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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 88)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu ve

132 nc� maddeler�nde yapılan değ�ş�kl�kler uyarınca c�ns tash�h� harcının tahs�l�ne �l�şk�n açıklamaların yapılmasıdır.
Yasal düzenlemeler
MADDE 2 – (1) 9/6/2021 tar�hl� ve 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k

Yapılmasına Da�r Kanunda yer alan 492 sayılı Harçlar Kanunu uygulamasına yönel�k düzenlemeler aşağıdak� g�b�d�r.
“MADDE 9 – 2/7/1964 tar�hl� ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddes�n�n üçüncü

fıkrasında yer alan “verg� da�res�ne” �bares� madde metn�nden çıkarılmıştır.
MADDE 10 – 492 sayılı Kanunun 132 nc� maddes�ne aşağıdak� fıkra eklenm�şt�r.
“Bu Kanuna bağlı (4) sayılı tar�fen�n “I- Tapu �şlemler�:” başlıklı bölümünün 13 numaralı fıkrasının (a)

bend�ne göre tahs�l ed�lmes� gereken c�ns tash�h� harcı, �lg�l� beled�yes�nce yapı kullanma �zn� harcı �le b�rl�kte makbuz
karşılığı peş�n olarak tahs�l ed�l�r. Bu suretle tahs�l olunan harçlar; şek�l, �çer�k ve muhtev�yatı Haz�ne ve Mal�ye
Bakanlığınca bel�rlenen b�r b�ld�r�m �le c�ns tash�h� harcının tahs�l�ne yetk�l� verg� da�res�ne, tahs�l ed�ld�ğ� günün
akşamına kadar b�ld�r�l�p öden�r. Tahs�l ed�len harçların �lg�l� verg� da�res�ne süres�nde ödenmemes� durumunda, harç
�lg�l� beled�yeden 6183 sayılı Kanun hükümler�ne göre tak�p ve tahs�l ed�l�r. Süres�nde verg� da�res�ne beyan
ed�lmeyen tutarlar hakkında 4/1/1961 tar�hl� ve 213 sayılı Verg� Usul Kanunu hükümler� uygulanır. İşlemden doğan
harçları tamamen almadan �şlem yapan beled�ye personel� ve �lg�l� beled�yeler harcın ödenmes�nden mükelleflerle
b�rl�kte mütesels�len sorumludur.””

C�ns tash�h� harçlarının beled�yelerce tahs�l ed�lmes� ve b�ld�r�m�
MADDE 3 – (1) 7327 sayılı Kanunla Harçlar Kanununun mükerrer 69 uncu maddes�nde yapılan değ�ş�kl�k ve

132 nc� maddes�ne eklenen hükümle, Harçlar Kanununa ekl� (4) sayılı tar�fen�n “I-Tapu �şlemler�” başlıklı bölümünün
13/a fıkrasında yer alan c�ns tash�h� harçlarının, beled�yelerce yapı kullanma �zn�n�n (�skan belges�n�n) ver�lmes�nden
önce verg� da�res�ne ödenmes� uygulamasına son ver�lmekte, söz konusu harçların beled�yelerce yapı kullanma �z�n
harcı �le b�rl�kte makbuz karşılığı peş�n olarak tahs�l ed�lmes� sağlanmaktadır.

(2) Beled�yeler tarafından peş�n olarak tahs�l olunan c�ns tash�h� harçları, b�r örneğ� Tebl�ğ�n ek�nde yer alan
“Beled�yelerce Tahs�l Ed�len C�ns Tash�h� Harcına İl�şk�n B�ld�r�m” �le beled�yen�n muhtasar yönünden bağlı olduğu
verg� da�res�ne/malmüdürlüğüne, tahs�l ed�ld�ğ� günün akşamına kadar b�ld�r�l�p öden�r.

(3) 213 sayılı Verg� Usul Kanununun mükerrer 257 nc� maddes�n�n Bakanlığımıza verd�ğ� yetk�ye �st�naden,
c�ns tash�h� harçlarını tahs�l eden beled�yelere, “Beled�yelerce Tahs�l Ed�len C�ns Tash�h� Harcına İl�şk�n B�ld�r�m”�
30/9/2004 tar�hl� ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� Sıra No:340 ve
3/3/2005 tar�hl� ve 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� (Sıra No:346)’nde yer
alan usul ve esaslar doğrultusunda elektron�k ortamda gönderme zorunluluğu get�r�lm�şt�r. B�ld�r�m�n süres�nde
elektron�k ortamda gönder�lmemes� durumunda, 213 sayılı Kanunun �lg�l� ceza hükümler� tatb�k olunur.

(4) “Beled�yelerce Tahs�l Ed�len C�ns Tash�h� Harcına İl�şk�n B�ld�r�m”�, mevcut ş�fres� bulunan beled�yeler�n
daha önce beyannameler�n elektron�k ortamda gönder�leb�lmes� �ç�n kend�ler�ne ver�lm�ş olan kullanıcı kodu, parola
ve ş�freler� �le; mevcut ş�fres� bulunmayan beled�yeler�n �se muhtasar yönünden bağlı oldukları verg�
da�res�ne/malmüdürlüğüne müracaat etmeler� durumunda kend�ler�ne ver�lecek olan kullanıcı kodu, parola ve ş�freler�
�le elektron�k ortamda göndermeler� gerekmekted�r.

(5) Harç b�ld�r�m�n�n süres� �ç�nde ver�lmemes� durumunda, �lg�l� beled�yeler hakkında 213 sayılı Kanun
hükümler�ne göre �şlem yapılır.

(6) B�ld�r�m �le b�ld�r�len harcın süres�nde ödenmemes� hal�nde, 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre harcın �lg�l� beled�yeden tak�p ve tahs�l� sağlanır.

(7) C�ns tash�h� harcının tamamını almadan �şlem yapan beled�ye görevl�ler� ve harcın tahs�l�ne yetk�l�
beled�yeler, harcın ödenmes�nden mükelleflerle b�rl�kte mütesels�len sorumludur.

(8) Tapu müdürlükler� tarafından 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tar�fen�n I/13-a fıkrası kapsamında
yapılacak c�ns değ�ş�kl�ğ� �şlemler�nde, söz konusu harcın beled�yelerce ver�len b�ld�r�me dah�l ed�l�p ed�lmed�ğ�
kontrol ed�l�r, �şleme konu c�ns tash�h� harcının b�ld�r�me dah�l ed�lmed�ğ� veya eks�k dah�l ed�ld�ğ�n�n tesp�t�
durumunda, bu durum söz konusu harcın tahs�l� �ç�n beled�yen�n muhtasar yönünden bağlı bulunduğu verg�
da�res�ne/malmüdürlüğüne b�ld�r�l�r.

Yapı kullanma �zn�n�n val�l�kler ve d�ğer kurum/kuruluşlarca ver�lmes�nde c�ns tash�h� harcının tahs�l�



MADDE 4 – (1) Yapı kullanım �zn�n�n beled�yeler dışında val�l�kler ve d�ğer kurum/kuruluşlarca ver�ld�ğ�
durumlarda, c�ns tash�h� harçlarının verg� da�reler�nce tahs�l�ne 14/3/2009 tar�hl� ve 27169 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebl�ğ� (Ser� No: 59)’nde bel�rlenen usul ve esaslar çerçeves�nde devam ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.
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