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T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü

Sayı : E-55093730-840-4265/12197 07.06.2022
Konu : Harç Muafiyeti  

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINA
(Karayolları Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği)

İlgi : a) 27.05.2022 tarihli ve 42978213-659- sayılı yazınız.
b) 01.06.2022 tarihli ve E-55093730-840-4253/11863 sayılı yazımız.
c)  03.06.2022 tarihli ve E.42978213- 659/838479  sayılı yazınız.

İlgi (a) sayılı yazınız ile, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün  UYAP üzerinden yapacağı iş ve 
işlemlerde harçtan muaf olarak işlem yapabilmesinin sağlanması talep edilmiştir. İlgi (b) sayılı yazımız 
ile UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden harçtan muaf olarak işlem yapılabilmesine yönelik 
çalışma yapıldığı, Genel Müdürlüğümüze harçtan muaf olduğunu bildiren yaklaşık 5.500 kurum ve 
kuruluşa (vergi numaralarını bildirmek suretiyle) bu yönde gerekli tanımlama yapıldığı, hali hazırda harç 
muafiyetine sahip olduğunu bildiren kamu kurum ve kuruluşların bu yöndeki talepleri yerine getirilmeye 
devam edildiği, Genel Müdürlüğünüze ait vergi numarasının bildirilmesi halinde gerekli işlemler 
yapılabileceği bildirilmiştir. İlgi (c) sayılı yazınız ile, İdarenize ait vergi numarasının bildirildiği 
anlaşılmıştır.

UYAP Avukat Portal Bilgi Sistemi üzerinden Karayolları Genel Müdürlüğü adına vergi numarası 
ile harçtan muaf olarak işlem yapılabilmesi için gerekli tanımlamalar yapılmıştır. Avukat Portal sistemi 
üzerinden yapılacak işlemlerde harçtan muaf olarak işlem yapılabilmesi için Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün vergi numarası ile taraf ekleme işlemi yapılmalıdır. Ayrıca daha önce açılmış olan dava 
dosyalarında  Karayolları Genel Müdürlüğü vergi numarasız olarak eklenmişse harçtan muaf olarak işlem 
yapmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle daha önceden açılmış dosyalarda da Karayolları Genel 
Müdürlüğü'nün vergi numarasının dosyaya eklenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Mehmet Murat TUZCU
Hâkim

Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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