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YAPI KULLANMA İZİN HARCININ (İSKAN HARCI) CİNS 
TASHİHİ HARCIYLA BERABER BELEDİYELERCE TAHSİL 
EDİLMESİNE YÖNELİK TEBLİĞ DÜZENLEMESİ (88 Seri 
No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği) 
 
 
7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunda yer alan 492 sayılı Harçlar Kanunu 
uygulamasına yönelik bazı düzenlemeler yapılmış ve bu 
düzenlemeler 2021/83 no.lu Sirkülerimizle bilgilerinize 
sunulmuştur.  
 
Bu değişiklikler asıl itibariyle değişiklikten önce vergi daireleri 
tarafından tahsil edilen cins tashihi harçları, ilgili belediyelerce 
yapı kullanım izni verilirken tahsil edilecek yapı kullanma izni 
harcıyla birlikte belediyelerce tahsil edilip vergi dairesine 
yatırılacaktır. 
 
Yapılan bu değişiklikle ilgili olarak çıkarılan 88 Seri no.lu 
Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile ilgili belediyelerce tahsil 
edilen harçların nasıl ve hangi beyanname ile vergi dairesine 
beyan edileceğine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Söz 
konusu Tebliğ düzenlemesine ulaşmak için tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 
bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 
Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 
nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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