
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sirküler no: 119           İstanbul, 30 Aralık 2009 

 

 

Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinin 3. fıkrasında, mobil telefon 
aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) yirmimilyon lira 
ayrıca özel iletişim vergisi alınacağı hükmü bulunmaktadır. Maddenin 
devamında ise bu tutarın, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul 
Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında 
artırılmak suretiyle uygulanacağı ve hesaplanan tutarın yüzde beşini 
aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı belirtilmektedir.  
 
2009 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı ise 14 Kasım 2009 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlan 392 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği ile % 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir. 
 
Yukarıdaki hüküm uyarınca, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde 
(operatör değişiklikleri hariç) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere, maktu olarak alınması gereken vergi tutarı, Maliye Bakanlığı 
tarafından 31,78 TL olarak hesaplanmıştır. 
 
Bu vergi tutarı, 29 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, 6 seri 
numaralı Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 
 
 
Saygılarımızla. 
 
Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
Mustafa Çamlıca 
 
 
 
 
 
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 368 55 09 numaralı telefondan 
M. Fatih Köprü (fatih.kopru@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 

 
 

 

Konu: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde ödenmesi gereken özel 
iletişim vergisinin, 2010 yılında uygulanacak tutarı açıklandı. 

 

 

 

 

Kuzey YMM A.Ş. 

Büyükdere Cad.  

Beytem Plaza 

No: 22  34381 Şişli 

İstanbul - Turkey  

Tel: +90 (212) 315 30 00 

Fax: +90 (212) 234 10 67 

www.vergidegundem.com 

www.ey.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan 

açıklamalarımız, konuya 

ilişkin genel bilgiler 

içermektedir.  

Ernst & Young ve Kuzey 

YMM A.Ş.’ye, işbu 

dokümanın içeriğinden 

kaynaklanan veya 

içeriğine ilişkin olarak 

ortaya çıkan sonuçlardan 

dolayı herhangi bir 

sorumluluk iddiasında 

bulunulamaz. 

 

Özet: 2010 yılında mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri 
hariç) ödenmesi gereken özel iletişim vergisi tutarı, 2009 yılı için geçerli olan vergi 
tutarının yeniden değerleme oranında (% 2,2) artırılması suretiyle hesaplanmıştır. 
 
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren 31,78 TL olarak uygulanacak olan bu vergi tutarı, 
29 Aralık 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6 seri numaralı Özel İletişim 
Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 
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