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Cihazda Yüzde 60, Abonelikte Yüzde 35’lik Vergi Yükü...
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Kahraman Yapıcı
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EMO İzmir Şube Basın- Cep telefonu cihazları üzerin-
de en büyük vergi yükünü uzun yıllardır uygulanan Özel 

Tüketim Vergisi (ÖTV) oluşturmaktadır. Avrupa Birliği’ne 
uyum kapsamında 2002 yılında çıkarılan kanunla uygulanan 
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinden değil de 
ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi aşa-
masında alınmaktadır. Bir anlamda bu verginin mükellefi 
ithalatçılar ve ilk satıcılardır. İthalatçı için alım maliyetine 
yüzde 25 olarak uygulanan ÖTV’nin yarattığı ek maliyet 
doğrudan tüketiciye yansıtılmaktadır. Cep telefonları için, 
(IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği’ne göre; yüzde 25 
olarak uygulanan ÖTV’nin bir alt limiti de bulunmaktadır.

ÖTV Kanunu’na 16 Haziran 2009’da eklenen geçici düzen-
leme ile 40 lira olarak belirlenen tutar, 13 Ekim 2011 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
önce 100 liraya çıkarılmıştır. Oransal ÖTV’nin cep tele-
fonları için 2013 yılsonuna kadar en az belirlenen alt limit 
düzeyinden tahsil edilmesine yönelik uygulamanın süresi, 
24 Mayıs 2013 tarihli yasa değişikliğiyle 2023 yılsonuna 
kadar uzatılmıştır. Bakanlar Kurulu; Resmi Gazete’de 1 
Ocak 2014 tarihinde yayımlanan kararıyla alt limiti 120 lira 
yapmıştır. Böylece yasada 40 lira olarak belirlenmiş olan 
alt limiti 3 katına kadar artırma yetkisini sonuna kadar 
kullanmış olmasına karşın yetkisiz bir şekilde Bakanlar 
Kurulu, Resmi Gazete’de 1 Ocak 2016 tarihinde yayımladığı 
2015/8353 sayılı kararıyla 2011 yılında belirlenen 120 TL’lik 
bedeli artırarak, 160 TL’ye yükseltmiştir. Alt limitin 160 
liraya çıkarılmasından 8 ay sonra, 20 Ağustos 2016 tarihli 
yasa değişikliğiyle 40 liralık alt limit 160 liraya çıkarılmıştır. 
Halen 160 lira olarak uygulanan alt limiti 2023 yılına kadar 
Bakanlar Kurulu’nun 0-480 lira arasında belirleme yetkisi 
bulunmaktadır. 

TRT Yükü Yüzde 10’a Yükseldi
ÖTV oranının yarattığı ek maliyetlere ve dolaylı vergilerin 
yarattığı yoksullaşma tartışmalarına rağmen Resmi Gaze-
te’de 28 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu 
kararıyla “TRT Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televiz-
yon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan 
Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü 
Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Karar”da 
değişiklik yapılarak, yeni bir yük yaratıldı. 

TV ve radyo alıcıları bulunan cihazlara uygulanan TRT 
bandrolü, İnternet’e erişebilen tüm cihazlar gibi cep tele-
fonlarına ve bilgisayarlara da eklendi. Üzerinde radyo ve TV 
alıcısı bulunan cep telefonlarına yüzde 7’lik TRT bandrolü 
uygulanırken, üzerinde alıcı olmadığı halde İnternet’e eri-
şebilen tüm cep telefonlarına ise yüzde 6’lık yeni bir yük 
getirildi. Benzer şekilde dahili radyo veya TV alıcısı olan 

bilgisayarlar için yüzde 3’lük TRT bandrolü, tabletler dahil 
İnternet üzerinden radyo veya TV yayınlarına erişilebileceği 
gerekçesiyle alıcısı olmayan bilgisayarlara ise yüzde 2 olarak 
uygulanmaya başladı. Söz konusu kararın ardından 8 Ağus-
tos 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararıyla akıllı cep telefonları için yüzde 6 olarak 
uygulanan TRT bandrolü oranı yüzde 10’a yükseltildi. 

Öte yandan Resmi Gazete’de 4 Ocak 2017 tarihinde ya-
yımlanan “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Elektronik 
Bandrol Uygulaması Yönetmeliği” ile cihazlara fiziki olarak 
bandrol yapıştırılması yerine cihaz ve bandrol bilgilerinin 
elektronik ortamda saklanmasına dayalı yeni bir sisteme 
geçildi. Bandrol etiketleri ile aynı hukuki sonuçları doğura-
cak elektronik bandrol (e-Bandrol) uygulaması kapsamında 
cihazlara yönetmelikte şöyle yer verildi: 

“a) İthalatta; ticari maksatla ithal edilen cep telefonu, 
taşıtlar ve televizyonlar.
b) İmalatta; yurtiçinde imal edilen cep telefonları ve 
televizyonlar.”

ÖTV ve TRT bandrolü dışında cep telefonlarına satış sıra-
sında yüzde 18’lik KDV de uygulanıyor.

Yurtdışından Alınan Telefonlar 
TRT’nin talebi üzerine Bakanlar Kurulu’nun 2016/9594 
sayılı kararı ile yolcu beraberinde ticari amaç dışında ülkeye 
getirilen cihazlara 1 Ocak 2017’den itibaren uygulanmak 
üzere bandrol uygulamasının getirilmesi kararlaştırıldı. 
Karara göre; İnternet bağlantısı olan cep telefonlarından 20 
Avro, bilgisayarlardan 10 Avro sabit bandrol ücreti alınması 
sağlandı. Yine aynı karar çerçevesinde televizyonlardan 
ekran büyüklüğüne göre 8-80 Avro, radyolardan 1-2 Avro, 

1 TL’lik Telefonun Serüveni

Yurtdışından 1 TL’ye ithal edilen veya 1 TL’lik 
maliyet ile yurtiçinde imal edilen cep telefonu, as-
gari ÖTV’nin eklenmesiyle bir kalemde 161 TL’ye 
ulaşmaktadır. İthalatçı veya üreticinin kar payı 
koymadan 1 TL satış rakamı ile piyasaya sürmek 
istediği telefona yüzde 10’luk TRT bandrolü (0.1 
TL) eklendiğinde 161.1 lira olan bedel üzerinden 
yüzde 18’lik KDV’nin de (28,99 TL) uygulanmasıyla 
satış fiyatı 190 TL’ye ulaşmaktadır. Kayıtdışı olarak 
pazarlanan telefonlar hariç olmak üzere Türkiye’de 
cep telefonunun kullanıcılara minimum maliyeti 
2018 itibariyle 200 TL dolaylarındadır.
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videolardan 18 Avro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlardan 1-18 
Avro, TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9-21 Avro arasında, 
uydu cihazları ve diğer set üstü kutulardan 7 Avro bandrol 
kesintisi yapıldı. Ayrıca radyolu ya da televizyonlu olan “mp3, 
mp4, navigasyon, ev sinema sistemleri, DVD ve VCD çalar” 
gibi cihazlardan da 2-15 Avro arasında sabit bandrol ücreti 
alındı. Böylece bu cihazların yurtiçinde satılması durumun-
da satış fiyatına eklenen yüzde 10’luk TRT bandrolü yolcu 
beraberinde getirilen cihazlar için Avro üzerinden sabit 
olarak uygulanmaya başlandı. Resmi Gazete’de 31 Aralık 
2017 tarihinde yayımlanan 2017/11167 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararıyla 2018 yılında da aynı bedellerin alınacağı açık-
landı. Bu karar, yurtdışından ticari amaç dışında getirilen 
cihazlardan bandrol alınması uygulamasının geçici olarak 
başlatılan Özel İletişim Vergisi (ÖİV) gibi önümüzdeki 
yıllarda da sürdürüleceğini göstermiştir. 

TRT bandrolünün yolcu beraberinde gelen cihazlar için de 
uygulanması anlamına gelen Bakanlar Kurulu kararından en 
çok cep telefonları etkilenmektedir. Söz konusu cep telefo-
nu için 20 Avroluk bandrolün alınıp alınmadığı, telefonun 
ülke içindeki cep telefonu şebekelerine erişim için zorunlu 
olan kayıt işlemi sırasında kontrol edilebilmektedir. Onun 
dışında gümrük kapılarında, havalimanlarında yolcuların 
yanlarında taşıdığı taşınabilir ve tablet bilgisayarların nere-
den satın alındığı tartışma konusuna dönüşecektir. 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) en son 
açıkladığı verilere göre; 2014’te yurtdışından yolcu bera-
berinde getirilerek kayıt altına alınan cep telefonu sayısı 
610 bin 44 iken 2015’de yüzde 18.60 artışla 723 bin 532’ye 
ulaşmıştır. Bu yıl da 2015’teki kadar cep telefonunun yol-
cu beraberinde ülkeye giriş yapması durumunda TRT’ye 
aktarılacak bandrol kesintilerinin toplamı 7 milyon Avro’yu 
aşacaktır. Bilgisayarlar, TV’ler, radyolar gibi diğer cihaz-
lardan da yapılacak bandrol kesintileri hesaba katılırsa bu 
rakam daha da büyüyecektir. 

Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların Türki-
ye’de kullanılabilmesi için gerçekleştirilen elektronik kimlik 
bilgisine (IMEI) sahip cihazların kayıt altına alınabilmesi 
için harç bedeli ise 149.2 TL olarak uygulanmaktadır. 2018 
yılında da 2015 rakamları kadar cihazın kayıt edileceği varsa-
yımı ile yapılan hesaplamada 107 milyon 950 bin TL’yi aşan 
bir tahsilatın gerçekleşeceği ortaya çıkmaktadır. 

Cihazlar Üzerindeki Toplam Vergi Yükü Yüzde 60’ı 
Aşıyor
İmalatçısı veya ithalatçısı tarafından 400 TL’den piyasaya 
sürülmek istenen İnternet erişimine sahip cep telefonuna, 
yüzde 25 ÖTV’nin yanı sıra yüzde 10 oranında TRT band-

rolü ve son olarak genel toplama yüzde 18’lik KDV yansıtıla-
caktır. Bu durumda bu cihaza yüzde 25 olarak uygulanması 
gereken 100 TL’lik ÖTV, 160 TL olarak belirlenen asgari 
tutarın altında kalacağından yükseltilerek uygulanacaktır. 
Yüzde 10’luk TRT bandrolü için de 40 TL ek kesinti ile 
birlikte, KDV matrahı 600 TL’ye yükselecektir. Son olarak 
bu yüzde 18’lik KDV’nin uygulanmasıyla cep telefonunun 
ücreti 708 TL’ye yükselecektir. Bu durumda 400 TL’lik 
akıllı cep telefonu için toplam vergi tutarı 308 TL olmaktır. 
Bu tutar oransal olarak da yüzde 77 dolayında bir vergilen-
dirmeye denk gelmektedir. Bir başka anlatımla 700-750 
TL bandında satın alınan cep telefonlarının, vergi hariç 
maliyetlerinin 400-450 TL bandında olduğu söylenebilir. 

TRT bandrol oranı yüzde 6’dan yüzde 10’a çıkarıldığı 8 
Ağustos 2017 tarihinden önce aynı telefonun toplam mali-
yeti faturalara 689.12 TL olarak yansımakta ve toplam vergi 
yükü yüzde 72 olarak şekillenmekteydi. Söz konusu TRT 
bandrolü zammının bu örnekte cep telefonuna getirdiği ek 
yük 19 TL düzeyindedir. Oransal olarak da toplam vergi 
yükü, 5 puan artmıştır. 

Akıllı cep telefonları için piyasa değerlerine daha yakın bir 
örnek vermek gerekirse, ithalatçı tarafından 1000 TL ola-
rak piyasaya satılmak istenen cep telefonu için ÖTV tutarı, 
belirlenen asgari tutarı geçerek 250 TL’ye ulaşmaktadır. 
Yüzde 10’luk TRT bandrolü ise 100 TL olarak faturala-
ra yansıyacaktır. Bu durumda KDV matrahı 1350 TL’ye 
ulaşmaktadır. Yüzde 18’lik KDV tutarı 243 TL olacaktır. 
Bu durumda 1000 TL’den piyasaya sunulmak istenen cep 
telefonu, yüzde 59.3’lük toplam vergiyle 1593 TL’den tü-
keticiye faturalanacaktır. TRT bandrolünün yüzde 6’dan 
yüzde 10’a yükselmesinin öncesinde aynı telefonun toplam 
maliyeti 1545 TL düzeyinde kalıyordu. Söz konu değişiklik 
ile maliyet 48 TL yükselirken, toplam vergi yükü de yüzde 
54’ten yüzde 59.3’e çıkarılmış oldu. 

CEP TELEFONU VERGİ YÜKÜ Örnek-1 Örnek-2

Satış Bedeli 400 TL 1000 TL

ÖTV (Yüzde 25) 160 TL* 250 TL

TRT Bandrolü (Yüzde 10) 40 TL 100 TL

KDV (Yüzde 18) 108 TL 243 TL

Toplam 708 TL 1593 TL

Toplam Vergi 308 TL 593 TL

Vergi Oranı 77 % 59,3 %

*Asgari ÖTV tutarının altında kaldığından 160 TL’ye tamamlanmıştır. 

1 Avroluk Telefonun Serüveni

Düşük vergi oranları nedeniyle yurttaşların büyük çoğunluğunun yurtdışı ziyaretlerinde cep telefonu alışverişi yap-
tıklarına sıklıkla rastlanmaktadır. Örnek olarak 1 Avroluk bir telefon alan vatandaşımızın maliyetlerine, 20 Avroluk 
(Merkez Bankası 5 Ocak 2018 Alış Kuru 4.5269 TL) ek vergi ve IMEI kayıt harcı (149.2 TL) da eklenecektir. Bu 
durumda toplam maliyet 244.2 TL’ye yükselecektir. Yurtdışından kendisine hediye edilen telefonu kullanmak isteyen 
yurttaşlar ise yaklaşık 240 TL ödemek zorunda kalacaktır.
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CEP TELEFONU ABONE FATURASI 

İletişim Bedelleri 29.45 TL

Telsiz Kullanma Ücreti 1.88 TL

ÖİV (Yüzde 7,5) 2.21 TL

KDV (Yüzde 18) 6.04 TL

Toplam 39.58 TL

Vergi Tutarı 10.13 TL

Vergi Oranı 34.4 %

Yıllık 22.52 TL olan Telsiz Kullanma Ücreti 12 eşit taksitle faturaya dahil 
edilmiştir. 

Türkiye’nin Ortalama Faturası 40 TL 
Özetle son açıklanan verilere göre cep telefonu işletme-
cilerin abone başına elde ettikleri ortalama gelir (vergiler 
hariç) 29.45 TL’dir. Bu rakamlara vergilerin eklenmesi ile 
Türkiye için abone başına ortalama cep telefonu kullanım 
gideri hesaplanabilir. Yani yeni telefon hattı aboneliği ya-
pılmaksızın var olan hatlar üzerinden geçen yılki düzeyde 
kullanım ve aynı düzeyde işletmecilerin gelir elde edeceği 
hesabıyla; aylık sabit Telsiz Kullanım Ücreti olan 1.88 TL 
ile yüzde 7.5’lik ÖİV ve yüzde 18’lik KDV’nin eklenmesiyle, 
Türkiye’de abone başına ortalama cep faturası 2018’de 
cep telefonu işletmecileri zam yapmasa bile 39.58 TL’ye 
yükselmektedir.

BTK’nin verilerine göre Eylül 2017 itibariyle 0-9 yaş nüfusu 
ve makineler arası iletişim için kullanılanlar hariç olmak 
üzere mobil penetrasyon oranı yüzde 109.9’dur. Bu durum-
da biri 9 yaş altı olmak üzere 2 çocuğu bulunan 4 kişilik bir 

Aboneden Alınan Vergiler
Kullanıcılar cihaz alırken, karşı karşıya kaldıkları ağır vergi 
yüküne cihazlarını kullanırken de maruz kalmaktadır. Resmi 
Gazete’de 31 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan Özel İleti-
şim Vergisi (ÖİV) Genel Tebliği (Seri No: 16) ile yeni bir 
faturalı hat aldığınızda 46 TL tutarındaki maktu İlk Tesis 
Özel İletişim Vergisi 53 TL’ye yükseltilmiştir. Yine 2018 için 
22.52 TL olarak belirlenen “Telsiz Ruhsatname Ücreti” de 
faturaya yansıtılmaktadır. Cep telefonu abonelerinin sahip 
oldukları hat başına belirlenen bu rakamlar 12 eşit takside 
bölünerek tahsil edilmektedir. Yeni hattın satın alındığı ilk 
yıl boyunca uygulanan bu vergilerin yanı sıra kalıcı olarak uy-
gulanan Telsiz Kullanım Ücreti adlı bir vergi de mevcuttur. 

BTK tarafından yayımlanan 2018 Yılı Telekomünikasyon 
Hizmetleri Ücret Tarifesi uyarınca; 2017 yılında 19.68 
TL olarak uygulanan “Telsiz Kullanım Ücreti”, 2018 yılı 
için 22.52 TL olarak belirlenmiştir. Söz konusu ücret cep 
telefonu işletmecileri tarafından taksitlendirilerek, her ay 
tahsil edilmektedir. Bir anlamda Telsiz Kullanım Ücreti 
aylık 1.88 TL olarak kullanımdan bağımsız biçimde her ay 
faturaya yansıtılmaktadır. 

İnternet ÖİV’sine Yüzde 50 Zam 
İletişim türüne göre farklı olarak uygulanan ÖİV, Ocak 
2018 itibarıyla tek bir oran olarak yüzde 7.5 düzeyinde 
uygulanmaya başlamıştır. Buna yönelik düzenleme, Resmi 
Gazete’de 5 Aralık 2017 tarihinde yayımlanan 7061 sayılı 
Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. Torba kanun olarak 
nitelendirilen bu düzenlemede 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanunu’nun ilgili maddesinde değişiklik gerçekleştiril-
miştir. Değişiklikle birlikte daha önce konuşma ve SMS 
hizmetleri için uygulanan yüzde 25’lik ÖİV oranı yüzde 
7.5’e düşürülürken, geçmişe göre faturalarda daha büyük 
kalemler haline gelen İnternet paketlerine uygulanan ÖİV 
ise yüzde 5’den yüzde 7.5’e yükseltilmiştir. Değişiklikle 
birlikte radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve 
kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetler için uygu-
lanan yüzde 15’lik ÖİV de yüzde 7.5 oranına sabitlenirken, 
fiber, ADSL gibi sabit hatlar üzerinden sağlanan İnternet 
erişimi hizmetleri için oran yüzde 5’den 7.5’e çıkarılmıştır. 
Söz konusu değişiklikle konuşma için uygulanan vergide 
düşüş olurken, mobil ve sabit İnternet’e erişimde uygulanan 
ÖİV yüzde 50 oranında zamlanmıştır. 

Cepte İşletmecilerin Abone Başına Geliri Arttı
BTK verilerine göre; işletmecilerin abone başına elde 
ettikleri aylık gelir ortalaması (ARPU) 2012 yılında 21.16 
TL iken, 2013’te 21.32’ye, 2014’te 22.5’e, 2015’te ise 24.5 
TL’ye kadar yükselmiştir. 4.5N’ye geçiş süreci ile birlik-
te 2016 sonu itibarıyla abone başına ortalama aylık gelir 
yüzde 10.7’lik artışla 27.13 TL’ye çıkmıştır. BTK’nın 2017 
Üçüncü Çeyrek Pazar Veri Raporu’ndan elde ettiğimiz 3 
işletmecinin ARPU değerlerinin ağırlıklı ortalaması esas 
alınarak hesaplanan Türkiye için mobil ARPU değeri 
29.45 TL’dir. Rapora 7.13 Avro olarak yansıyan bu değerin 
hesaplamasında BTK tarafından Merkez Bankası günlük 
döviz satış kurlarının ortalaması (1 Avro=4,131558 TL) 
kullanılmıştır. 
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ailede toplamda 3 telefon hattının kullanıldığı varsayılabilir. 
Söz konusu ailenin aylık ortalama cep telefonu faturası 119 
TL, yıllık 1425 TL olacaktır. Asgari geçim indirimi dahil eşi 
çalışmayan 2 çocuklu bir işçi için net asgari ücretin Ocak 
2018’de 1679 TL olduğu düşünülürse, 3 hattı bulunan 
hanenin “yıllık cep telefonu gideri”, 1 aylık asgari ücrete 
yaklaşmaktadır. 9 yaş altındaki çocuğun büyümesi ve cep 
telefonu kullanmaya başlamasıyla “yıllık cep telefonu gideri” 
1900 TL’ye ulaşarak, aylık asgari ücreti aşmaktadır. Aynı 
ailenin sadece kullanım için ödeyeceği aylık fatura asgari 
ücretin yüzde 9.4’ü düzeyindedir. Dört hat kullanan bir 
aileden cep telefonu kullanımından kaynaklı aylık ortalama 
tahsis edilen vergi 40.52 TL, yıllık ise 486 TL’dir. Bu he-
saba ilk hat açılışında uygulanan kesintiler ve cep telefonu 
edinme maliyeti de dahil değildir.

Toplumun genelini aynı düzeyde vergilendiren dolaylı ver-
gilerle Hazine’ye gelir elde etme anlayışı, yoksul kesimler 
üzerindeki yükü artırmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri 
ve buna dayalı hizmetler üzerindeki vergi yükleri, kullanım 
oranının artması önündeki en büyük engeli teşkil etmekte-
dir. Akıllı cep telefonu kullanımına geçmek isteyen asgari 
ücretle geçinen 4 kişilik ailenin cihaz satın alımı ve bu cihaz-
ların kullanımı için yıllık ödeyecekleri fatura 5 asgari ücreti 
aşmaktadır. Vergiler hariç 1000 TL’den piyasaya sürülen 
ortalama bir akıllı cep telefonunun vergiler dahil toplam 
maliyeti 1593 TL’dir. Aile bireylerinin hepsine akıllı cep 
telefonu alınma durumunda 4 telefon için toplam maliyet 6 
bin 372 TL olacaktır. Cep telefonu işletmecilerinin abone 
başına elde ettikleri ortalama gelir üzerinden yapılan hesap-
lamaya göre ortalama cep 
telefonu faturasının vergiler 
dahil 39.58 TL düzeyinde 
olduğu düşünüldüğünde, 12 
ay boyunca 4 hat için ödeye-
ceği toplam rakam 1900 TL 
dolaylarında olacaktır. Aynı 
yıl söz konusu telefonlardan 
satın almak isteyen asgari 
ücretlinin yalnızca yıllık cep 
telefonu kaynaklı iletişim 
maliyeti 5 asgari ücreti aş-
maktadır. Toplamda 8 bin 
272 TL’yi bulan bu giderin 
2 bin 858 TL’lik kısmı cihaz 
ve kullanım faturalarındaki 

vergilerden kaynaklanmaktadır. Asgari ücretli yoksul kesim-
lerin hali hazırda ulaşmakta zorluk çektiği bilgi ve iletişim 
teknolojileri üzerindeki yüklerden biri olan TRT bandrolü 
oranının 2018’de artırılması; bütçe açıklarının teknoloji 
yoksulluğu büyütülerek kapatılması anlayışının süreceğine 
işaret etmektedir. 

Bilgi teknolojilerine erişim ve kullanım maliyetlerinin 
sürekli olarak büyüdüğü ülkemizde, kendi geliştirdiği 
teknolojiyi kullanan, bilgiye ve Ar-Ge’ye dayalı yeni bir eko-

sistem yaratılması olasılığı 
hızla düşmektedir. Geçti-
ğimiz yıl da düşük olan bu 
ihtimal, sanayi elektriğine 
uygulanan TRT payının 
kaldırılmasıyla azalan TRT 
bütçesinin şişirilmesine 
kurban edilmiştir. Kamu 
yayıncılığı vasfı da kalmayan 
TRT’nin kullandığı deva-
sa bütçe, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri Yoksulluğu 
olarak nitelendirilebilecek 
yeni bir tür geri kalmışlığı, 
tetiklemektedir. 

4 Kişilik Aile Akıllı Telefon Maliyeti

Maliyet Kalemleri Adet Birim Bedeller
(TL) 

Yıllık Toplam
(TL)

Cihaz Bedeli 4 1000 4000

Cihaz Vergileri (ÖTV, TRT Bandrolü ve KDV) 4 593 2372

Cihaz Maliyet Toplamı 4 1593 6372

Yıllık-Fatura-İletişim Ücretleri 4 29,5 471

Yıllık Fatura Vergileri-(Telsiz Kullanma Ücreti, ÖİV, KDV) 4 10,1 486

Yıllık Kullanım Faturası Maliyeti 4 39,6 1900

Toplam Maliyet 8272

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli, Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu) 1679

Akıllı cep telefonu kullanımına 
geçmek isteyen asgari ücretle 
geçinen 4 kişilik ailenin cihaz 
satın alımı ve bu cihazların 

kullanımı için yıllık ödeyecekleri 
fatura 5 asgari ücreti aşmaktadır.


