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BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU 
KARARI 

 
Karar Tarihi : 28.03.2012 
Karar No  : 2012/DK-08/134 
Gündem Konusu             : Elektronik Haberleşme Vasıtasıyla Bağış ve  
      Yardım Toplanması Hizmeti. 
 
KARAR :Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı 
takrir ve ekleri incelenmiştir. 
 
GSM, IMT-2000/UMTS ve Sanal Mobil Şebeke Hizmeti işletmecileri haricindeki 
işletmeciler tarafından elektronik haberleşme şebekeleri vasıtası ile sunulabilecek bağış 
ve yardım hizmetlerine ilişkin olarak, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek 
Madde 37’sine, 5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanununun 6’ncı maddesine, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27/11/2008 tarihli ve 2008/DK-08/674 sayılı Kararına, 
05/02/2009 tarihli ve 2009/DK-08/58 sayılı Kararına, 17/03/2010 tarihli ve 2010/DK-
08/168 sayılı Kararına ve ilgili diğer mevzuata istinaden,  
 
1. İşletmeciler tarafından, bağış ve yardım toplamak için müracaat eden vakıf, dernek 

ya da kuruluşların bağış ve yardım toplama yetkisinin olup olmadığı konusunda 
gerekli araştırmanın yapılması,   
 

2. İşletmeciler tarafından toplanıp ilgili mevzuata göre yardım toplama yetkisini haiz 
vakıf, dernek ya da kuruluşa aktarılan bağış ve yardım bedelleri üzerinden, Hazine 
Payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, Kurum Masraflarına Katkı Payı ve idari ücret 
alınmaması,  
 

3. İşletmeciler tarafından sunulan bağış ve yardım hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için 
masraf, işletme gideri gibi her ne ad altında olursa olsun alınan bedellerin ise, bunlar 
işletmecinin geliri olduğundan “Net Satış” kalemi içinde gösterilerek bu gelirler 
üzerinden ilgili mevzuat gereği Hazine Payı, Evrensel Hizmet Katkı Payı, Kurum 
Masraflarına Katkı Payı ve idari ücret alınması,  
 

4. İşletmecilerce, 
 

a. Toplanan bağışların bağış ve yardım tutarında herhangi bir azalışa sebebiyet 
vermeyecek şekilde, ilgili mevzuata göre bağış ve yardım toplama yetkisini haiz 
olanlara tahsil edildiği tarihi izleyen en geç 30 (otuz) gün içerisinde aktarılması,  
 

b. Bağış ve yardım toplanması için verilen elektronik haberleşme hizmetinin karşılığı 
olarak masraf, işletme gideri ve benzeri her ne ad altında olursa olsun alınacak 
bedellerin, bağış toplama yetkisini haiz olanlarla yapılacak sözleşmelerde 
belirtilmesi,  

 
5. GSM, IMT-2000/UMTS ve Sanal Mobil Şebeke Hizmeti işletmecileri dâhil 

Kurumumuzca yetkilendirilen tüm işletmeciler tarafından sunulacak bağış ve yardım 
hizmetlerinden dolayı abonelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamasını teminen, 
işletmecilerin vermiş oldukları bu hizmet karşılığı abonelerden veya bağış ve yardım 
toplama yetkisini haiz olanlardan herhangi bir ücret alınıp alınmayacağı, alınacak ise 
tutarı hakkında abonelerin bilgilendirilmesi de dâhil olmak üzere, hizmeti sunacak 
işletmeciler tarafından gerekli her türlü önlemin alınması, 
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6. İşbu Kurul Kararı’nın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Hazine 

Müsteşarlığına bildirilmesi ve Kurum internet sitesinde yayımlanması,  
 
hususlarına karar verilmiştir. 


