FİKİR VE SANAT ESERLERİNİN ÇOĞALTILMASINA YARAYAN TEKNİK CİHAZLAR İLE BOŞ
TAŞIYICI MATERYALLERİN İMALAT VEYA İTHALATINDA YAPILACAK KESİNTİ
ORANLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR HAKKINDA 2187 SAYILI
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KAPSAM
• 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserler Kanunu,
• 2012/3021 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,
• 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı.
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1. 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar
ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelikte Neler Değişti ?
1.1. Bazı İbareler Eklendi
• 2012/3021 Sayılı Bakanlar Kurulu Karar’ın 1. maddesine;
‘’(2) Söz konusu materyaller ve teknik cihazların;
a) Üretimini yapan gerçek ve tüzel kişiler, ihraç edilenler hariç olmak üzere, ay içinde sattıkları materyaller
ve teknik cihazların imalat bedeli üzerinden, ekli listede belirtilen oranlardaki tutarı, takip eden ayın en geç
on beşinci gününe kadar,
b) Ülkemizde serbest dolaşıma girişini sağlayan gerçek ve tüzel kişiler, gümrük kıymeti üzerinden, ekli listede
belirtilen oranlardaki tutarı, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescilinden önce,
Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek bir ulusal bankada Bakanlık adına açılan özel hesaba yatırmakla
yükümlüdür.
(3) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı
bendinde sayılan kuruluşlar bu Karar kapsamında yapılacak ödemelerden muaftır.’’ ibareleri eklenmiştir.
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1.2. Teknik Kayıt Cihazlarının Kapsamı Genişletildi
• 2012/3021 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan; her türlü boş CD, DVD, USB bellek gibi fikir ve
sanat eserlerini çoğaltmaya yarayan teknik cihazların imalat veya ithalat bedelleri üzerinden
uygulanan kesinti yapılacak cihaz listesine cep telefonları da eklenmiştir. Buna göre; cep telefonu
kültür fonu kesintisi kapsamında “Sadece 8517.12.00.00.11 GTİP numarası altında yer alan cep
telefonlarından kaydetme ve çoğaltma özelliği bulunan” eşyaların ithalatında gümrük kıymeti
üzerinden %1 oranında kültür fonu kesintisi yapılacaktır (2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı).
• 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında belirlenen kültür fonu kesinti oranları aşağıdaki gibidir.
Buna göre;
EŞYA ADI
CD ve DVD

KESİNTİ ORANI
% 0,5

Cep Telefonları

%1

Ses Kayıt Cihazları

%3

Video Kayıt Cihazları

%2

USB ve Benzeri Sabit veya Döner Disk Cihazları

%3

Ses Kaydedebilen Radyo Cihazları

%2

Monitör ve Projektör

%2
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2. Kesintinin Tevsiki
• Gerçek ve tüzel kişiler, anılan materyal ve teknik cihazların aylık üretim miktarlarını ve bedellerini
gösterir bir liste ile kesinti tutarlarının banka hesabına yatırıldığını tevsik eden belgeleri üçer aylık
dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirmek zorundadır (2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı,
2/(1). madde).
• Gerçek ve tüzel kişiler, tabloda yer alan oranlardaki kesinti tutarının banka hesabına yatırıldığını tevsik
eden belgeye ilişkin bilgileri gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydetmekle yükümlüdür (2187
Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 2/(2). madde).
• Söz konusu yükümlülüğe aykırı olarak süresinde yatırılmadığı ya da eksik yatırıldığı tespit meblağlar,
21/7/1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil
edilmektedir.
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3. 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

• ‘’05/08/2013 tarihli ve 2013/5260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Fikir ve Sanat
Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında
Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar’’ 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile
yürürlükten kaldırılmıştır.
4. Düzenleme Yetkisi
• 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 4. maddede yer alan; ‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı bu kararın
uygulanmasıyla ilgili olarak gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.’’ ibaresi ile söz konusu uygulamaya
ilişkin yapılacak olan düzenlemeleri yapmaya yetkili kurum Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak belirtilmiştir.
5. Yürürlük
• 2187 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın 6. maddesinde yer alan ‘’Bu Karar Resmi Gazete’de yayımını
izleyen 15 inci gün yürürlüğe girer.’’ ibaresi ile Karar’ın 19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği
belirtilmiştir.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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