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S İ R K Ü L E R 

 
 
Sayı : 2019 – 141                                                                                                                         İstanbul, 19.07.2019 
 

KONU:  
Yolcu Beraberinde Getirilen Cep Telefonları İçin Harç Tutarı 1.500 TL’ye Çıkarıldı. 

 
 

ÖZET BİLGİ:  
Ticari  mahiyette  olmaksızın,  yolcuların  kendi  kullanımları  için  yurt dışından getirdikleri alıcısı 

bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım  izni  harcı 19  Temmuz 2019  tarihinden itibaren 

618,60 TL’den 1.500 TL’ye çıkarıldı. 

 

Böylece  söz konusu harç  tutarı  9 Kasım 2018 tarihinden bu yana 170,70 TL’den  1.500 TL’ye çıkarılmış 

oldu.  
 

 
 

Sayın Mükellefimiz, 
 
19/7/2019 tarihli ve 30836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1314 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında 492 

sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu  beraberinde getirilen telefon kullanım izni 

harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 1.500 TL’ye çıkarıldı. 

 

Daha önce 9 Kasım 2018  tarihli    ve    30590 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan 320 sayılı Yolcu  

Beraberinde  Getirilen  Telefon  Kullanım  Harcı  Tutarının  Yeniden Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı 

Kararı ile 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon 

kullanım izni harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı  fıkrasında  yer  alan  maktu  harç  tutarı 9/11/2018  

tarihinden  itibaren   170,70 TL’den 500 TL’ye çıkarılmıştı. 

 

Daha  sonra 2019  yılında uygulanmak  üzere  tespit  edilen  maktu  harç  (maktu  ve  nispi harçların  

asgari  ve  azami  miktarlarını  belirleyen  hadler  dahil),  tutarları  bu  artış  oranı (%23,73) dikkate 

alınarak artırılmış, 31/12/2018 tarihli ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (82)  Seri  

No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde ilan edilmişti. Bu kapsamda yurtdışından  getirilen  cep  

telefonları  için  harç tutarı, 618,60   TL olarak belirlenmişti.  

 

Bu değişiklik ile Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon 

kullanım izni harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrası aşağıdaki gibi olmuştur.  
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1.Ticari  mahiyette  olmaksızın,  yolcuların  kendi  kullanımları  için yurt dışından 

getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni        

(Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt  altına  alınması  işleminden  

önce  ödenir.  Elektronik  kimlik bilgisinin  kayıt  altına  alınması  için  yapılan  

başvuru  sırasında harcın ödendiğine ilişkin  belge  aranır  ve  harç  ödenmeden  

kayıt işlemi  yapılmaz.  Harç  ödenmeden  kayıt  işlemi  yapılan  ve kullanıma  

açılan  cihazlar,  Bilgi  Teknolojileri  ve  İletişim  Kurumu tarafından kullanıma 

kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt  tarihinden  itibaren  6183  sayılı  

Kanuna  göre  hesaplanan gecikme  zammı  ile  birlikte  tahsil  edilir.  Bu  tahsilat  

yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)   

 

 
 
 
 
 

        1.500.- TL 

 
Karar yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
 
“Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar 
(Karar Sayısı: 1314)” tam metni tıklayınız... 
 
Saygılarımızla,   
 

 
 
 
 
        MEGA GLOBAL GRUP 
▪ Uluslararası Bağımsız Denetim 

▪ Yeminli Mali Müşavirlik 

▪ Mali Müşavirlik 
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http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719-16.pdf
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190719-16.pdf

