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  Meslektaşlarımızca 492 sayılı Harçlar Kanunu'na ekli I sayılı tarifenin B/III 

bendinde yer alan haciz, teslim ve satış harcının uygulanmasında bazı sorunlarla 

karşılaşıldığından, bu sorunların giderilmesi açısından;  

   I sayılı tarifenin B/III bendinde “ yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer 

alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için” 

kanunda belirtilen oranda harç alınacağı belirtilmekle, buradaki her bir işlemden kastın; dosya 

olarak mı yoksa dosyadaki her bir işlem olarak mı anlaşılması gerektiğinde tereddütler 

yaşanmaktadır.  

   Bu nedenle, alacaklı veya vekilleri tarafından, 

   - Bir dosyadan birden fazla taşınmazın kıymet takdiri talep edildiğinde, tek bir 

harç mı alınacağı, yoksa taşınmaz başı ayrı bir işlem sayılıp, kıymet takdiri talep edilen 

taşınmaz sayısı kadar harç mı alınacağı,  

   - Bir dosyadan birden fazla taşınmazın satışı talep edildiğinde, tek bir harç mı 

alınacağı, yoksa taşınmaz başı ayrı bir işlem sayılıp, satışı talep edilen taşınmaz sayısı kadar 

harç mı alınacağı, 

   - Bir dosyadan tek bir borçlu için birden fazla adrese hacze gidilmesi 

durumunda, tüm adreslerde yapılan haciz işlemlerinin tek bir işlem sayılıp tek harç mı 

alınacağı, yoksa her bir adreste yapılan haciz işleminin ayrı bir işlem sayılıp, adres başı harç 

mı alınacağı, 

   - Yine bir dosyadan birden fazla borçlu için aynı veya farklı adreslere hacze 

gidilmesi durumunda, tüm borçlularda yapılan haciz işlemleri için tek bir harç mı alınacağı, 

yoksa her bir borçlu için yapılan haciz işleminin ayrı bir işlem sayılıp borçlu sayısı kadar mı 

harç alınacağı, 

   Konularında uygulamalarda yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla, her 

duruma göre ayrı ayrı değerlendirilerek gerekli görüşün açıkça tarafımıza bildirilmesi, 

   Ayrıca, 08.05.1991 tarihinde kabul edilen 3717 Sayılı Kanunun eski 2. 

maddesinde “Madde 2 - Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşma 

durumunda olan hakimler, savcılar, askeri mahkemelerdeki subay üyeler ve icra müdürleri ile 

yardımcılarına, adli tabiplere, yazı işleri müdürlerine, zabıt katiplerine, mübaşirlere, 

hizmetlilere ve bu işlemlere katılan hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve 

ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kanuna göre yetkili kılınan 

kişiler ile muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara yol giderlerinden başka 

aşağıdaki miktarda yol tazminatı verilir.”   



2 

 

   Yine, 3717 Sayılı Kanunun yeni 2. maddesinde de “Madde 2- Daire dışında 

yapılması gereken her keşif ve icra işlemi için; hâkimlere, Cumhuriyet savcılarına, askerî 

mahkemelerdeki subay üyelere, adlî tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra 

işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, hazine avukatlarına, hazine avukatı olmayan il ve 

ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili 

kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine, hâkim veya Cumhuriyet savcısının kararı 

üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde 

görev yapan memurlara, zabıt katipleri ile ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere 

diğer adlî ve idarî yargı personeline (200); mübaşir ve hizmetlilere (150) gösterge rakamının 

memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir “ 

denmekte olup,  

   Kanunlarda sözü edilen makamdan uzaklaşma ve daire dışı tabirleri ile, 

   - Çalışılan dairenin dışının mı, 

  - Çalışılan dairenin binasının dışının mı, 

  - Yoksa çalışılan dairenin bulunduğu binayı çevreleyen surların dışının mı 

kastedildiğinin de, harçların tahsilinde uygulamada yaşanan sorunların giderilmesindeki 

önemi açısından tarafımıza bildirilmesi hususu, 

   Bilgilerinize arz olunur. 
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