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SİRKÜLER SAYI: 2021/025                                                     31.01.2021  

 

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR 
 

30.01.2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3469 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun “Özel iletişim 

vergisi” başlıklı 39. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde 

belirtilen oranların % 10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 

Özel iletişim vergisi 

 

Madde 39 - 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz 

sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 

sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 

uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya 

bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla 

yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan 

işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden 

teknik olarak verilebilecek her türlü 

hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile 

ulusal egemenlik kapsamındaki uydu 

Özel iletişim vergisi 

 

Madde 39 - 406 sayılı Telgraf ve Telefon 

Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz 

sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 

sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 

uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya 

bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla 

yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan 

işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden 

teknik olarak verilebilecek her türlü 

hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile 

ulusal egemenlik kapsamındaki uydu 
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yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve 

işletme yetkisine sahip olanlar hariç);  

 

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme 

işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli 

hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) 

tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri 

%7,5, 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu 

platformu ve kablo ortamından iletilmesine 

ilişkin hizmetleri %7,5,   

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis 

sağlayıcılığı hizmeti %5,  

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına 

girmeyen diğer elektronik haberleşme 

hizmetleri %7,5, 

 

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 

yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve 

işletme yetkisine sahip olanlar hariç);  

 

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme 

işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli 

hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) 

tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri 

%10, 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu 

platformu ve kablo ortamından iletilmesine 

ilişkin hizmetleri %10,   

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis 

sağlayıcılığı hizmeti %10,  

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına 

girmeyen diğer elektronik haberleşme 

hizmetleri %10, 

 

Oranında özel iletişim vergisine tâbidir. 

 

Düzenleme 30.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Saygılarımızla,  

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

EK 

3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) 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 YETKİNER  

YMM 

Mazars Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr
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