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ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 19) 
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI 
 
(RG.29.12.2020, 31346(1. Mükerrer)) 
 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 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) yirmi milyon lira 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.” hükmü yer 
almaktadır. 
 
18 No.lu Özel İletişim Vergisi Genel ile söz konusu maktu vergi 
tutarı 2020 yılı yeniden değerleme oranında artırılmış ve 
01.01.2021 tarihinden itibaren 86,00 TL olarak belirlenmiştir. 

 
Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirle 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-3.htm

