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ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ORANI TÜM HİZMETLERDE  
% 7,5’TEN % 10’A ARTIRILMIŞTIR 
 
 
“Özel İletişim Vergisi” Gider Vergileri Kanununun 39 uncu 
maddesinde düzenlenmiştir. 
 
Söz konusu maddeye göre, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu 
uyarınca (5904 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle değişen 
ibare. 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 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, 

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo 
ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri, 

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı 
hizmeti, 

d) Yukarıda sayılmayan diğer elektronik haberleşme 
hizmetleri, 

 
özel iletişim vergisine tâbidir. 
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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 etmemektedirler. 

 



 

DENET SİRKÜLER 
Sayı : 2021/032 
 

 
Verginin oranı söz konusu maddede tüm hizmetler için % 7,5 olarak belirlenmiş olup, 
bu oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye ve iki katına kadar 
artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir. 
 
Cumhurbaşkanınca 30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanan 6802 Sayılı 
Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) 
Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3469) ile 
özel iletişim vergisi oranları birlikte % 7,5’ten % 10’a çıkarılmıştır. Başka bir ifade ile 
% 33,33 oranında artırılmıştır. 
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 30 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
 
Saygılarımızla. 
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