
 

 

 

 

SİRKÜLER        İstanbul, 07.01.2019 

Sayı: 2019/012       Ref: 4/012 

 

 

Konu:  

FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI 31 OCAK 2019 TARİHİNE KADAR 

ÖDENMELİDİR  

 

2019 yılında uygulanacak harç miktarlarını belirleyen 82 Seri No.lı Harçlar Kanunu Genel 

Tebliği 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de (3. Mükerrer)  yayınlanmıştır. Bu 

konuya dair 02.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı sirkülerimizde bilgi verilmiştir.  

 

Harçlar Kanunu’nun 113. maddesine göre; “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık 

olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz 

ve ocak ayı içerisinde ödenir.” 

Tebliğe ekli (8) sayılı tarifenin (XI) No.lı bölümü gereği, Finansal Faaliyet Harçlarının 

aşağıda belirttiğimiz;  

- Bankalar, 

- Sermaye piyasası aracı kurumları, 

- Yatırım ortaklıkları, 

- Finansal kiralama şirketleri, 

- Faktoring şirketleri, 

- Yetkili müesseseler, 

- Sigorta ve emeklilik şirketleri, 

- Diğer finansal kurumlar 

tarafından en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Süresinde 

ödenmeyen harçlar için gecikme zammı uygulanacaktır.  2019 finansal faaliyet harçları 

sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. 

Saygılarımızla,  

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

http://www.dengeakademi.com/Files/Circular/2428.pdf


 

 

 

 

EK: 

Finansal Faaliyet Harçları 2019 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör,  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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FİNANSAL FAALİYET HARÇLARI (2019) 

1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:   

a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez 

Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 
524.041,40 TL 

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan 

yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 
524.041,40 TL 

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri 

(yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen 

belgeler (her şube ve her yıl için şube açılışında şubenin açıldığı ay kesri tam ay 

sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay süresine isabet eden harç tahsil edilir ) 

bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre; 

 

- Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 

- Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 

- Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 

31.442,00 TL 

94.327,10 TL 

125.769,80 TL 

2-(5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük:05/02/2010) 
 

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri 

(Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 
77.651,70 TL 

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 77.651,70 TL 

5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:  

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 77.651,70 TL 

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere 

açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 
38.825,40 TL 

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:  

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 77.651,40 TL 

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları 

şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 
38.825,40 TL 

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:  

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 36.218,60 TL 

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen 

belgeler 
18.108,70 TL 

8- (5035 Sayılı Kanun’un 39. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1.1.2004)  

a) Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 194.132,30 TL 

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 136.642,30 TL 

a ve b bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de 

alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait 

harçlardan sadece yüksek olan alınır. 

 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:  

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 77.651,70 TL 

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak 

faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.) 
 

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri 38.825,40 TL 



(Her şube için) 

 
 

 


