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492 Sayılı Harçlar Kanunu ve Bu Kanunu Değiştiren 27.3.1969 Tarihli 1137 Sa
yılı Kanun ile 21.11.1980 Tarihli 2345 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
(Resmi Gazete ile yayamı : 22.3.1981 Sayı : 17287)
Kanun No.
2430

Kabul Tarihi :
20 . 3 . 1981

MADDE 1. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 13 ncü maddesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
a) Değeri 2 500 lirayı geçmeyen dava ve takipler, (Ticari senetlere ait takipler hariç)
MADDE 2. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 27.3.1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunla değişik 86 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 86. — İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçilere
yalnız iki yıllık süre için verilen pasaportlar ile aynı süre içinde bu pasaportların refakat hanesinde kayıtlı
olanlar veya kayıt edilecekler pasaport harcından muaftır.
MADDE 3. — 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel Kanunlardaki Hükümler :
Madde 123. — Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz.
Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkeme İdindeki dava ve bu mahkemelerden almış
oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet, gündelikleri 200 lira veya aylık ücretleri 6 000 lirayı geç
meyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.
MADDE 4. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli, 21.11.1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ile değişik, Yargı Harçlarına ilişkin (1) sayılı tarifenin (A) Mahkeme Harçları bölümünün I - Başvurma Harcı
Kısmı;
(B) İcra iflas Harçları bölümünün I-3/g fıkrası ile,
(D) Diğer Yargı Harçları (Müşterek Kısım) bölümünün I - Suret Harçları Kısmı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
I — Başvurma Harcı :
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihti
yati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili taleplerde,
1. Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde,
(200 TL.)
2. Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde,
.
(400 TL.)
3. Yargıtay ve Danıştay'da
(600 TL.)
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahke
meye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)
g) Menkul Tesliminde;
aa) İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde
(Yüzde 1)
bb) İcra marifetiyle teslim halinde
(Yüzde 2)
I. — Suret Harçları :
a) İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil.)
(30 TL.)
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (Tasdikli
fotokopiler dahil.)
(30 TL.)
c) Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil.)
(50 TL.)
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil.)
(50* TL.)
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Resen verilmesi icap elden suretler {hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı
harçlar alınır.
MADDE 5. — 492 saydı Harçlar Kanununa ekli, 21.11.1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ile değişik, Konsolosluk Harçlarına ilişkin (5) sayılı tarifenin III - Maktu Harçlar bölümünün 3 ve 4 numa
ralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
3.

İmza ve Mühür Tasdiki :

a) Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makamlar tara
fından verilip Türk makamlarına veya Türk makamları tarafından verilip bulunulan yabancı mem
leketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı kağıt ve suretlerdeki imza ve mü
hürlerin veya tasdike müteallik imza ve mühürlerin metne şamil olmamak üzere tasdiki (Fotoko
piler dahil)
b) İmza ve mühürlerin metne şamil olmak üzere tasdiki (Fotokopiler dahil)

(300 TL.)
(600 TL.)

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim olunan ya
zı, kağıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki (Fo
tokopiler dahil)

(300 TL.)

MADDE 6. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli, 21.11.1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
ile değişik, pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçlarına ilişkin (6) sayılı tarifenin
I - Pasaport Harçları bölümünün 1 ve 4 ncü bentleri ile II - Vize Harçları bölümünün 1 ve 2 nci bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
I.

Umuma Mahsus Münferit ve Müşterek Pasaportlar :

(Konsolosluklarca verilen pasaportlar dahli)
3
6
1
1

ay için olanlar
ay için olanlar
yıl için olanlar
yıldan fazla süreli olanlar

(1
(2
(3
(4

000
000
000
000

TL.)
TL.)
TL.)
TL.)

Umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlarda pasaportta kayıtlı her kişi için ayrı ayrı harç alınır.
Süre uzatıldığı takdirde, konsolosluklarda yapılan süre uzatımları dahil, uzatılan sürenin karşılığı olan harç
aynen alınır. Ancak öğretmen ve öğrencilerden kurulu gruplara ait ortak pasaportlar ile bu pasaport süreleri
nin uzatılması halinde pasaporta kayıtlı her kişi için bu harcın yarısı alınır.
4.
3
6
1
1

Kıbrıs'a seyahat edeceklere ait olan pasaportlar :
ay için olanlar
ay için olanlar
yıl için olanlar
yıldan fazla süreli olanlar

"

(500ı
(1 000
(1 50)0
(2 5010

TL.)
TL.)
TL.)
TL.)

Süre uzatımları için de aynı tutarda harç alınır. Refakatte kayıtlı olanların her birinden ayrı ayrı ve aynı
miktarda harç alınır.
II. — Vize Harçları :
1.

Giriş Vizeleri :
a)

Tek giriş

b) Müteaddit giriş
2. Transit Vizeleri :
a) Tek transit
b) Çift transit

(150 TL.)
(500 TL.)
(150 TL.)
(300 TL.)

2430

.

— 412 —

20 . 3 . 1981

(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 No. da gösterilen harçlar ay
nen alınır.)
Vize harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası gözönünde tutularak, Bakanlar Kurulu yetkilidir.
MADDE 7. — 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli, 21.11.1980 tarih ve 2345 sayılı Kanunun 2 nci madde
siyle değişik, İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçlarına ilişkin (8) sayılı tarifenin VI r Meslek Erba
bına Verilecek Tezkere, Vesika ve Ruhsatnamelerden Alınacak Harçlar bölümünün 18 nci bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, bu bende aşağıdaki (c) fıkrası ile aynı bölümün sonuna aşağıdaki 20 nci bend eklen
miştir.
18. Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri :
*
a) İlk tahsil seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için)
(10 000 TL.)
b) Orta tahsil seviyesindeki öze] okullardan (Orta ve lise kısmı ayrı ayrı olmak üzere) (Her
yd için)
(20 000 TL.)
c) Özel dersanelerden (Her yd için)
(20 000 TL.)
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanhğınca
tasdik olunan özel okullar hariç).
20- Müteahhitlik Karneleri :
Karnede yazdı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar).;
Ancak, bu miktar 100 000 liradan fazla olamaz.

(Binde 0,1)

Yürürlük :
MADDE 8. — Bu Kanun hükümleri, yayımını takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme :
MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 156 ve 1 Sofya 1 nci ek S. Saydı baısmayazılar Milli Güvenlik Konseyinin 44 ve 45 nci Birleşim
tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu; Milli Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu görüşmüştür,
III - Esas No. : 2/36

