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Konu: 12 Sıra No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri yayımlanmıştır.  

Özet: 20/06/2012 tarih ve 12 Sıra No.lu 492 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde; Kredilere ilişkin 
olarak yapılacak işlemlerde harç uygulamasına ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu 
oluşturmaktadır. 

 

492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında kredilere ilişkin istisna 
düzenlemesi bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemede 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile 
492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "kredilerin temini ve bunların 
teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemler" ibaresi "kredilere, bunların teminatlarına ve 
geri ödenmelerine ilişkin işlemler (yargı harçları hariç)" şeklinde değiştirilmiştir. 

492 sayılı Kanunun 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan istisna, aynı maddeye 6009 
sayılı Kanunla 1/8/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere eklenen beşinci fıkrada yer alan 
"keşif harcı" ve "haciz, teslim ve satış harcı" dışındaki yargı harçları bakımından da geçerli 
bulunmakta idi. Ancak, 6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi ile yapılan düzenlemeyle yargı 
harçları tamamen kredilere ilişkin istisnanın kapsamı dışına çıkarılmıştır. Buna göre, esnaf ve 
sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası 
kurumların kullandıracakları kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödemelerine ilişkin 
işlemler (1) sayılı tarifede yer alan yargı harçları (A-Mahkeme harçları, B- İcra iflas harçları, C- 
Ticaret sicili harçları, D-Diğer yargı harçları)  hariç olmak üzere 492 sayılı Kanunda yazılı 
harçlardan müstesna tutulacaktır. 

6322 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi Kanunun yayım tarihi olan 15/6/2012 tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. Bu itibarla 15/6/2012 tarihinden itibaren söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak 
işlemlerde istisna yargı harçları dışındaki harçlar bakımından uygulanacaktır. Kanunun yürürlüğe 
girdiği 15/6/2012 tarihinden önce yapılmış olan işlemler bakımından ise anılan 123 üncü maddede 
daha önce yer alan hükme ve buna istinaden yayınlanan düzenlemelere göre işlem yapılacaktır.  

 
Saygılarımızla. 
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Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı açıklamalar için 
bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 
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