
Ancak, bu miktar (7.825,60 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve
enstitülerinden mezun olacaklara verilecek
diplomalar 4,90 TL
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve
enstitülerinden mezun olacaklara
verilecek diplomalar 7,90 TL
VIII- Telsiz harçları: (3293 Sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek
Kurulu tarafından verilecek izin
belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 1.173,10 TL
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 2.347,10 TL
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 4.695,50 TL
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden, 6.847,10 TL
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından
kurulan kapalı devre televizyon sistemleri
bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:

-Açma 20.543,30 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.847,10 TL
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma 13.695,40 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.847,10 TL
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma 13.695,40 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.847,10 TL
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma 13.695,40 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.847,10 TL
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma
izin belgelerinden 3.423,00 TL
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden 3.423,00 TL
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma 10.271,00 TL
-İşletme (Her yıl için) 5.086,30 TL
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma 20.543,30 TL
-İşletme (Her yıl için) 6.847,10 TL
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
-Açma 10.271,00 TL
-İşletme (Her yıl için) 5.086,30 TL
XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli,
Yürürlük:05/02/2010)
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere
ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 215.400,00 TL
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka
şubelerine ilişkin belgeler (her banka,
her şube ve her yıl için) 215.400,00 TL
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı
bankalarca serbest bölgelerde açılan
şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı
başındaki nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 12.924,00 TL
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 38.772,00 TL
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 51.696,00 TL
2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:05/02/2010)
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı
olmak üzere) (Her yıl için) 31.917,80 TL
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 31.917,80 TL
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 31.917,80 TL
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları
şubeler için düzenlenen belgeler (Her
şube için) 15.958,80 TL
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 31.917,80 TL

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için
düzenlenen belgeler (Her şube için) 15.958,80 TL
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 14.887,30 TL
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler 7.443,60
TL
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 79.795,50 TL
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 56.165,00 TL
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 31.917,80 TL
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak faaliyetleri
yetkili kamu mercilerinin iznine tabi
gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için)
15.958,80 TL
10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları; (5766 sayılı
Kanunun 11. maddesi ile eklenen
madde, Yürürlük:6/6/2008)
1- Başvuru harcı 33.171,60 TL
2- Yenileme harcı 26.537,20 TL
XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897
sayılı Kanunun 4 üncü
maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik
Müsteşarlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama
kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve
iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su
aracının boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 236,90 TL
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 473,80 TL
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 947,70 TL
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 1.895,50 TL
30 metreden büyük olanlardan 3.791,00 TL
alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz
taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde
kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri
bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.
(9) SAYILI TARİFE
Trafik Harçları :
I- Tescil harçları:
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)
II- Sürücü belgesi harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik
Kanunu ve Yönetmeliğine göre
verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 83,80 TL

b) B sınıfı sürücü belgesinden 252,30 TL
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 83,80 TL
d) Uluslararası sürücü belgelerinden 168,20 TL
e) Diğer sürücü belgelerinden 420,70 TL
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
III- Sınav harçları:
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)
IV- Sürücü belgesi vize harçları : (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent.
Yürürlük:1/1/2005) Karayolları
Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde
“II-Sürücü belgesi harçları”
bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü
belgesine dönüştürülmesi veya
mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç
alınır.
V- Teknik muayene harçları
(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)
VI- Ruhsat (İzin) harçları:
Karayolları Trafik Kanununun;
a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 233,40 TL
b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 468,20 TL
c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 938,20 TL
d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 468,20 TL
e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 2.346,80 TL
f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)
VII- Geçici trafik belgeleri harçları:
a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik
belgelerinden;
aa) A sınıfı trafik belgelerinden 1.368,30 TL
bb) Diğerlerinden 135,70 TL
b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden 155,40 TL
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Maliye Bakanlığından :
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 64)
Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk
Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü
işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu
işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek
tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna
bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını
belirleyen hadler 01/01/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiştir.
Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç
miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit
edilmesine gerek duyulmuştur.
Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak,
01/01/2011 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden
alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.50 TL
olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;
(2) sayılı tarifedeki miktarlar için
(5) sayılı tarifedeki miktarlar için
(6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1)
numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için

2,6
1,3
0,7

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için
(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için

0,37
1,06

olarak belirlenmiştir.
Tebliğ ve ilan olunur.
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Maliye Bakanlığından:
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 278)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü
maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 01/01/2006
tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetten 2010 takvim yılında elde edilen menkul
sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı ve istisna uygulamasına ilişkin açıklamalar
bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.
1.Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar
Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Kanunun
21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl
bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların yüzde 5’ini
aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve
tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin
(3) numaralı fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında
da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.
Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82,
86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2010 yılında uygulanan had ve tutarların 2010 yılı için % 7,7
(yedi virgül yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve
2011 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
1.1. Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan
istisna tutarı, 2011 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.
1.2. Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Yemek
Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce
işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle
sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere 10,70 TL olarak
tespit edilmiştir.
1.3. Sakatlık İndirimi Tutarları
Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2011 takvim
yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 700 TL, ikinci derece sakatlar için 350 TL,
üçüncü derece sakatlar için 170 TL olarak tespit edilmiştir.
1.4. Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarından Olan İşyeri Kira Bedeline İlişkin
Tutar
Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli
toplamı, 2011 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 4.600 TL, diğer
yerlerde 3.200 TL olarak uygulanacaktır.
1.5. Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarını Belirleyen Hadler
Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2011 takvim yılında
uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
Buna göre;
- 1 numaralı bent için 64.000 TL ve 96.000 TL,
- 2 numaralı bent için 32.000 TL,
- 3 numaralı bent için 64.000 TL ,
olarak uygulanacaktır.
1.6. Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinde yer alan değer artışı kazançlarına
ilişkin istisna tutarı, 2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 8.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.7. Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı
Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı,
2011 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 19.000 TL olarak tespit edilmiştir.
1.8. Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına
İlişkin Beyanname Verme Sınırı
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan
menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2011 takvim yılı gelirlerine
uygulanmak üzere 1.170 TL olarak tespit edilmiştir.
1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alınan Tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin
vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2011 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak
üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
9.400 TL'ye kadar
23.000 TL'nin 9.400 TL'si için 1.410 TL, fazlası
53.000 TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL (ücret gelirlerinde 80.000
TL'nin 23.000 TL'si için 4.130 TL), fazlası
53.000 TL'den fazlasının 53.000 TL'si için 12.230 TL (ücret
gelirlerinde 80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 19.520 TL),
fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

2. Kar Hadleri Emsallerine Göre Düşük Olarak Tespit Edilmiş Bulunan Emtia İçin Özel
Hadler
Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak
tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci
maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2010 yılı için 273 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği2 ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.
Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların, 2011 takvim yılında da basit usulden
yararlanabilmeleri için; alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2010 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen
hadleri aşmaması gerekmektedir.

Emtianın Cinsi

Değerli Kağıt
Şeker – Çay
Milli Piy. Bileti,
Hemen
Kazan, Süper Toto
vb.
İçki (Bira ve Şarap
Hariç) İspirto–
Sigara–Tütün
Akaryakıt ( LPG
hariç )

Büyükşehir Belediye
Büyükşehir Belediye
Sınırları Dışında Kalan
Sınırları İçinde Kalan
Yerlerde
Yerlerde
Yıllık Alım Yıllık Satış Yıllık Alım Yıllık Satış
Ölçüsü (TL) Ölçüsü (TL) Ölçüsü (TL) Ölçüsü (TL)
100.000
117.000
140.000
160.000
80.000
100.000
96.000
129.000
80.000

100.000

96.000

129.000

80.000

100.000

96.000

129.000

117.000

129.000

160.000

180.000

Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında, basit usulün özel şartları
bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel
Tebliğindeki3 hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
3. Basit Usule Tabi Mükelleflerde Gün Sonunda Toplu Belge Düzenleme Uygulaması
Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği4 ile
getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlemesine ilişkin
uygulamanın, 31/12/2011 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci
maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
4. 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Bir Kısım Menkul Sermaye İradının Beyanında
Dikkate Alınacak İndirim Oranı İle İstisna Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden
açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul
kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen
indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak
dikkate alınacağı belirtilmişti.
Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası
1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten
kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince
1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin
vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı
uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme
oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz
oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2010 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme
oranı % 7,7'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz
oranı ise % 8,24'dür.
Buna göre, 2010 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak
indirim oranı (%7,7 / % 8,24=) % 93,4 olmaktadır.
4.1 İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Sermaye İratları
Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunla eklenen geçici 67 nci maddede, menkul
kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde
edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin
vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş, mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım
bankalarından elde edilen gelirler üzerinden yapılacak tevkifata ilişkin açıklamalara 45 numaralı Gelir
Vergisi Sirkülerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.
Bu çerçevede, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci
fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006
tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin
beyanı ve indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Diğer taraftan, anılan maddenin (9) numaralı fıkrası gereğince, geçici 67 nci maddenin
yürürlük tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonoları ile Toplu Konut İdaresi
ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerin elde tutulması veya elden çıkarılması
suretiyle sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinde bu madde hükümlerinin uygulanmayacağı, bu
gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihi itibarıyla geçerli olan hükümlerin uygulanacağı
belirtilmiştir.
Bu kapsamda, 2010 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006
tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5)
numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve

Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak
suretiyle beyan edilecektir.
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç
edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı
uygulanmayacaktır.
Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu
değildir.
4.2 01/01/2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından
Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun geçici 59 uncu madde hükmü ile 31/12/2007 tarihine kadar,
26/7/2001-31/12/2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet tahvilleri ve Hazine bonolarının faiz
gelirleri ve elden çıkarılmasından sağlanan diğer kazançlar toplamının 2001 yılında 50 milyar lirası,
2002 ve izleyen yıllarda bu tutarın veya artırılmış tutarın her yıl için belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılması ile bulunacak tutar gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bu hüküm uyarınca, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan Devlet tahvili ve Hazine
bonolarından elde edilen gelirlere ilişkin istisna uygulaması 31/12/2007 tarihinde son bulduğundan,
söz konusu menkul kıymetlerden 2010 takvim yılında elde edilen faiz gelirleri ile alım-satım
kazançlarıyla ilgili olarak yukarıda bahsi geçen geçici 59 uncu maddede yer alan istisnanın
uygulanması söz konusu değildir.
Tebliğ olunur.
----------------------------------------------------------------------1
12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile açıklanmıştır.
2
29/12/2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
3
2/5/1982 tarih ve 17682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır
4
6/12/1998 tarih ve 23545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 402 )
213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,
“Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile
ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had
ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle
tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki
katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye
yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232,
252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp
2010 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2010 yılı için %7,7 (yedi virgül yedi) olarak
tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2011
tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.
Tebliğ olunur.

VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2011 TARİHİNDEN GEÇERLİ
OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR
MADDE NO – KONUSU

MADDE 104- İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması
3- İlanın;
- Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir
veya daha fazla
gazetede yapılması
- Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde
ayrıca
yapılması
MÜKERRER
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
- Alış tutarı
- Satış tutarı
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı
MADDE 232MADDE 252MADDE 313MADDE 343MADDE 352-

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
Fatura kullanma mecburiyeti
Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç
Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve
peştemallıklar
En az ceza haddi
- Damga vergisinde
- Diğer vergilerde
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler

2011 Yılında
Uygulanacak Miktar
(TL)
1.600
1.600-160.000
160.000 ve üzeri

19
129.000
180.000
70.000
129.000
700
1,90
700
8
17

1- Sermaye şirketleri

96

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar
ve serbest
meslek erbabı

60

3 - İkinci sınıf tüccarlar

30

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle
gelir vergisine tabi
olanlar

15

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

8

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

3,70

II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri

53

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar
ve serbest
meslek erbabı

30

3 - İkinci sınıf tüccarlar

15

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle
gelir vergisine tabi
olanlar

8

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

3,70

6- Gelir vergisinden muaf esnaf

2,15

MADDE NO – KONUSU

2011 Yılında
Uygulanacak
Miktar(TL)

MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması
ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest
meslek
makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin
olarak kesilecek
toplam ceza
2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,
giriş ve yolcu
taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu
listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme
zorunluluğu
getirilen belgelerin düzenlenmemesi,
kullanılmaması veya
bulundurulmaması
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için
toplam ceza

170
80.000

170

8.000
80.000

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde
kesilecek toplam
ceza
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt
edilme
mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması,
günü gününe
kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile
levha
bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

170

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap
planına ve
mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye
yönelik
bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural
ve standartlara
uymayanlara

3.700

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce yapılacak
işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi
numarasını
kullanmaksızın işlem yapanlara

200

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen
veya kısmen yerine
getirmeyen matbaa işletmecilerine

600
120.000

- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam özel
usulsüzlük cezası
9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası
kullanma
zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları
işlemlere ilişkin
bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda
yerine
getirmeyenlere

800

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye
Bakanlığının özel
işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın
sahibi
adına

600

MÜKERRER Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer

MADDE 355-

257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı
hakkında

1.070

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı
basit usulde
tespit edilenler hakkında

530

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında
kalanlar hakkında
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir
takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük
cezası

260
800.000

[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
—— • ——

Maliye-Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarından:
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 56)
1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun(1) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca
müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin
(a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci
madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük(2) hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan
bedel olduğu hükme bağlanmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun(3) mükerrer 49 uncu maddesinin (a) fıkrasında,
“Maliye ve Bayındırlık ve İskan bakanlıkları 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 29 uncu
maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine
göre bina metrekare normal inşaat maliyet bedellerini, uygulanacağı yıldan dört ay önce
müştereken tespit ve Resmî Gazete ile ilân eder.” (d) fıkrasında da, “(a) ve (b) fıkralarındaki
bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ve araziye ait asgari ölçüde birim
değer tespitlerine ilişkin süreleri gerektiği ölçüde kısaltmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
hükmü yer almaktadır.
Buna göre, “2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini
Gösterir Cetvel”, 213 sayılı Kanunun söz konusu madde hükmünün tespit süresinin
kısaltılmasına ilişkin verdiği yetki doğrultusunda Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca müştereken tespit edilmiştir.
Bu itibarla, tespit olunan “2011 Yılı İçin Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet
Bedellerini Gösterir Cetvel” bu Tebliğ ekinde yer almaktadır.

Tebliğ olunur.

2011

BİNALAR

ÇELİK KARKAS BİNA
ASG.

AZA.

ORT.

BETONARME KARKAS
ASG.

AZA.

Y. KA

ORT.

ASG.

1) FABRİKA VE İMALATHANE BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

506,42

563,49

534,96

417,61

458,84

438,23

286,51

3

C) 2. SINIF İNŞ.

318,24

349,40

333,82

267,47

279,12

273,30

169,69

2

D) 3. SINIF İNŞ.

238,94

270,65

254,80

188,71

202,99

195,85

104,68

1

E) BASİT

135,86

148,53

142,20

105,72

128,96

117,34

56,03

2) FABRİKA VE İMALATHANE BİNASI, SOSYAL BİNALARI VS.
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

506,42

563,49

534,96

417,61

458,84

438,23

286,51

3

C) 2. SINIF İNŞ.

318,24

349,40

333,82

267,47

279,12

273,30

169,69

2

D) 3. SINIF İNŞ.

238,94

270,65

254,80

188,71

202,99

195,85

104,68

1

E) BASİT

135,86

148,53

142,20

105,72

128,96

117,34

56,03

3) OTEL BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

1258,61

1351,66

1305,14

1051,93

1142,84

1097,39

925,06

1

B) 1. SINIF İNŞ.

906,04

978,45

942,25

731,60

803,48

767,54

641,73

6

C) 2. SINIF İNŞ.

610,02

654,96

632,49

488,97

519,10

504,04

395,92

4

D) 3. SINIF İNŞ.

475,22

523,33

499,28

340,40

383,76

362,08

258,50

3

-

-

-

-

-

-

67,68

1138,63

1214,74

1176,69

1032,44

E) BASİT

4) SİNEMA - TİYATRO BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

1404,70

1508,55

1456,63

1

B) 1. SINIF İNŞ.

1011,20

1092,03

1051,62

816,51

847,20

831,86

716,21

7

C) 2. SINIF İNŞ.

680,83

730,99

705,91

545,73

579,35

562,54

441,88

5

D) 3. SINIF İNŞ.

530,38

584,08

557,23

379,91

428,30

404,11

288,50

3

-

-

-

-

-

-

73,15

E) BASİT

5) HASTAHANE - KLİNİK BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

1337,10

1425,86

1381,48

1074,62

1150,06

1112,34

886,31

9

B) 1. SINIF İNŞ.

957,95

1032,13

995,04

773,45

805,16

789,31

675,84

7

C) 2. SINIF İNŞ.

646,03

691,69

668,86

513,53

547,14

530,34

418,42

4

D) 3. SINIF İNŞ.

502,76

552,84

527,80

360,08

407,65

383,87

273,89

3

-

-

-

-

-

-

67,20

E) BASİT

BİNALAR

ÇELİK KARKAS BİNA
ASG.

AZA.

ORT.

BETONARME KARKAS
ASG.

Y. KA

AZA.

ORT.

ASG.

6) BANKA - SİGORTA BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

1348,51

1545,32

1446,92

1093,08

1166,15

1129,62

800,84

8

B) 1. SINIF İNŞ.

970,75

1048,34

1009,55

711,35

783,85

747,60

555,60

6

C) 2. SINIF İNŞ.

653,59

701,75

677,67

481,40

523,90

502,65

335,87

4

D) 3. SINIF İNŞ.

509,16

529,55

519,36

329,64

364,16

346,90

229,37

2

E) BASİT

165,38

179,54

172,46

88,92

121,78

105,35

70,22

7) İDARE BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

1088,40

1159,23

1123,82

738,99

812,99

775,99

580,41

6

B) 1. SINIF İNŞ.

671,33

734,76

703,05

506,42

563,49

534,96

388,00

4

C) 2. SINIF İNŞ.

428,18

456,20

442,19

334,59

349,40

342,00

260,59

2

D) 3. SINIF İNŞ.

300,23

339,89

320,06

228,36

270,65

249,51

183,96

2

E) BASİT

135,86

165,45

150,66

80,90

99,38

90,14

42,82

8) BENZİN İSTASYONU, YIKAMA VE YAĞLAMA BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

1028,66

1104,08

1066,37

792,75

872,14

832,45

622,63

7

B) 1. SINIF İNŞ.

691,81

758,73

725,27

543,27

604,50

573,89

392,97

4

C) 2. SINIF İNŞ.

424,73

477,47

451,10

336,27

374,82

355,55

237,60

2

D) 3. SINIF İNŞ.

291,48

322,08

306,78

202,44

244,41

223,43

115,68

1

E) BASİT

107,76

138,34

123,05

77,12

106,61

91,87

60,11

9) YERALTI GARAJLARI
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

476,57

548,08

512,33

346,46

426,38

386,42

-

D) 3. SINIF İNŞ.

340,40

380,61

360,51

238,94

288,10

263,52

-

E) BASİT

135,86

165,45

150,66

105,72

135,86

120,79

-

10) MÜSTAKİL GARAJLAR
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

283,43

320,07

301,75

224,69

275,44

250,07

126,16

D) 3. SINIF İNŞ.

202,45

238,94

220,70

144,04

176,57

160,31

94,09

E) BASİT

105,72

128,96

117,34

80,90

99,38

90,14

32,23

1

11) ÇOK KATLI GARAJLAR
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

539,46

589,05

564,26

380,39

438,36

409,38

-

D) 3. SINIF İNŞ.

369,50

390,10

379,80

271,70

300,23

285,97

-

E) BASİT

167,57

197,68

182,63

105,72

135,86

120,79

-

BİNALAR

ÇELİK KARKAS BİNA
ASG.

AZA.

BETONARME KARKAS

Y. KA

ORT.

ASG.

AZA.

ORT.

ASG.

12) YURT BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

407,57

450,36

428,97

263,19

317,79

290,49

220,71

2

D) 3. SINIF İNŞ.

271,70

300,23

285,97

202,45

238,94

220,70

176,57

E) BASİT

135,86

165,45

150,66

60,26

78,77

69,52

42,82

2

13) OKUL BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

478,27

520,93

499,60

296,87

351,85

324,36

235,89

2

D) 3. SINIF İNŞ.

329,85

366,86

348,36

228,36

270,65

249,51

188,71

2

E) BASİT

135,86

148,53

142,20

67,68

78,77

73,23

43,09

14) YÜZME HAVUZLARI
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

684,96

778,89

731,93

456,14

505,04

480,59

254,52

3

C) 2. SINIF İNŞ.

395,92

445,08

420,50

276,45

297,07

286,76

169,69

2

D) 3. SINIF İNŞ.

287,56

329,85

308,71

176,57

202,99

189,78

82,99

1

-

-

-

-

-

-

-

E) BASİT

15) BANYO ve HAMAMLAR
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

974,75

1056,16

1015,46

496,91

546,58

521,75

370,54

4

C) 2. SINIF İNŞ.

617,42

669,75

643,59

313,47

349,40

331,44

259,01

2

D) 3. SINIF İNŞ.

460,95

494,24

477,60

188,71

227,83

208,27

139,54

1

-

-

-

-

-

-

-

E) BASİT

16) PAZAR ve FUAR YERLERİNDEKİ YAPILAR
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

D) 3. SINIF İNŞ.

228,36

270,65

249,51

147,48

186,07

166,78

123,69

E) BASİT

148,53

173,90

161,22

67,68

78,77

73,23

56,03

1

17) SOĞUK HAVA DEPOLARI
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

372,44

411,56

392,00

267,13

315,27

291,20

242,28

2

D) 3. SINIF İNŞ.

271,70

300,23

285,97

202,45

238,94

220,70

144,85

E) BASİT

105,72

135,86

120,79

91,45

105,72

98,59

56,03

BİNALAR

ÇELİK KARKAS BİNA
ASG.

AZA.

ORT.

BETONARME KARKAS

1

Y. KA

ASG.

AZA.

ORT.

ASG.

18) KURUTMA YERLERİ
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

D) 3. SINIF İNŞ.

270,65

288,10

279,38

147,48

186,07

166,78

123,69

E) BASİT

148,53

173,90

161,22

59,73

71,89

65,81

56,56

1

19) SİLOLAR
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

617,42

669,75

643,59

334,59

385,87

360,23

-

D) 3. SINIF İNŞ.

478,40

518,56

498,48

238,94

270,65

254,80

-

-

-

-

-

-

-

-

E) BASİT

20) TRANSFORMATÖR BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

B) 1. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

C) 2. SINIF İNŞ.

-

-

-

-

-

-

-

D) 3. SINIF İNŞ.

306,60

345,17

325,89

167,57

203,50

185,54

84,57

-

-

-

-

-

-

-

E) BASİT

21) DİĞER TİCARETHANE ve İŞYERLERİ
A) LÜKS İNŞ.

1348,51

1448,21

1398,36

898,84

991,14

944,99

708,53

8

B) 1. SINIF İNŞ.

922,04

990,56

956,30

634,33

687,56

660,95

446,29

5

C) 2. SINIF İNŞ.

617,90

679,09

648,50

409,49

424,20

416,85

265,04

3

D) 3. SINIF İNŞ.

413,44

462,13

437,79

276,96

329,64

303,30

178,39

2

E) BASİT

179,54

197,10

188,32

94,57

121,78

108,18

70,22

22) MESKEN BİNALARI
A) LÜKS İNŞ.

1392,81

1485,28

1439,05

826,18

927,21

876,70

677,60

6

B) 1. SINIF İNŞ.

920,61

993,24

956,93

521,75

573,24

547,50

433,89

4

C) 2. SINIF İNŞ.

610,89

672,95

641,92

334,15

396,91

365,53

283,96

2

D) 3. SINIF İNŞ.

412,10

458,33

435,22

235,75

281,98

258,87

212,00

2

E) BASİT

169,73

206,70

188,22

120,18

169,73

144,96

67,36

23) ÖZELLİK ARZEDEN BİNALAR

ÖZELLİK ARZEDEN BİNALARIN VERGİ DEĞERİNİN HESABINDA, KULLA
ALINIR. BİR ÜST SINIFA AİT İNŞAAT DEĞERİ YOKSA TESPİT EDİLEN İN
İNŞAAT MALİYET BEDELİ BELİRLENMEMİŞ İSE BU SINIFIN ALTINDA BE

HAFİF PREFABRİK BİNALAR, YIĞMA YARI KAGİR BİNA GRUBUNDA DEĞ

NOT: METREKARE NORMAL İNŞAAT MALİYET BEDELLERİNİN ORTALA
DEĞİLDİR. (BİNADA KALORİFER, KLİMA VE ASANSÖR TESİSATI VARSA
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
—— • ——

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2010/57)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu Tebliğ, çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir
tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve
sürdürülebilirlik ile güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik iyi tarım uygulamaları yapan
çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 –(1) Bu Tebliğ, iyi tarım uygulamaları desteklemelerinde görev alacak
kurum ve kuruluşların belirlenmesi, iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan çiftçilere
destekleme ödemesi ile bu ödemeye ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak

MADDE 3 –(1) Bu Tebliğ, 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2010/118 sayılı Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve
Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması ile Organik Tarım ve İyi Tarım
Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 –(1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlar Kurulu Kararı: 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2010/118 sayılı Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve
Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılması ile Organik Tarım ve İyi Tarım
Uygulamalarına Destekleme Ödemesi Yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nı,
b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’yi,
ç) ÇKS: Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi
ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri
tabanını,
d) Çiftçi: İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğinde tanımlanan müteşebbislerden,
meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan ÇKS’ ye kayıtlı
gerçek veya tüzel kişileri,
e) ÇKS Yönetmeliği: 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğini,
f) İl/ilçe müdürlükleri: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
g) İl/ilçe tahkim komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tahkim
komisyonunu,
ğ) İl/ilçe tespit komisyonu: ÇKS Yönetmeliğine istinaden oluşturulan il/ilçe tespit
komisyonunu,
h) İyi tarım uygulamaları (İTU): İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliğine göre yapılan
tarımsal faaliyeti,
ı) İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği (İTUY): 8/9/2004 tarihli ve 25577 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmeliği,
i) İTUB: Bakanlık il müdürlüklerinde oluşturulan iyi tarım uygulamaları birimlerini,
j) İTUD: İyi tarım uygulamaları desteğini,
k) İTUD icmal–1: İlçe müdürlükleri tarafından ÇKS’ ye aktarılan bilgilere göre her
köy/mahalle için çiftçi detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek–1’de yer alan
belgeyi,
l) İTUD icmal–2: İlçe müdürlükleri tarafından icmal–1’deki bilgilere göre her ilçe
için köy/mahalle detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek–2’de yer alan
belgeyi,
m) İTUD icmal–3: İl müdürlükleri tarafından icmal–2’deki bilgilere göre her il için
ilçe detayında İTUD hak edişlerini gösteren ve bir örneği Ek–3 ’de yer alan belgeyi,
n) Tarım arazisi: ÇKS’ de kayıtlı olan arazileri,
o) Örtü altı tarım arazisi: ÇKS’ de ve 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Örtü Altı Üretiminin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri çerçevesinde oluşturulan örtü altı kayıt sisteminde kayıtlı arazileri,
ö) Tarımsal faaliyet: Tarım arazisi üzerinde tarımsal üretim kaynaklarını fiilen
kullanarak bitkisel ürünlerin üretilmesi veya yetiştirilmesini,
p) TÜGEM: Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nü,
r) Yetkilendirilmiş Kuruluş: İyi tarım uygulamalarında, kontrol ve sertifikasyon
kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından yetki
verilmiş tüzel kişileri,

s) ÖKS: 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtü Altı
Üretiminin Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde oluşturulan
örtü altı kayıt sistemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödeme Esasları
Ödeme yapılacak çiftçiler
MADDE 5 –(1) Aşağıdaki şartları haiz çiftçiler, İTUD ödemesinden yararlandırılır.
a) İTU Yönetmeliğine göre bireysel veya grup halinde meyve sebze ürünlerinde veya
örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan,
b) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2010 yılında düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları
sertifikasına sahip olan,
c) ÇKS’ de 2010 üretim sezonunda kayıtlı olan,
d) Örtü altında iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerden ÖKS’ ye kayıtlı olan,
e) Bu Tebliğde İTUD uygulamaları ile ilgili belirtilen usul ve esaslara göre başvuru
yapan.
Ödemeye esas arazi büyüklüğü
MADDE 6 –(1) Meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapanlara İTUD
ödemesi, yetkilendirilmiş kuruluşlarca sertifikalandırılan tarım arazilerinin ÇKS’ ye işlenmesi
sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.
(2) Örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara İTUD ödemesi, yetkilendirilmiş
kuruluşlarca sertifikalandırılan ayrıca ÖKS’ ye kayıtlı olan alanların ÇKS’ ye işlenmesi
sonucu desteğe tabi alan hesaplanarak yapılır.
(3) Meyve sebze ürünlerinde ve/veya örtü altında iyi tarım uygulamaları yapanlara
yönelik İTUD ödemeleri, çiftçilerin ÇKS’ de kayıtlı toplam alanlarını geçmemek kaydıyla
yapılır.
(4) Örtü altında İTUD yapılan alanlar, ayrıca meyve sebze üretim alanlarına verilen
İTUD’ inden faydalanamaz.
Ödeme miktarı
MADDE 7 –(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, meyve sebze
üretim alanları için dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 20 TL’dir.
(2) Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen çiftçilere, örtü altı üretim alanları için
dekar başına yapılacak destekleme ödemesi 80 TL’dir.
Ödemeler için gerekli finansman ve ödeme planı
MADDE 8 –(1) İTUD ödemeleri için gerekli finansman bütçenin ilgili kalemine
tahsis edilen ödeneklerden karşılanır. Ödemeler, Bakanlık tarafından Bankaya kaynak
aktarılmasını müteakip, il/ilçe müdürlüklerince ÇKS’ deki kayıtlara göre oluşturulan onaylı
İTUD icmal–1’lerine göre, Banka aracılığıyla, ilgili şubelerde daha önce çiftçiler adına açılan
veya açılacak olan hesaplara yapılır. Bakanlar Kurulunun 2010/118 sayılı Kararının 3 üncü
maddesindeki hükmü ile çiftçilere yapılan toplam nakdi ödeme tutarının % 0,2’si bütçenin
ilgili kaleminden Bankaya hizmet komisyonu olarak ödenir.
(2) İTUD ödeme planı, İTUD başvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS’ ye
girişinin il ve ilçelerde tamamlanmasını müteakiben Bakanlık tarafından belirlenir.
Ödemelere, ön incelemelerin ve kontrollerin tamamlanması ile Bakanlık tarafından İTUD
ödemelerine ilişkin talimatların Bankaya gönderilmesinden sonra başlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevli Kurum ve Kuruluşlar, Destekleme Başvuruları ve Askı İşlemleri
Görevli kurum ve kuruluşlar
MADDE 9 –(1) İTUD çalışmaları; TÜGEM, il/ilçe tahkim komisyonları, il/ilçe
tespit komisyonları ve il/ilçe müdürlükleri ile yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yürütülür.
(2) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, çiftçilerin T.C. kimlik numarası/vergi numarası ile
tarımsal faaliyette bulunduğu alanlarını, yetiştirilen ürün adını, il, ilçe, köy/mahalle ile
kadastro gören yerlerde ada ve parsel bilgilerini, kadastro görmeyen yerlerde ise il/ilçe tespit
komisyonları tespitlerine göre tarım arazisi bilgilerini ve örtü altı üretim yapan üreticilerin
üretim şeklini düzenledikleri sertifikada veya eklerinde göstermekle sorumludur.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD’ dan yararlanmak üzere kendilerine başvuruda
bulunan çiftçiler tarafından talep edilen bu Tebliğe konu belgeleri düzenlemekle
sorumludurlar.
İTUD başvuruları ve başvuruların kabulü
MADDE 10 –(1) Çiftçilerin, 01/2/2011 tarihinden itibaren 12/3/2011 günü mesai
saati bitimine kadar Ek–4’e uygun İTUD başvuru dilekçesi ile ÇKS’ ye kayıtlı oldukları il/ilçe
müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.
(2) Çiftçiler başvuru dilekçesi ekinde, 1/1/2010 ile 31/12/2010 tarihleri arasında
düzenlenen ve 2010 yılında geçerli olan İTU sertifikası ile birlikte Ek–5’e uygun olarak
yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU sertifika ekini ibraz etmek zorundadır.
(3) 2010 yılında düzenlenmeyen veya önceki yıllarda düzenlenmekle birlikte
geçerliliği 2010 yılında da devam eden sertifikalar ile yapılan başvurular kabul edilmez.
(4) Yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenecek Ek–5 belgesi, çiftçilerin il/ilçe
müdürlüklerinden alacakları 2010 üretim sezonuna ait ÇKS belgesi ile EK–6’ya uygun olarak
hazırlanan ÖKS kayıt belgesi esas alınarak tanzim edilir.
(5) Örtü altı için iyi tarım uygulamaları desteği başvurusunda bulunan çiftçiler, ayrıca
il/ilçe müdürlüklerinin ilgili birimlerinden alacakları Ek–6’ya uygun olarak hazırlanan ÖKS
belgesini başvuru dosyasında ibraz etmelidir.
(6) İl/ilçe müdürlükleri Ek–4’e uygun başvuru dilekçesi, İTU sertifikası, Ek–5 ve
varsa örtü altı üretim alanları için Ek–6 belgesi ile çiftçilerin başvurularını kabul ederek ÇKS’
ye kaydeder.
(7) Bu Tebliğ kapsamında çiftçilerden talep edilen belgelerin aslının ibrazı
durumunda, bu belgenin örneği, başvuru yapılan il/ilçe müdürlükleri tarafından “Aslı
Görülmüştür” ibaresi ile onaylanarak kabul edilir. Asıl nüsha, üzerine görünür şekilde "iyi
tarım uygulamaları desteği ödemesinde esas alınmıştır" ibaresi konularak çiftçiye iade edilir.
Askı işlemleri
MADDE 11 –(1) İTUD ödeme icmalleri, il/ilçe müdürlükleri tarafından en geç
30/4/2011 tarihine kadar oluşturulur. İl/ilçe müdürlükleri en geç 01/5/2011 tarihine kadar her
ilçe merkezinin Ek–2’deki İTUD icmal–1’i ilçe merkezinde ve köyün/mahallenin İTUD
icmal–1’i kendi köyünde/mahallesinde ilgili ilçe müdürlükleri veya muhtarlıklar marifetiyle
yirmi iki gün süreyle askıya çıkarılır. Askıya çıkma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve
saati tutanağa bağlanır. Tutanak muhtar ve/veya aza tarafından güncel tarihle imzalanır. Askı
süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra
yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. ÇKS’ ye İTUD ile
ilgili arazi miktarının eksik girilmesi durumunda, askı süresinde hatanın düzeltilmesi amacıyla
başvurusu yapılmayan arazilerin eksik kısmı için İTUD ödemesi yapılmaz.
(2) İTUD icmal–1’lerinin askıda kalma süresi zarfında maddi hatalara ilişkin olarak
yapılan yazılı itirazlar il/ilçe müdürlüklerine yapılacak olup, bu itirazlar 01/5/2011 tarihi ile
29/5/2011 tarihleri arasındaki yirmi dokuz gün içerisinde değerlendirilir. İncelenen çiftçi
dosyalarında gerçeğe aykırılığın bulunmaması ve askı süresince itiraz edilmemesi ya da
itirazların değerlendirilerek sonuçlandırılması halinde, ÇKS’ den alınan Ek–2’deki İTUD

icmal-2’ler ilçe müdürlüklerince düzenlenip, onaylanır ve il müdürlüklerine gönderilir. İlçe
müdürlüklerinden alınan İTUD icmal-2’ler ve il müdürlüklerinin onayladığı merkez ilçe
İTUD icmal-2’si ile ÇKS’ den alınan Ek-3’deki İTUD icmal-3’ün uyumu kontrol edilir.
(3) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz
dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında, çiftçinin beyanı ile ÇKS’ de veya ÖKS’ de
yapılacak güncellemeler İTUD ödemesine esas teşkil etmez.
(4) Değerlendirme sonucunda İTUD icmal-1’leri düzeltilemez ya da bilgi ve
belgelerle ilgili aykırılık, şikâyet ve/veya ihbar bulunması nedeniyle icmal-1’ler
oluşturulamaz ise, durum ilçe tahkim komisyonuna intikal ettirilir. İlçe tahkim komisyonunca
çözümlenemeyen konular il tahkim komisyonuna gönderilir.
(5) İlçe müdürlüklerinden alınan icmal-2’lerde gerçeğe aykırılık olması ya da il
müdürlüklerine intikal eden şikâyet ve/veya ihbar olması durumunda, il müdürlüklerince bu
sorunlar çözülmeye çalışılır. Çözüme kavuşturulamayan konular, il tahkim komisyonuna
bildirilir. İl tahkim komisyonunda çözümlenemeyen konular ise TÜGEM’ e gönderilir.
(6) İTUD icmal-2’lerinde gerçeğe aykırılığın bulunmaması ya da il müdürlüklerine
intikal eden şikâyet ve/veya ihbarların, il müdürlüklerince çözümlenmesi hâlinde, ödemeye
esas İTUD icmal-3’ler TÜGEM’ e gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tahkim Komisyonları ve Uygulamaların Kontrolü
Tahkim komisyonlarının görevleri
MADDE 12 –(1) ÇKS Yönetmeliğinde tanımlanmış İl/ilçe tahkim komisyonları, bu
Tebliğ hükümlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve
karar almaya yetkilidir. İl tahkim komisyonu merkez ilçede, ilçe tahkim komisyonunun
görevlerini de yapar.
(2) Komisyonlar;
a) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapılması
için karar alır ve ilgili mercilerce uygulanması yönünde girişimde bulunur. Gerçeğe aykırı
beyanda bulunan çiftçilerin İTUD ödemelerinden faydalandırılmamasını değerlendirir ve
karara bağlar. Eğer, İTUD ödemesi yapılmış ise yapılan ödemenin geri alınmasını sağlar.
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden merci tarafından ilgili Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
b) Sahtecilik ve/veya kamu kurumunu dolandırmak gibi bir kastı olmaksızın, fazla
İTUD ödemesinden yararlanan çiftçilerin, kendi rızaları ile fazla aldıkları miktarları iade
etmeleri halinde, İTUD ödemelerinden faydalanmalarına devam etmeleri ve haklarında cezai
işlem yapılmamasına ilişkin karar verir.
c) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuruda bulunan çiftçilere ilişkin
bilgilerin zamanında ÇKS’ ye ve örtü altı üretim yapan çiftçilerin bilgilerini ÖKS kayıt
sistemine girilmesini sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
Uygulamaların kontrolüne ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 13 –(1) İTUD uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya
Bakanlık yetkilidir.
(2) İTUD uygulamasına ilişkin olarak İTUB üyeleri tarafından ön inceleme yapılır.
İTUD müracaatları başladıktan sonra il müdürlüklerinin uygun göreceği tarihte ön inceleme
başlatılır. Ön inceleme, illerde/ilçelerde daha sonra tespit edilecek usulsüz işlemlere ilişkin
sorumlulukları ortadan kalkmaz. Bütün uygulamalar, ön incelemenin yanı sıra mevzuatın
öngördüğü her türlü denetime de tabidir.
(3) Ön inceleme, çiftçilerin yapmış oldukları başvurular üzerinden ilçe, köy veya
mahallelerde yapılır. Bu incelemede başvuruda ibraz edilen bilgiler, ÇKS’ de kayıt edilen
bilgiler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından il müdürlüklerine gönderilen kontrol ve

dönem raporlarında yer alan bilgiler ile karşılaştırılır. Ayrıca örtü altında üretim yaptığını
beyan ederek İTUD’ dan yararlanmak üzere başvuran üreticilerin ÖKS’ ye kayıtlı üretim
alanları yerinde incelenir.
(4) Ön incelemelerde, İTU Yönetmeliği hükümlerince kontrol veya dönem raporları
şeklinde henüz il müdürlüklerine bildirilmemiş veya bildirimler ile müracaatlar arasında
uyumsuzluk bulunan çiftçilerin ön incelemesi öncelikli olarak tamamlanır. Bu incelemelerde
çiftçi ile yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılan veya tüzel kişilik ile üyesi çiftçiler
arasında yapılan sözleşmeler, kontrol raporları ile çiftçilerin saklamakla yükümlü oldukları
tarımsal uygulamalarına ve analizlere ait kayıtların incelenmesi esastır.
(5) Ön incelemede çiftçilerin, ÇKS’ de ve ÖKS’ de kayıt ettirdikleri bilgiler ile İTU
sertifikasında veya eklerinde gerçeğe aykırı beyan ya da verdikleri belgelerde sahte evrak
tespit edilmesi halinde, sorumlular hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç
duyurusunda bulunulur. Ayrıca, sorumluluğu tespit edilen kamu görevlileri hakkında da
gerekli yasal işlemler yürütülür. İTUB üyeleri, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca
değerlendirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygulamalardan Yararlanamayacaklar
Uygulama dışında kalacak çiftçiler
MADDE 14 –(1) Aşağıdaki çiftçiler İTUD uygulamasından yararlanamaz.
a) ÇKS’ de kayıtlı olmayan veya süresi içinde kayıtlı bilgilerini güncellemeyen,
b) Örtü altı üretim yapan üreticiler için ÖKS’ de kayıtlı olmayan,
c) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde istenen belgelerle birlikte süresi içinde başvuru
yapmayan,
ç) Askı listelerinde isminin bulunmaması veya desteklemeye esas tarım arazisi
büyüklüğünün hatalı olması durumunda, askı süresi sonuna kadar hatalı kayıtların
düzeltilmesi için yazılı başvuru yapmayan,
d) İTUD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan çiftçilerden gerçeğe aykırı
beyanda bulunan ve sahte belge ibraz eden,
e) Kamu tüzel kişileri.
Desteklemeye tabi olmayacak araziler
MADDE 15 –(1) Aşağıdaki araziler İTUD uygulaması kapsamı dışındadır.
a) ÇKS’ ye kaydı yapılmayan araziler,
b) Açık alanlarda meyve sebze üretimi dışındaki araziler, örtü altı üretiminde ise
ÖKS’ye kayıtlı olmayan araziler,
c) Kamu arazileri üzerinde yapılan doğadan toplama alanları,
ç) İTU sertifikası iptal edilen araziler,
d) Kadastro geçmemiş birimlerde, tapu sicil müdürlüklerinden onaylı tapu zabıt
kaydına sahip olmayan çayır vasıflı araziler,
e) Askı listelerinde toplam arazi miktarının hatalı olması durumunda, askı süresi
sonuna kadar hatalı kayıtların düzeltilmesi için bu Tebliğe uygun belgeler ile yazılı başvurusu
yapılmayan araziler,
f) Orman ve tesis kadastrosu tamamlanmamış ormanla ilişkili alanlarda, Orman Genel
Müdürlüğü temsilcisinin de bulunduğu tespit komisyonlarınca düzenlenen raporlarda, tarım
arazisi haline getirilmediği tespit edilen araziler,
g) Tapuda tescili bulunmayan mülkiyeti ihtilaflı olup da, İTUD askı işlemleri
sırasında taraflardan birisince itiraz konusu yapılan araziler,
ğ) Kadastro programına alındığı halde; kadastro çalışmalarına yardım edilmediği,
çalışmaların engellendiği kadastro müdürlüklerince bildirilen ve tahkim komisyonu tarafından
İTUD kapsamı dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,

h) Tespit komisyonları çalışmalarına yardım edilmediği, çalışmaların engellendiği
tespit komisyonu tutanağı ile belirlenen ve tahkim komisyonu tarafından İTUD kapsamı
dışında bırakılmasına karar verilen köylerdeki araziler,
ı) Organik tarım desteğinden yararlandırılan araziler.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 16 –(1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden
itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile
birlikte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri
düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu
tutulurlar.
(2) Bu destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler beş yıl süreyle hiçbir
destekleme programından yararlandırılmazlar.
(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar, İTUD ödemeleri için düzenledikleri her türlü bilgi ve
belgelerden sorumludurlar. Sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilendirilmiş kuruluşlar
hakkında İyi Tarım Uygulamaları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 –(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 –(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
—— • ——

Maliye Bakanlığından:
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 7)
Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur.
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun1 39 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç)
yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu2 hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme
oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde beşini aşmayan kesirler
dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri
hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon lira), 6 Seri No.lu
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği3 ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2010 yılı için 31,78 TL olarak belirlenmişti.
12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2010 yılı için % 7,7 olarak tespit
edilmiştir.

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2011 tarihinden itibaren 34,00-TL olarak
uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
[R.G.29 Aralık 2010 – 27800 Mükerrer]
—— • ——

İlânlar
Adalet Bakanlığından :
MÜNHAL NOTERLİK
2009 yılı gayri safi geliri 679.078,58.-TL. olan ikinci sınıf Biga Noterliği 15 Şubat 2010
tarihinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
[R.G.22 Aralık 2010 – 27793]
—— • ——

MÜNHAL NOTERLİKLER
2009 yılı gayri safi gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Zonguldak ikinci
Noterliği 12 Şubat 2011 ve İstanbul Yirmisekizinci Noterliği 14 Şubat 2011 tarihlerinde yaş
tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.
SIRA
NO:
12-

NOTERLİĞİN ADI
İSTANBUL
YİRMİSEKİZİNCİ
ZONGULDAK
NOTERLİĞİ

2009 YILI GAYRİSAFİ
GELİRLERİ
1.123.651,61.-TL.
İKİNCİ

757.441,92.-TL.

[R.G.22 Aralık 2010 – 27793]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Çaycuma 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1993/39 Esas, 1993/61 Karar sayılı dava
dosyasının zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya
Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9727/1-1
—————
Beyoğlu 5. İcra Müdürlüğünün 2009/12594 Esas sayılı takip dosyasının zayi olduğu
anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
9728/1-1
—————
DÜZELTME İLANI
Resmi Gazete’nin 22 Aralık 2010 tarih ve 27793 nolu sayısında intişar edilen Biga
Noteri Hüseyin Çetinkaya’nın yaş tahdidine tutulacağı tarih 15 Şubat 2011 olması
gerekirken sehven 15 Şubat 2010 olarak yayımlanmıştır.
Biga Noteri Hüseyin Çetinkaya’nın yaş tahdidine tutulacağı tarihin 15 Şubat 2011
olduğu tashihen ilan olunur.
[R.G.24 Aralık 2010 – 27795]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:

MÜNHAL NOTERLİKLER
2009 yılı gayri safı gelirleri ve isimleri yazılı olan birinci sınıf Trabzon Dördüncü
Noterliği 20 Şubat 2011, Bakırköy Dokuzuncu Noterliği 21 Şubat 2011, Bakırköy
Yirmiüçüncü Noterliği 24 Şubat 2011 ve Konya Onuncu Noterliği 26 Şubat 2011 tarihlerinde
yaş tahdidi nedeniyle boşalacaktır.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvurma süresi
içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur.

Sıra No
Noterliğin Adı
1- Bakırköy Dokuzuncu
Noterliği
2- Bakırköy Yirmiüçüncü
Noterliği
3- Konya Onuncu Noterliği
4- Trabzon Dördüncü
Noterliği

2009 Yılı Gayrisafi Gelirleri
1.298.109,88.-TL.
1.022.809,67.-TL.
1.008.310,54.-TL.
944.879,73.-TL.

[R.G.25 Aralık 2010 – 27796]
—— • ——

Adalet Bakanlığından:
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2009 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BİRİNCİ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde
Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları
gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 2009 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ
1-ANTALYA SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
950.626,50.-TL.
2-BEŞİKTAŞ ONBEŞİNCİ NOTERLİĞİ 1.145.877,38.-TL.
3-BEYOĞLU ONÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 862.620,56.-TL.
4-DİYARBAKIR DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ923.051,65.-TL.
5-GAZİOSMANPAŞA BİRİNCİ NOTERLİĞİ1.036.493,83.-TL.
6- HATAY BEŞİNCİ NOTERLİĞİ
942.827,54.-TL.
7- İSTANBUL YİRMİNCİ NOTERLİĞİ
908.909,09.-TL.
10075/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2009 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan İKİNCİ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF
VE İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına
başvurmaları gerekmektedir.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler başvuru süresi içinde
Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde nazara alınmaz.
İlan olunur.
SIRA NO: NOTERLİĞİN ADI : 2009 YILI GAYRİSAFİ GELİRİ

1- BAFRA ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
266.870,84.-TL.
2- BARTIN İKİNCİ NOTERLİĞİ
467.500,51.-TL.
3- BOĞAZLIYAN NOTERLİĞİ
224.437,65.-TL.
4- BURDUR ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ
325.098,32.-TL.
5- ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ255.408,00.-TL.
6- ÇAYCUMA İKİNCİ NOTERLİĞİ
253.960,28.-TL.
7- ÇAYELİ NOTERLİĞİ
320.100,63.-TL.
8- ÇUMRA NOTERLİĞİ
372.080,47.-TL.
9- DALAMAN NOTERLİĞİ
362.783,66.-TL.
10- ELBİSTAN BİRİNCİ NOTERLİĞİ
322.240,74.-TL.
11- GEMLİK İKİNCİ NOTERLİĞİ
269.436,17.-TL.
12- GEREDE NOTERLİĞİ
313.669,03.-TL.
13- KAHRAMANMARAŞ DÖRDÜNCÜ NOTERLİĞİ681.163,44.-TL.
14- KIRIKKALE ÜÇÜNCÜ NOTERLİĞİ 297.397,07.-TL.
15- KIRŞEHİR İKİNCİ NOTERLİĞİ
381.712,21.-TL.
16- LÜLEBURGAZ İKİNCİ NOTERLİĞİ 308.863,32.-TL.
17- MARMARİS İKİNCİ NOTERLİĞİ
426.719,53.-TL.
18- MUSTAFAKEMALPAŞA İKİNCİ NOTERLİĞİ337.822,98.-TL.
19- NAZİLLİ BİRİNCİ NOTERLİĞİ
314.126,57.-TL.
20- TARSUS İKİNCİ NOTERLİĞİ
385.447,39.-TL.
21- SANDIKLI NOTERLİĞİ
422.727,17.-TL.
10073/1-1
—————
MÜNHAL NOTERLİKLER
Aşağıda 2009 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF noterlikler
münhaldir.
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF,
İKİNCİ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLİK BELGESİ
SAHİPLERİNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay
içinde ve istekli oldukları her noterlik için ayrı dilekçe vermek suretiyle Bakanlığımıza veya
bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurmaları gerekmektedir.
Başvuruda bulunan ve belge numarası 7500’ün altında olan belge sahiplerinin başvuru
dilekçelerine 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sabıka kaydı, sağlık
raporu, mal bildirimi, kayıtlı olunan barodan hakkında soruşturma ya da disiplin cezası olup,
olmadığına ilişkin belge, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından
temin edilebilecek beyannameyi eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden
itibaren bir ay içinde tamamlamayan kişilerin istemi dikkate alınmaz.
Posta ile doğrudan doğruya Bakanlığa gönderilmiş olan dilekçeler ve ekleri başvurma
süresi içinde Bakanlığa gelmediği takdirde atama işleminde dikkate alınmaz.
Aynı kanunun değişik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra
vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiş sayılacaktır.
İlan olunur.

SIRA NO: NOTERLİĞİN
1- ACIGÖL NOTERLİĞİ

ADI : İLİ:
NEVŞEHİR

2- AKÇAKOCA NOTERLİĞİ

DÜZCE

2009 YILI
GAYRİSAFİ
GELİRİ
53.159,27.TL.
218.815,32.TL.

3- AKPINAR NOTERLİĞİ

KIRŞEHİR

20.252,85.TL.
4- ARAÇ NOTERLİĞİ
KASTAMONU
91.839,40.TL.
5- ARGUVAN NOTERLİĞİ
MALATYA
16.334,78.TL.
6- BANAZ NOTERLİĞİ
UŞAK
214.593,40.TL.
7- BAYAT NOTERLİĞİ
AFYONKARAHİSAR
20.911,41.TL.
8- BOZKURT NOTERLİĞİ
DENİZLİ
53.403,24.TL.
9- BULANIK NOTERLİĞİ
MUŞ
229.834,33.TL.
10- CİDE NOTERLİĞİ
KASTAMONU
108.063,24.TL.
11- ÇAVDIR NOTERLİĞİ
BURDUR
56.726,93.TL.
12- ÇINARCIK NOTERLİĞİ
YALOVA
100.000.00.TL.
(YENİ KURULAN)
(2009 YILI TAHMİNİ GAYRİSAFİ
GELİRİ)
13- DEMİRÖZÜ NOTERLİĞİ
BAYBURT
15.941,24.TL.
14- DİCLE NOTERLİĞİ
DİYARBAKIR
32.073,27.TL.
15- DODURGA NOTERLİĞİ
ÇORUM
25.350,66.TL.
16- ECEABAT NOTERLİĞİ
ÇANAKKALE
68.780,83.TL.
17- ELEŞKİRT NOTERLİĞİ
AĞRI
45.576,27.TL.
18- ERMENEK NOTERLİĞİ
KARAMAN
172.244,85.TL.
19- GEVAŞ NOTERLİĞİ
VAN
88.247,77.TL.
20- GÜDÜL NOTERLİĞİ
ANKARA
39.774,77.TL.
21- GÜNEYSINIR NOTERLİĞİ KONYA
47.590,87.TL.
22GÜRGENTEPE ORDU
9.697,99.NOTERLİĞİ
TL.
23- HOCALAR NOTERLİĞİ
AFYONKARAHİSAR
23.140,57.TL.
24- HOZAT NOTERLİĞİ
TUNCELİ
20.959,66.TL.
25- İSPİR NOTERLİĞİ
ERZURUM
57.724,76.TL.
26KARABURUN İZMİR
64.519,04.NOTERLİĞİ
TL.

27- KARAKEÇİLİ NOTERLİĞİ KIRIKKALE
28KARAKOÇAN ELAZIĞ
NOTERLİĞİ
29- KELKİT NOTERLİĞİ
GÜMÜŞHANE
30- KEMAH NOTERLİĞİ

ERZİNCAN

31- KEMER NOTERLİĞİ

BURDUR

32- KIBRISCIK NOTERLİĞİ

BOLU

33- KORGAN NOTERLİĞİ

ORDU

34MAHMUDİYE ESKİŞEHİR
NOTERLİĞİ
35- MERİÇ NOTERLİĞİ
EDİRNE
36- MURADİYE NOTERLİĞİ

VAN

37- PİRAZİZ NOTERLİĞİ

GİRESUN

38- POSOF NOTERLİĞİ

ARDAHAN

39SARICAKAYA ESKİŞEHİR
NOTERLİĞİ
40- SERİNHİSAR NOTERLİĞİ DENİZLİ
41- SİNANPAŞA NOTERLİĞİ

AFYONKARAHİSAR

42- SÖĞÜT NOTERLİĞİ

BİLECİK

43- ŞEFAATLİ NOTERLİĞİ

YOZGAT

44- ULA NOTERLİĞİ

MUĞLA

45- ULUBORLU NOTERLİĞİ

ISPARTA

46- VİRANŞEHİR İKİNCİ ŞANLIURFA
NOTERLİĞİ
47- YAYLADAĞI NOTERLİĞİ HATAY
48- YENİFAKILI NOTERLİĞİ

YOZGAT

49- YENİPAZAR NOTERLİĞİ

AYDIN

50- YENİPAZAR NOTERLİĞİ

BİLECİK

51- YILDIZELİ NOTERLİĞİ

SİVAS

17.214,79.TL.
93.997,98.TL.
126.846,29.TL.
17.718,04.TL.
12.688,60.TL.
12.770,82.TL.
101.434,57.TL.
38.144,90.TL.
53.795,28.TL.
89.379,48.TL.
60.815,95.TL.
36.804,72.TL.
19.224,01.TL.
80.566,52.TL.
98.843,21.TL.
122.725,67.TL.
106.478,37.TL.
73.439,88.TL.
42.729,29.TL.
247.480,48.TL.
44.524,92.TL.
27.108,49.TL.
79.502,71.TL.
11.016,60.TL.
96.943,12.TL.

52- YUSUFELİ NOTERLİĞİ

ARTVİN

[R.G.29Aralık 2010 – 27800]
—— • ——

88.543,95.TL.

