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Ankara, 06.08.2001  
 
 
 

SİRKÜLER NO : 2001/30 
 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 

A- Yurt Dışına Çıkışlarda 50 Dolar Harç Alınmayacak Kişiler Açıklandı 
 

28 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2762 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararına göre, 4705 sayılı Kanun uyarınca  1.8.2001 tarihinden itibaren yurt dışına 
çıkış yapan Türk vatandaşlarından çıkış başına 50 ABD Doları karşılığı Türk Lirası tutarında 
harç tahsil olunacaktır. Harç pasaporta “Yurt Dışı Çıkış Harç Pulu” yapıştırılmak suretiyle 
ödenecektir. Pul bedeli pulun satıldığı tarihteki T.C.Merkez Bankası efektif satış kuru esas 
alınarak tespit edilecektir.  

 
Yurtdışına çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için pasaport üzerine harç pulunun 

yapıştırılmış olması gerekir. Harç pulu vergi tahsil etmeye yetkili bankalar veya gümrük 
saymanlıklarınca alındı (makbuz) mukabili ödenir. Harç pulu basımı yapılıncaya kadar alındı 
makbuzlarına dayanılarak işlem yapılacaktır.  

 
Aşağıda belirtilen kişilerden aşağıda belirtilen belgeleri çıkış kapısında çıkış 

işlemlerini yapan emniyet görevlisine ibraz etmek şartıyla yurt dışına çıkış harcı 
alınmayacaktır. 

 
a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edenler, 
b) Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile 7 yaşından küçük olanlar, (Yurt dışında 

öğrenim gördüklerine ilişkin belge ibraz edilecek) 
c) Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık Bakanlığınca tasdik 

edilecek raporlara istinaden yurtdışında tedavi görecek olanlar ve refakatçileri, 
(sağlık kontrolü için gidenler hariç) (tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak 
ve Sağlık Bakanlığınca tasdik edilecek rapor ibraz edilecektir.) 

d) Yurtdışında sürekli görevli kamu personeli ile bunların eş ve 18 yaşından küçük 
çocukları, (kurumlarından alacakları belgeyi ibraz edecektir.) 

e) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyelerin görevli olarak 
yurt dışına çıkan personeli, (Kurumlarından alacakları belgeyi ibraz edecekler) 

f) Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan; gemi ve uçak personeli ile motorlu kara 
taşıtlarının 3 kişiye kadar olan personeli, (ticari amaçla çıktıklarını tevsik edecek 
belgeyi ibraz edecekler) 
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g) Geldikleri ülkeye her yıl bir defaya mahsus olmak üzere yapacakları seyahatler 
için Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen ve mülteciler, (yetkili makamdan 
alınacak belgeyi ibraz edecekler) 

h) Yurt dışında bir işverene bağlı olarak çalışan Türk vatandaşları ile aş ve 18 
yaşından küçük çocukları, (durumlarını belirten belgeyi ibraz edecekler) 

i) Çift pasaportlu kişilerden yabancı ülke pasaportu ile çıkış yapanlar, 
j) Yurt dışında müstakil iş sahibi olarak sürekli oturan ve geçimini yurt dışında temin 

ettiğini belgelendiren Türk vatandaşları ile bunların 18 yaşından küçük çocukları, 
(durumlarını belirten belgeyi ibraz edecekler) 

k) Sınır boyunda yaşayıp idari mektupla yurt dışına çıkanlar, 
l) Uluslar arası spor müsabakalarına iştirak etmek üzere yurt dışına çıkan sporcu ve 

antrenörler, (spor federasyonundan alınacak belgeyi ibraz edecekler) 
m) Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye (A) ve (B) Grubu Seyahat Acentası 

İşletme Belgesi sahibi firma temsilcisi (her firma için iki kişi) (Türkiye Seyahat 
Acentalar Birliğinden alınacak yetki belgesini ibraz edecekler) 

n) Ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günü birlik yurt dışına seyahat edenler,  
o) Hac seyahatine ilk defa gidenler, (Diyanet İşleri Başkanlığından alınacak belgeyi 

ibraz edecekler) 
 

B- İşletme Hakkı Devir Sözleşmelerinde KDV Oranı %1 Olarak Belirlendi 
 
2 Ağustos 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2001/2789 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına göre, KDV oranlarına ilişkin (I) sayılı listenin 12.sırasından sonra gelmek üzere 
13.sıra eklenerek, özelleştirme kapsamındaki işletme hakkı devir sözleşmelerinde işletme 
haklarının devir anlaşmaları uyarınca devir işlemlerinde KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.  

 
 (I) sayılı listenin 13.sırası aşağıdaki gibidir. 
 
 “13- 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun kapsamında işletme hakkı devir 
sözleşmesine konu olan işletme haklarının devir anlaşmaları uyarınca devirleri” 
 

C- Hizmet İşletmelerinde Adisyon Kullanma Mecburiyeti Yeniden Düzenlendi 
 
5 Ağustos 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 298 no’lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğ ile 222 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılarak alkollü 
içki servisi yapılmayan lokanta, kafeterya, pastane gibi işletmelerde de 20.8.2001 tarihinden  
itibaren adisyon kullanma mecburiyeti getirilmiştir. 298 no’lu Tebliğde yapılan açıklamalar 
aşağıdaki gibidir.  

 
“.... Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre 

defter tutan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler, lokantalar, 
kafeteryalar ve pastane gibi işletmeler adisyon kullanmak mecburiyetindedir.  

 
Ancak, self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmeler, sadece çay, 

kahve ve meşrubat satımı yapan kahvehane, çay ocağı ve çay bahçesi gibi işletmeler, basit 
usulde vergilendirilen hizmet işletmeleri ile tom boncuk veya özel kredi kartıyla takip edilen 
hizmetlerin verildiği tatil köyü, otel gibi konaklama işletmelerinde adisyon kullanılmasına 
gerek bulunmamaktadır.” 
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D- 2 No’lu Eğitime Katkı Payı Genel Tebliği Yayımlandı 
 
5 Ağustos 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2 no’lu Eğitime Katkı Payı Genel 

Tebliği yayımlandı. Buna göre, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, 
konsoloslukları ve bunların diplomatik hakka sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar 
gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların temsilciliklerinden aşağıda 
belirtilen işlemler için eğitime katkı payı tahsil edilmeyecektir.  

 
1- Vergi dairelerine, belediyelere ve gümrük idarelerine verilen beyannameler ile 

SSK’na verilen sigorta prim bildirgelerinden, 
 
2- 1318 sayılı Finansman Kanununa göre taşıt alım vergisine tabi olan motorlu 

taşıtların kayıt ve tescili ile devir işlemlerinden, 
 
3- Hava yolu ile iç hat yolcu taşımacılığında düzenlenen biletlerden, 
 
4- Cep telefonu sahipleri adına tahakkuk ettirilen aylık sabit tesis ücretleri kadar yılda 

bir defa olmak üzere ayrıca hesaplanan tutar ile adlarına GSM aboneliği tesis işlemlerinden, 
 
5- 492 sayılı Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı tarifenin I numaralı bölümünde 

belirtilen harç mükellefiyeti doğuran tapu işleminden. 
 
 

 Saygılarımızla. 
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