
  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             31.12.2014/233-1 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

 

2015 YILINDA MOBİL TELEFON ABONELİĞİNİN 
 İLK TESİSİNDE ALINACAK ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ  

 

 

ÖZET : 
2015 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınacak özel 

iletişim vergisi tutarı 44,00 TL olarak belirlendi. 

 

 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39.  maddesi uyarınca, mobil telefon 

aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) 20 YTL özel iletişim vergisi 

alınmaktadır. Bu tutar aynı madde uyarınca,  her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 

sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında 

artırılmak suretiyle uygulanmaktadır. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 

50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkilidir. 

 

Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 30.12.2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 11 Seri No’lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliğinde, mobil telefon 

aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir sunucu tarafından uzaktan 

izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri aktarımına mahsus olan ve 

bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel iletişim veya genel amaçlı 

internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk tesisi ile operatör 

değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme bağlanan vergi tutarı (yirmimilyon 

lira)nın, 10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 2014 yılı için 

40,00 TL olarak belirlendiği, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan 441 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme 

oranı 2014 yılı için % 10,11 olarak tespit edildiğinden, söz konusu maktu vergi tutarının 

1/1/2015 tarihinden itibaren 44,00-TL olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu 

Tebliğ bu sirkülerimize eklenmiştir. 

 

Dolayısıyla,  1 Ocak 2015 tarihinden sonra tesis edilen mobil telefon aboneliğinden 

(operatör değişiklikleri hariç) 44,00-TL özel iletişim vergisi alınacaktır.  

 

Saygılarımızla... 
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30 Aralık 2014  SALI Resmî Gazete Sayı : 29221 

 

TEBLİĞ 

 

Maliye Bakanlığından: 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 

(SERİ NO: 11) 

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına 

ihtiyaç duyulmuştur. 

13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun
(1)

 39 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasında, “Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin merkezi bir 

sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası veri 

aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, görsel 

iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon aboneliğinin ilk 

tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu 

tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
(2)

 hükümlerine göre 

belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 

yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve hizmetlerin 

merkezi bir sunucu tarafından uzaktan izlenmesi ve yürütülmesine yönelik makineler arası 

veri aktarımına mahsus olan ve bunların yürütülmesi için zorunlu olanlar dışında sesli, 

görsel iletişim veya genel amaçlı internet erişimi için kullanılmayan mobil telefon 

aboneliğinin ilk tesisi ile operatör değişiklikleri hariç) maktu olarak alınması hükme 

bağlanan vergi tutarı, 10 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
(3)

 ile 213 sayılı 

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak 

2014 yılı için 40,00 TL olarak belirlenmişti. 

15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 441 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 

olarak tespit edilmiştir. 

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2015 tarihinden itibaren 44,00 TL 

olarak uygulanacaktır. 

Tebliğ olunur. 

—————————————— 
(1)

 23/7/1956 tarihli ve 9362 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
(2)

 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 
(3)

 30/12/2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 


