
 

 
                                                 SİRKÜLER 
 
SAYI    : 2019 / 29                                                                      İstanbul,26.07.2019 
 

KONU :  1- Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden 

Belirlenmesine Dair Karar 

2- 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanunla Getirilen Düzenlemeler  

 

1- Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden 
Belirlenmesine Dair Karar 

19/07/2019 tarih ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1314 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile; 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin "VIII- 
Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı" başlıklı bölümünün (1) numaralı 
fıkrasında yer alan; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt 
dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazların kullanım 
izninden alınan maktu harç tutarı 1.500 TL olarak yeniden belirlenmiş olup, söz konusu 
karar yayımı tarihini izleyen gün yürürlüğe girecektir. 

 

2- 7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanunla Getirilen Düzenlemeler  

19/07/2019 Tarihli ve 30836 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7186 sayılı  
Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 

- 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde 
bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret 
toplama sistemleri aracılığıyla elde eden mükellefler, talep etmeleri halinde belirlenen 
faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının %10’unu bu faaliyetlerine ilişkin 
vergiye tabi kazanç olarak dikkate alabilme imkanı getirilmiştir.  
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- 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 90 ıncı maddeyle,  

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’ye 
getiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkların serbestçe tasarruf edilebilmesine, 

• Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve bu 
maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 31/12/2019 
tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilmesine,  

• Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan, Türkiye’de bulunan ancak 
kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer 
sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31/12/2019 tarihine kadar, dönem 
kazancının tespitinde dikkate almaksızın kanuni defterlere kaydedilebilmesine, söz 
konusu varlıkların da vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın 
tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmesine 

imkan tanınmıştır. 

Bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin olarak %1 oranında vergi ödenecektir.  

- 20 nci maddesiyle, 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yapılan değişiklilerle; yurt dışına 
çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına alınan harç miktarı 50 TL 
olarak belirlenmiş ve bu miktarın üç katına kadar artırılabilmesi hususunda 
Cumhurbaşkanına yetki verilmiş, ayrıca çıkış başına alınacak harcın 15 Türk Lirasını 
aşan kısmının genel bütçeye gelir kaydedilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu 
düzenleme, 01/08/2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

 
Saygılarımızla. 
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