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01.01.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN MUVAZZAF VE FAHRİ 
KONSOLOSLUKLARIMIZIN YAPACAĞI İŞLEMLERDEN 
ALINACAK HARÇLARA İLİŞKİN 90 SERİ NO.LU HARÇLAR 
KANUNU GENEL TEBLİĞİ 
 
 
90 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği (R.G. 21.12.2021 – 
31696) ile, Konsolosluk harçları ile Türkiye Cumhuriyeti 
Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü 
işlemlere ait harçların döviz cinsinden hesaplanmasına esas 
olacak ABD Doları cinsinden döviz kuru ve bu işlemlerle ilgili 
tarifelere ayrı ayrı veya birlikte uygulanacak emsaller tespit ve 
ilan edilmiştir.  
 
Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerdeki maktu harçlar ile maktu 
ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler, 
anılan Kanun’un mükerrer 138 inci madde hükmü gereğince, 
01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden tespit 
edilmiştir. 
 
Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri 
Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç 
miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD 
Doları = 13,77 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal 
sayılar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde yeniden 
belirlenmiştir. 
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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 2021 yılında 11,8 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.728 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 97.292 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. 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211221-15.htm
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492 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı tarifedeki miktarlar için 5,480 

492 sayılı Kanuna bağlı (5) sayılı tarifedeki miktarlar için 2,660 

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin "I-Pasaport Harçları" başlıklı bölümünün (1) numaralı 
fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için 0,800 

492 sayılı Kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için 0,730 

492 sayılı Kanuna bağlı (7) sayılı tarifenin II. bölümündeki miktarlar için 2,150 

492 sayılı Kanuna bağlı diğer tarifelerdeki miktarlar için 1,000 
 
Saygılarımızla. 
 
 
 

 


