T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Dairesi Başkanlığı

Sayı
Konu

ÇOK İVEDİ
VE GÜNLÜ
29.12.2017

:23294678-010.07.02-E.2984861
:2018 Yılı Tapu ve Kadastro Harçları
ve Damga Vergisi
DAĞITIM YERLERİNE

2018 yılında uygulanacak tapu ve kadastro harçları ile damga vergilerinin yer aldığı Harçlar
Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 80) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)
29.12.2017 tarihli ve 30285 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
Tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin harç ve damga vergilerininin, 1/1/2018 tarihinden
itibaren 492 sayılı Harçlar Kanunu ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre yürürlüğe konulan
ve 29.12.2017 tarihli ve 30285 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu
Genel Tebliği (Seri No: 80) ve Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62) ekinde
yayımlanan ve yazımız ekinde gönderilen tarifelere göre tahakkuk ve tahsil edilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan
alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden
itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.
Konunun Bölge Müdürlüğünüze bağlı tapu müdürlüklerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Adnan KAHVECİ
Tapu Dairesi Başkanı
Ek :
1 - Damga Vergisine Tabi Kağıtlar
2 - 4 Sayılı Tarife Cetveli (2018 yılı)
Dağıtım:
Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Dikmen Cad.No:14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 551 42 81 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr

Bilgi için:Mehmet Ali MATRAK
Tapu ve Kadastro Uzmanı
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(4) SAYILI TARlFE
Tapu veKadastro Ijtemlertnden Airaacak Haiclar
I- Tapu ijlemleri:

1.Kayit barici kalmis olangayrimenkullerin tescilinden takdir olunan deger ttzerinden
2Deniz. giil venebir kiyilannda izirili veizinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek deger
ttzerinden

(Binde 11,38)
(Binde 1593,9)

3. (5831sayili Kanunun 6 no maddest lie degisenraadde. Ytirttriak: 27/1/2009)

a) Terekeye dahil tasinmaz mallann kanuni veatanmis mirascdar arasinda aynen veya ifrazen yapilacak taksiminde kayitli deger
ttzerinden

(Binde 22,77)

b) Tasinmaz mallann vesinirli aynihakiann, intikalinde ahnmamak kaydiyla, bagtslarimasindan rllcularda vevasiyetlerin
infazinda veya piyango ve ikramiye suretiyie iktisabinda kayitli deger ttzerinden

(Binde 11,38)

4.Gayrimenkullerin ve mttlkiyettcn gayriaynihakiann bagiskmmasmda, kanunimirascilar disindaintifahakkmdan, kuni

mtlDdyet sahibi lehine ivazsiz feragat edilmesinde vestlreli intifa haklannda sflre dolarak intifa hakkimn sona ermesinde kayitli
degerttzerinden
5.Dahyan vevoli mahallerinin tescil, intikal, hibc. vasiyet temlik vesairtasarrufi muamelelerde takdirolunacak kiymet veya
bildirilen bcdelden yttksek olam ttzerinden

(Binde 68,31)

6.a)ifraz veya taksirn veya bMestirme islemlerinde kayitli degerler ttzerinden

(Binde 11,38)

(Binde 68,31)

b)(5831 sayiliKauunuu. 7 uclmaddesi iiedegisen beat.Yflrfliiok: 27/1/2009) Imarparselasyon planlan uygulama sonucu

suyulanan parsellerin paysahipleri arasinda nzaen veya httkmen taksiminde kayith deger ttzerinden
c)Yukandaki fikralar cfasmda kaian vernttsterek mttlkiyete konu olanlann nzaen veya httkmen pay sahipleri arasinda, aynen veya
ifrazen taksiminde kayitli deger ttzerinden

(Binde 11,38)
(Binde 4,55)

7.1potek tesisinde:

a)Ipotekte saglanan bore miktan ttzerinden

(Binde 4,55)

b)lpotege dahi] gayrimenkullerden birisinin cikanlarak baskasmm ithalinde veya temmat ilavesmde bore miktan ttzerinden

(Binde 4,55)

cjMevcut ipotekderecelerinin sonradan istemlen degisikhklermde boremiktan ttzerinden
(6728 sayiliKanunun28iad maddesi iieekleaeii hokum. Yaruriak:09/8/2016) (Tackier arasi ipotek tesis istemlerinde bu
fikraya g5rehesaplanan harclar yttzde ellioramnda uygulamr.)

(Binde 2,27)

8JMuvakkat tesciUer:

Medeni Kanunun 921 inci maddesi (22/11/2001 gttn ve4721 sayih Tttrk Medeni Kanununun 1011 incimaddesi) geregince
yapilacak tescillerde kayitli deger iizerinden
9.Mal birligi vemalortakhginin, mukaveleden mtttevellit sttfa, i§tira vevefa haklarinin, aile yurtlannm mutlak veya nakil iie
mukellefmirasci nasbinin sicile serhinden veya tescilinden kayitli deger ttzerinden
lO.Adi veya hasilat kira mukavelelerinin tapu siciline serhinde mukavele muddetine gOre hesaplanacak kira toplami vemukavele

(Binde 2,27)
(Binde 6,83)

mevcut degilse veya mukavelede mttddet belirtilmemisse biryilhkkirabedeli uzerinden

(Binde 6,83)

11 .Teferruatm tapu siciline kaydmda beyan olunan degeri Qzerinden

(Binde 4,55)

12.(5838sayili Kanunun 17 nci maddesiyle degisenfikra. Yiiriirluk:28/2/2009) Satisvaadisozlesmeleri iieirtifak hakki

tesisi vaadi sOzlesmelerinin tapu siciline serhinde, sttzlesmede yazili bedel ttzerinden (Bubedel, sozlesmeye konu gayrimenkulun
emlak vergisi degerinden az,emlak vergisi degerinin ikikatmdan 90k olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi
degeri Uzerinden
13.a) (5838sayih Kanunun17 ncimaddesiyle degisen bent YUrflrlilk: 28/2/2009) ArsavearaziOzerine insaolunacak bina
vesair tesislerin tescilinde (Her bir bagimsiz bolttm vesair tesis icin)

(Binde 6,83)
232,60

Bayindirhk veiskan Bakanligtmn gortt§U ahnarak Maliye Bakanhgmca tespit veilan edilmis. bulunan sosyal mesken, isci evleri
ve bunlardandaha dttsttkniteliktekimeskenlerin tescilinde(Her bir bagimsizbdlUm icin)
Tapu sicilinetescilyapilmamasi halindede bu harcintahsiliayniesaslardahilindeyttriitulur.
b) Mesfu payinstlfa hakkisahibi tarafindanilamamttsteniden iktisabinda,kayithdegeruzerinden
c) (5838 sayili Kanunun 17 inci maddesiyle degisen bent, YiirQrluk:28/2/2009)(a) fikrasidisindakalanher nevi cins ve
kayit tashihinde (her bir isjem icin)
14.Tapuharci mevzuunagiren isjemlerleilgilitescil ve serhlerinterkininden

1S.Yapikooperatifierinin ortaklarina dagitacagi gayrimenkullerin ortaklaradinatescilinde kayithdegerttzerinden
16.Gayrimenkullere ait haritalarmkopyalanninverilmesinde her parseleait kopyaicin

116,10
(Binde 22,77)
116,10
24,80

(Binde2,27)
51,60

17.tlgililerin istegi flzerine gayrimenkullere aitverilecek kayit orneklerinin herbirisiyle cikanlacak beige Orneklerinin beher
sayfasindan(Fotokopilerdahil)
18.Taksimhakkimnbertarafedilmesindebununbeyanlarhanesineistenmesinde gayrimenkulun kayithdegeriUzerinden
19.Muvazaatarikiylevaki tescillerinhokmendttzeltilmesinde kayith deger ttzerinden
20. a) Gayrimenkullerin ivazkarsihgindaveyaolunceyekadarbakmaakdinedayanarakyahuttrampahUkUmlerine goredevirve
iktisabinda(4751sayih Kanunun 67Cmaddesiyledegisen ibare. YUrHrl0k:9/4/2002) gayrimenkulun beyanedilendevirve
iktisap bedelindenaz olmamakttzereemlakvergisidegeri Uzerinden (Cebri icra ve §uyuunizalesihallerindesatis,bedeli,
istimlaklerdetakdir edilen bedel Uzerinden) devir eden ve devir alan icin ayn ayn
Tapuda kaydi bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sOzle$meleri iie devrinde de bu fikra httkUmleri uygulamr.
Hesaplanacakhare, zilyetlikdevir sOzle§meleri yapilmadanonce, sekli ve muhtevasiMaliyeBakanhgmcatespit edilecekbir
beyanname iie bildirilir ve beyanname verme sUresiicinde Odenir.
(6824 sayih Kanunun 6 nci maddesi iie eklenen paragraf. YUrurliik:08/3/2017)BakanlarKurulu,bu bende iliskinkanuni
nispeti, gayrimenkullerin tUrleri, gayrimenkul sertifikasikar§ihgiedinimi,siniflan, bUyttklukleri, bulunduguyer ve vergi
degerleri itibanyla birlikte veya ayn ayn olmak ttzere, bir katina kadar artirmaya,onda birine kadar indirmeyeyetkilidir.
b) (4842 sayili Kanunun 36 nci maddesi iie degisen ibare. Yururiak:24/4/2003)
Gayrimenkullerin, irtifak haklarinin ve gayrimenkul mUkellefiyetinin sermaye §irketlerinesermaye olarak konulmasinda ticaret

mahkemesince tayin olunan deger Uzerinden devir alan icin vegayrimenkul devir hallerinde devir eden icin

9,30
(Binde 11,38)
(Binde 136,62)

(Binde 20)

(Binde 20)

c)(4369 sayili Kanunun 78inci maddesi He degisen fikra. YfirttrlUk:29/7/1998)

Gayrimenkul mUkellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabinda tesis ve devir icin odenen bedel Uzerinden (Bu bedel muayyen
zamanlarda bir §ey yapmak veya vermekten ibaret oldugu takdirde mUkellefryet bedeli beher sene verilecek veya yapilacak
Seylerin20 misline e§it sayilir)devir alan icin

dX4369 sayih Kanunun 78inci maddesi iiedegisen fikra. YflriirHik:29/7/1998)

(Binde 20)

Gayrimenkul hukmttndeki daimi ve mttstakil hakiann tesis ve devri icin Odenen bedel Uzerinden (5615 sayili Kanunun 16 nci
maddesi iie degistirilen parantez ici hfikum. YUrQrlOk;4/4/2007) (Bu bedel, ttzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak
vergisi degerinin yansindan az,ikikatindan cokolamaz) deviralanicin

e) (5838 saydi Kanunun 17 inci maddesi iie degisen bent. YUrflrlOk: 28/2/2009) Gayrimenkul Uzerine irtifak hakki tesis ve

(Binde 20)

devrinde (634 sayih Kat Mulkiyeti Kanununa gore yapilan kat irtifaklari haric olmak uzere) tesis ve devir icin Odenen bedel (Bu
bedel, ttzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi degerinin iki katindan cok olamaz) ttzerinden devir alan icin

(Binde 20)

devir bedeli Uzerinden devir eden vedevir alan icin aynayn

(Binde 20)

f) (4369 sayih Kanunun 78 inci maddesi iie degisen fikra. Yurflrlufc 29/7/1998) ivaz karsihgmda kuru mttlkiyet iktisabinda

g) (6361 sayili Kanunun 51 inci maddesi iie eklenen bent YarUrlUk:13/12/2012) Satip geri kiralama yontemi iie
gerceklestirilen kiralama sozlesmeleri kapsaminda kiraci tarafindan sozlesme sUresi sonunda geri ahnmak kaydiyla kiralanan
tasinmazlann kiralayana satisj sirasinda devredenden (Tasmmazm herhangi bir §ekilde kiraci tarafindan geri ahnmamasimn

tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran iie bu bentteki oran arasindaki farka tekabul eden hare tutan 213 sayih Kanun
httkumlerine goregecikme faizi iiebirlikte ahmr.)

Yukandaki (e) fikrasindayer alan intifa hakki iie (0fikrasinda yer alan kuru mttlkiyetin degerleri bu Kanunun 64'Unctt

(Binde 4,55)

maddesinin sonfikrasina gorehesaplanan miktarlardan dUsttk olamaz.
II- Kadastro ve tapnlama islemleri:

Kadastro ve tapulama islemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazi gayrimenkullerde kayitli deger Uzerinden:
a)Tapuda murisi veya kendisi adma kayith olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazir bulunanlara ait
gayrimenkullerin kadastrolanmasmda veya tapulanmasmda

b)Tapuda murisi veya kendisi adina kayitli olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazir
bulunmayanlara aitgayrimenkullerin kadastrolanmasi veya tapulanmasmda

c)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adina kadastrolanmasi veya tapulanmasmda, beyanname verenler iie tespitte hazir
bulunanlardan

d)Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adina kadastrolanmasi veya tapulanmasmda, beyanname vermeyenler iie tespitte hazir
bulunmayanlardan

(Yukandaki fikralar geregince odenecek hare miktan her parsel icin (20,30 TL)'den a$agi olamaz.)
Tapu ve kadastro islemlerinde de nispi harclann en azmiktan (20,30 TL)'dir.

(5035 sayih Kanunun 36 nci maddesi iie eklenen bentYururluk:l/l/2004) Kadastro islemlerinin yenilenmesinden hare
alinmaz.

(5838 sayih Kanunun 32 nci maddesi iie yttrurhlkten kaldinlmistir. Yiiriirluk: 28/2/2009)

(Binde 6,83)

(Binde 11,38)
(Binde 9,10)
(Binde 13,66)
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