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Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç tarifesi kanunu
(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VII/1938

- Sayı : 39,58)

No.
3494

Kabul tarihi
24 - VI -1938

Umumî hükümler
Noter harçlarının istifa

sureti

B İ R İ N C İ MADDE — Noterlerin yaptıkları işler bu kanunda yazılı harçlara
tâbidir. Bu harçlar pulları yapıştırılmak suretile istifa olunur.
Kanunlarına tevfikan alınacak diğer harç ve resim ve ianeler dahi pulları ya
pıştırılmak ve kıymetli kâğıdlar kullanılmak suretile alınır.
Pulların

yapıştırılması

İ K İ N C İ MADDE — Harç pulları aid olduğu iş kâğıdının noterliklerde kalan
nüshalarına yapıştırılıb zımbalanmak ve daire mülıürü basılmak suretile iptal olu
nur. Tarih ve yevmiye defterinin sıra sayısı da pulun üzerine yazılır. Diğer pulla
rın iptali kanunlarına göre yapılır.
Kira kontratolarile tüccar defterleri bu hükümden müstesnadır.
Harcın maktu veya nisbî alınacağı
ÜÇÜNCÜ MADDE — Harçlar ya işin esası olan para üzerinden bu kanunda
gösterilen bir nisbet dairesinde veya işin mahiyetine göre kâğıdların her tanesi
veyahud her imza veya mühür veya işaret veya tarih için maktuan alınır.
İşin bozulması halinde noterin, harçları veya ücretleri

iadesi

DÖRDÜNC ÜMADDE — Tanzim veya tasdik muameleleri noterin kusurun
dan dolayı mahkemece hükümsüz addolunursa noter alman harç ve ücretleri öder.
Harç ve ücretlerin geri verilmesi, alâkalıların umumî hükümler dairesinde taz
minat istemesine mâni olamaz.
Birinci bölüm
Birden ziyade iş ve şahıslardan

alınacak

harçlar

BEŞİNCİ MADDE — Bir kişinin temsil ettiği şahısların teaddüdü harem art
masına sebeb olamaz. Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca ke
falet eden müteselsil kefillerin bir kâğıda koyacakları müteaddid imzalar bir imza
sayılır.
Ancak mümessil haiz olduğu birden ziyade sıfatlara istinaden imza ederse sıfat
ları sayısınca harç çoğaltılır.
Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretile imza ederse kendisi
için ayrı ve başkaları için de yukarıdaki fıkralara göre ayrı harç alınır.
Birden ziyade kimseler bir kâğıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birin
den imza ettikleri kısım için harç alınır.
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Harç ahntû asında esas
A L T I N C I MADDE — Dirbirile alâkylı olan işler bir arada
sek harç alınmasını gerektiren iş üzerin den bir harç alınır.
Salahiyetli makamların isteyecekleri

bulunursa en yük

örnekler

Y E D İ N C İ MADDE — Anime hukukuna ilgili işlerde salahiyetli
isteyecekleri örneklerden harç alınmaz.
Harç alınmayacak

makamların

akıdler

S E K İ Z İ N C İ MADDE — Vey akçesi, zamanı rüeu, ücret tevkifi ve cezaî şart gi
bi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan taahhüdler başlı basma bir akid mevzuu ol
madıkça harç alınmaz.
İkinci bölüm
Maktu

harçlar

Makta harç alınacak işler
DOKUZUNCU MADDE — Umumî vekâletname, umumî ibra, umumî makbuz,
tahkimnamelerle ölüme bağlı tasarruf sened ve mukaveleleri, ölünceye kadar bak
ma, kay di hayatla irad bağlanması, tesis, aile vakıfları, evlâd edinme, karı koca
mallarının idaresi, hibe, taksim ve ifraz ve bunlardan rüeu ve bunların feshi hak
kında ve bunların teferruatına dair bütün sened, mukavele ve kâğıdlarclaki beher
imzadan ve bir mahfaza içinde saklanacak değeri belli olmayan her emanetten ve no
ter tarafından resen yapılacak zabıt varakalarından maktu olarak iki yüz kuruş
harç alınır.
Hususî vekâletnamelerden beher imza için altmış kuruş alınır.
Protesto

ve İhla mam e harcı

ONUNCU MADDE — Ticarî seııedlerin vadesinde kabul ve ödenmemesi sebeblerinden dolayı çekilecek protesto ve ihbarın beher tanesinden maktuan seksen ku
ruş harç alınır.
Tebliğ

harcı

ON B İ R İ N C İ MADDE — Yapılacak her nevi tebliğ ve ihtarların, tebliğ ve ih
tarı isteyen tarafa verilecek nüshalar da dahil olmak üzere beherinden altmış kuruş
harç alınır.
Defter tasdiki harcı
ON İ K İ N C İ MADDE — Ticaret kanunu hükmüne göre tüccar defterleri sayıfa-larmın tasdikmdan beher defter basma:
1) Yüz say ifaya kadar
50 K.
2) Yüz sayıfadan yukarı beher elli sayıfa ve küsüründen
25 »
3) Konşimentoların yazılmasında eşyanın her tonundan
2 »
4) Kaptan ve tayfa ve amele defteri yazılmasından adam başına
5 »
harç alınır.
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Defter kapatma

harcı

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ticaret kanun hükümlerine göre tüccar defterleri
nin son kayidlerinin tasdikmdan beher defter başına maktuan elli kuruş harç alı
nır.
İşleri düzeltme
harcı
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — önce yapılmış işlerdeki eksiğin düzeltilmesi için
yapılacak beyannamelerden imza başına yirmi kuruş, ancak bu düzeltme işin ma
hiyetini değiştiriyor veya değerini arttırıyorsa ona göre maktu veya nisbî harç alınır.
Vasiyetname

harcı

ON B E Ş İ N C İ MADDE — Açık veya kapalı vasiyetnamelerin kabul ve hıfzın
da her imza başına iki yüz kuruş harç alınır.
Suret ve tercüme

harcı

ON A L T I N C I MADDE — Alâkalılara ve ibraz edenlere verilecek her türlü
kâğıd ve sened (Tercüme) ve kayid örneklerinin ve tercümelerinin beher kâğıdın
dan yirmi kuruş harç alınır.
Her kâğıdın kaç satır ve satırın kaç kelimeyi ihtiva edeceği nizamnamede göste
rilir.
Zabıt, keşif ve şahadetname

harcı

ON Y E D l N C l MADDE — içinde değeri yazılı olmayan ve alâkalılar tarafın
dan imza edilen zabıt varakalarile keşifname ve şahadetnameden imza başına alt
mış kuruş harç alınır.
Kanunda yazılı olmayan

evraktan alınacak harç

ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Muayyen bir meblâğı muhtevi olmayan ve alına
cak harcı kanunda gösterilmiş olmayanher türlü sened, mukavele ve kâğıdlardaki imzalardan beher imza için altmış kuruş harç alınır.
Mukavele

feshi harcı

ON DOKUZUNCU MADDE — Mukavele feshinde her imza için altmış kuruş,
ancak bir borç veya değeri belli bir taahhüdde ikrar edilirse buna göre nisbî harç
alınır.
Yalnız belediye pulları yapıştırılan mukavelelerden elli kuruş harç alınır.
Üçüncü
Nisbî

bölüm
harçlar

Nisbî harç alınacak

işler

Y İ R M İ N C İ MADDE — Maktu harçlar kısmında yazılı olmayan bütün sened,
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mukavele ve kâğıdlardan işin mahiyetine göre :
Kuruş
Değeri on liraya kadar olanlardaki beher imzadan
20
Değeri elli liraya kadar olanlardaki beher imzadan
40
Değeri elli liradan yüz liraya kadar olanlardan beher imzadan
80
hare alınır.
Bunlardan fazlası çin her yirmi lirada bir kuruş zammedilir.
Sulhlarda bedeli sulh, rehinlerde bedeli rehin, kiralarda mukavelelerdeki müd
dete göre kira karşılığının mecmuunu, hizmet akdinde müddete göre verilecek üc
retin mecmuu ve müddet belli değilse bir senelik ücret, sermayeli şirketlerde konu
lan ve ileride konulması taahhüd edilen sermayenin mecmuu harca esas olur. Ki
ralamanın devir ve bozulmasında geri kalan müddete ve sermayenin arttırılma
sında yalnız arttırılan kısma ve sermaye paylaşmasında mevcud mikdara göre yuka
rıda yazılı nisbet dairesinde harç hesab edilir.
Müddetin uzatılması ve vadenin yenilenmesi halinde yarı harç alınır.
Nisbî harç alınacak işlerde bin kuruşun küsurundan beş yüz kuruşa kadarı he
sab edilmez. Beş yüzden yukarısı tam sayılır.
Emanet

harcı

Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Saklamak veya idare edilmek üzere verilib değeri
belli olan emanetlerden:
Kuruş
1) On liraya kadar olanlardan
10
2) Elli liraya kadar olanlardan
20
3) Yüz liraya kadar olanlardan
40
4) Yüz liradan yukarısı için beher on liradan
1
harç alınır.
Emanet verme ve alma müddeti bir seneyi geçerse her sene için evvelce alman
harcın yarısı alınır.
Türk parasından başka paralardan alınacak harçlar
Y İ R M İ İ K İ N C İ MADDE — İş yabancı memleketlerin kâğıd ve paraları üzerine
yapılırsa damga kanununun 10 ncu maddesi mucibince Maliye vekâletince her altı
ayda bir tesbit ve ilân olunan listeye göre türk parasına çevrilerek bunun üzerine
harç alınır. Yabancı madenî paralar üzerine yapılan işlerde piyasaya göre kıymet
leri tahkik edilerek bunun üzerinden ve kıymetleri anlaşılamazsa maktu harç alı
nır. İş hisse senedleri, tahvilleri, bankonotlar gibi kıymeti değişen evrak ve Maliye
vekâletince damga kanunu mucibince tesbit ve ilân edilmeyen yabancı paralar ve
kıymetli evrak üzerine yapılırsa borsada ve borsa olmayan yerlerde ticaret odala
rından öğrenilerek alınacak malûmat üzerine türk parasına çevrilib bunun üzerin
den harç alınır.
Kanunun

meriyeti

Y İ R M İ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 eylül 1938 tarihinden itibaren meri
yete girer.
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YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun yürütülmesine İcra Vekilleri
Heyeti memurdur.
3 temmuz 1938
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