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GENEL GEREKÇE

Küreselleşen dünyada ülkeler arası seyahat trafiği ekonomik, sosyokültürel ve
uluslararası ilişkilerin gelişmesiyle ciddi bir yoğunluğa ulaşmış; benzer şekilde turizm
sektöründeki gelişmeler, bilginin ve bilgi kaynağımn küresel ölçekte transferi, sivil toplum
kuruluştan başta olmak üzere üniversiteler, uluslararası kuruluşlar ve çeşitli alanlarda
uzmanlann küresel ölçekte çahşmalanmn yaygınlaşması ile tüm dünyada yaşam standartlanmn
görece artması gibi birçok husus uluslararası dolaşımı zorunlu kılmıştır. Günümüz dünyasında
bir ülkeden başka bir ülkeye seyahat artık lüks olmaktan çıkmış, hangi amaçla yapıldığından
bağımsız olarak temel ihtiyaç halini almıştır. Ülkemizde yaklaşık 60 yıldır yurt dışına çıkış
yapan vatandaşlarunızdan çıkış başına harç alınmaktadır. İşbu Kanun Teklifiyle yurt dışına
çıkış harcımn yürürlükten kaldırılması, böylece mevzuatımızın uluslararası standartlara uygun
hale getirilmesi, seyahat özgürlüğü hakkımn önündeki engellerin kaldıniması ve vergi
adaletinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin hiçbirinde harç uygulaması bulunmamakla birlikte bu
uygulama İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi'nde yer alan "serbest seyrüsefer ve ikamet hakkı"
ile Anayasamızm 23. Maddesinde yer alan "seyahat özgürlüğü" hakkına aykınlık teşkil
etmektedir. Daha öce 15 TL olan yurt dışı çıkış harcı Temmuz 2019 itibariyle 50 TL'ye
çıkanlmış; 18/3/2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Karan'yla 150 TL olarak yeniden
belirlenmiştir. Dünyada çok az sayıda ülkede bulunan harç uygulamasımn ülkemizde bir kararla
bir anda yüzde 200 artmlması, kamuoyunda seyahat özgürlüğü hakkımn fiili olarak
engellenmesi ve vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının yok sayılması olarak
nitelenmiştir.

2022 yılı için yurt dışı çıkış harcmdan 103 milyon 797 bin TL bütçe gelirinin elde
edileceği öngörülmektedir. Harç, devlet veya yetkili kıldığı organlan tarafından sunulan bir
hizmetin karşılığında bu hizmetlerden yararlananlar tarafından ödenen paralardır; ancak yurt
dışına çıkışta vatandaşlara sunulan herhangi bir kamusal hizmet olmaması nedeniyle harç
alınması kamu hizmeti ve vergi ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Bu yönüyle 15 TL'den 50
TL'ye, daha sonra 50 TL'den üç katına çıkanlarak 150 TL'ye yükseltilen harç uygulaması,
karşılığında bir kamu hizmetinin olmaması nedeniyle bir tür "haraç" uygulamasına
dönüşmüştür. îşbu Kanun Teklifiyle yurt dışına çıkış harcı uygulamasımn yürürlükten
kaldıniması hedeflenmektedir.
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MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- 5597 sayılı Kanım yürürlükten kaldırılarak Anayasamızın 23. Maddesinde

yer alan "seyahat özgürlüğü" ile 73. Maddesinde yer alan "vergi adaleti" içerikli hükümleri
Önünde engel teşkil eden uygulamaya son verilmesi hedeflenmiştir.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
MADDE 3- Yürütme maddesidir.
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YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI HAKKINDA KANUN İLE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkmda Kanun yürürlükten kaldınimıştır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.
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