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SĐRKÜLER         Đstanbul, 20.06.2012 
Sayı: 2012/143        Ref:4/143 
 
Konu: 
6322 SAYILI KANUN ĐLE GĐDER VERGĐLERĐ KANUNUNDA YAPILAN 
DEĞĐŞĐKL ĐKLER  
 
15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanun ile Gider 
Vergileri Kanunu’nda yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmaktadır.  
 
Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel Đletişim Vergisi” başlıklı 39’uncu maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan “(operatör değişiklikleri hariç)” ibaresi “(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)” şeklinde değiştirilmi ştir. 
 
Değişiklik öncesi:     Değişiklik sonrası: 
 
Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör 
değişiklikleri hariç) yirmi milyon lira (2012 yılı: 
37.-TL ) ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu 
tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak 
suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde 
beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. 
Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 
50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar 
indirmeye yetkilidir. 

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)  yirmi milyon lira (2012 yılı: 
37.-TL ) ayrıca özel iletişim vergisi alınır. Bu 
tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak 
suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın yüzde 
beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. 
Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı % 
50'sine kadar artırmaya veya yarısına kadar 
indirmeye yetkilidir. 

 
Yapılan değişiklik ile mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde maktu olarak alınan özel 
iletişim vergisinin, 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 abonelikleri için alınmaması yönünde düzenleme yapılmaktadır.  
 
Bu düzenleme 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.  
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Saygılarımızla,  
 
       DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
          MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
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Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
 


