
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Yılmaz BAYKARA (yzbaykara@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

İş bu sirküler de yer alan açıklamalarımız, ilgili sirküler hakkında genel bilgiler içeriyor olabilir. JHİ ve Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği 
bigiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir 
sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza haklılık, sorumluluk iddiasında bulunulamazlar. 

 
 

 

Sayı: 2017 –086                                                             İstanbul,  2017  

Konu: : Cep telefonlarından bandrol ücretlerinin alınmasına dayanak olan maddenin yürütülmesi  
Danıştay Kararı ile durduruldu. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sayın; Mükellefimiz, 

 28/06/2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/8972 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranları yeniden belirlenmişti. 

Bu Kararın aşağıdaki birinci maddesi ile ikinci maddesi eki olan Bandrole Tabi Cihazlar ve Bandrol Oranları” 
başlıklı listenin 7 numaralı bendine karşı hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile dava açılmıştı: 

“MADDE 1-15/6/2015 tarihli ve 2015/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 3093 Sayılı 
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile 
Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol 
Ücretlerine İlişkin Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(2) Gümrük 
idarelerince tahsil edilen bandrol ücretlerinin %2'si Türkiye Radyo- Televizyon Kurumu tarafından Bakanlık 
bütçesine aktarılır. Söz konusu tutarın aktarılması ve harcanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile 
belirlenir." 

MADDE 2: Aynı Kararın ekinde yer alan bandrole tabi eşyanın cins ve GTİP'lerinin belirtildiği liste ilişikte yer 
aldığı şekilde değiştirilmiştir: 

7- Cep telefonları: 

a) Dahili tüner ile radyo/veya televizyon yayınlarını alabilenler 8517.12.00.00.11: %7 

b) İnternet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesi ile radyo 
ve/veya televizyon yayınlarını alabilenler 8517.12.00.00.11: %6 

Bu Karara ilişkin olarak açılan dava neticesinde, T.C. Danıştay Onuncu Dairesi, 2016/12690 Esas Numaralı 
Kararı ile; 

 Hukuka aykırılık bulunmaması nedeniyle yukarıda yer verilen birinci maddenin yürütülmesinin durdurulması 
isteminin reddine; 

 Cep telefonlarının radyo-televizyon yayını almak dışında asıl işlevinin iletişim olması gerekçesiyle bu cihazın 
tamamının değeri üzerinden değil, sadece radyo/televizyon yayını almaya yarayan kısmı üzerinden bandrol 
ücreti alınması gerektiğinden ve bandrol ücretinin matrahı olarak cihazın değerinin dikkate alınması 
durumunda, değerleri farklı iki cep telefonunda aynı değerde cihaz bulunması durumunda dahi 
ücretlendirme farklı olacağından ilgili düzenlemede hukuka uyarlık bulunmaması nedeniyle, ikinci maddenin 
yürütülmesi durdurulmasına karar verilmiştir. 

Saygılarımızla, 
MEGA GLOBAL GRUP 

 Uluslararası Bağımsız Denetim 
 Yeminli Mali Müşavirlik 
 Mali Müşavirlik 

 


