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DAĞITIM YERLERİNE 

İlgi: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2016 tarih 79390016.48513-(41932)-1941 
sayılı yazısı. 

6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunun i le Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü 
maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun "Harçtan Müstesna İşlemler" başlıklı 85.maddesinin birinci 
fikrasına eklenen (h) bendi ile "Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar" 
hükmünün eklendiğini belirten ve buna göre harçsız pasaport işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak usul 
ve esasların yer aldığı ilgi yazı ekte gönderilmektedir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim 

St e-i mzalıdır 
Süleyman Necati AKÇEŞME 

Başkan a. 
Genel Sekreter 

Ek: Yazı Örneği 

Dağıtım: 
Gereği: 
Üniversitelere 
Vakıf Meslek Yüksekokullarına 

Bilgi: 
İçişleri Bakanlığına 
(Emniyet Genel Müdürlüğü) 
(Ek Konmadı) 
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Ayşegül ÇAMTEKNE 
Bilgisayar İşletmeni 

Üniversiteler Mah. 1600.Cad. No:10 06539 Bikent/ANKARA AyrMi bilgi için irtibat 
Telefon: (0312) 298 78 21 Faks: (0312) 266 47 48 Tevhide UÇAN 
E-Posta: tevhkie.ucan@yDk.g3v.tr Elektronik Ag www.yok.gDV.tr Şube Müdürü 

Bu belge, güvenli elektronik imza üe imzalanmıştır. 
Evrak teyidi httpsy/ebys.yok.gov.tD'docuplus/integration/yok/SignQıeck.aspx?FileDocID=688a8736-842a-440d-811a-246804föl3bl adresinden yapılabilir. 
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ÎÜfCÖBK ÖÖHKPtM KURULU SAş K A N L I Ğ I N A  

6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun 4 üncü maddesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun "Harçtan Müstesna İşlemler" 
başlıklı 85 inci maddesinin birinci fıkrasına (h) bendi ile "Tahsilde olup 25 yaşım doldurmamış 
olanlara verilecek pasaportlar." hükmü eklenmiştir. 

Buna göre, harçsız pasaport işlemleri aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre 
yürütülecektir. 
1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/Özel örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurumlarında 

öğrenim gören ve örgün öğretim için E-Okul; yaygın öğretim için ise kendi sistemlerinde 
"aktif öğrenci" durumunda bulunup 25 yaşım doldurmamış olan ve kendilerine 
okul/kurumlan tarafından "öğrenci Belgesi" verilebilenler öğrenci olarak kabul 
edilecektir. (Anaokulu, aday çırak ve çırak öğrenciler dahil) 

2. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında örgün, ikinci öğretim, açık öğretim ve uzaktan 
öğretim kapsamında ön lisans, lisans, lisansüstü düzeyde eğitim görmekte olan ve kayıtlı 
öğrenci olarak Yükseköğretim Sistemi (YÖKSİS) veri tabanında aktif olarak yer alan 25 
yaşını doldurmamış öğrenciler anılan hüküm kapsamında kabul edilecektir. 

3. Yurtdışında öğrenim gören ve 25 yaşım doldurmamış olan öğrencilerin Dış 
Temsilciliklerimiz aracılığıyla pasaport başvurusunda bulunmaları halinde, bulundukları 
ülkenin okul öncesi/ilköğretim/ortaöğretim/dengi eğitim sistemine dahil kayıtlı 
öğrenciler ile yine yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gördüklerini 
belgelendiren öğrencilerin Dış Temsilciliklerimizce harçsız pasaport müracaatları kabul 
edilecektir. (Yurtdışındaki kurumlarda anaokulu, aday çırak ve çırak öğrenciler tanımına 
karşılık gelen statüde olanlar dahil) 

4. Öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte yurt içinden pasaport başvurusunda 
bulunmaları halinde, Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri 
tarafından verilen "Bulundukları ülkenin eğitim sistemine dahil öğrencidir" uygun görüş 
yazısının aslının ibraz edilmesi halinde yurt içinde harçsız pasaport müracaatları kabul 
edilecektir. 
Yine, öğrenimine yurtdışında devam etmekle birlikte Dış Temsilciliklerimize gidemeyip 
yurt içinden pasaport başvurusunda bulunmaları halinde ise okul/kurumlarından 
alacakları öğrenci belgelerinin Apostil (bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka 
bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir) şerhi ihtiva 
edilmesi ve yeminli tercümanlar tarafından Türkçe tercümesinin yapılması halinde yurt 
içinde harçsız pasaport müracaatları kabul edilecektir. 

5. Reşit olmayan öğrencilere beş yıl süreli pasaport verilecektir. 
6. Reşit olan öğrencilere 25 yaşının ikmaline kadar pasaport verilecektir. 
7. 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 85 inci maddesinin (b ve d) bentleri yürürlüktedir. Söz 

konusu mevzuat hükmü çerçevesinde harçsız pasaport başvuruları sadece öğrenim amaçlı 
yurtdışına gidecek olan/gitmiş olan kişileri kapsamaktadır. Bu kişilerden 25 yaş sınırı 
gözetilmemekte olup, öğrenim sürelerine bağlı olarak 6 aydan az olmamak kaydıyla 
Maliye Bakanlığı birimlerinin onayına göre harçsız pasaport verilecektir. 
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8. Resmi veya özel kurumlarca açılan her türlü kurs, seminer, sertifika programlarına 
devam edenler öğrenci olarak kabul edilmeyecektir. 

9. Harçsız öğrenci pasaport talebinde bulunup 25 yaşından daha uzun süreli pasaport talep 
edenler, harç bedeli ödemeleri karşılığında daha uzun süreli pasaport alabileceklerdir. 

10. Öğrencilerin öğrenim gördükleri kurumlarından getirecekleri ıslak imzalı, e-imzalı veya 
e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri kabul edilecektir. 

11. Yukarıdaki şartlara haiz olup ikinci bir harçsız pasaport talep edenlerin talepleri yerine 
getirilmeyecektir. 

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim. 

Selami ALTINOK 
Bakana. 

Vali 

DAĞITIM : 
Gereği : 
Dışişleri Bakanlığına 
Milli Eğitim Bakanlığına 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına 
81 İl Valiliğine (e-posta) 
(İl Emniyet Müdürlükleri) 

Bilgi : 
Maliye Bakanlığına 
EGM.Teftiş Kurulu Başkanlığına (e-posta) 
EGM.Hukuk Müşavirliğine (e-posta) 
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