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ERK YMM SİRKÜLER 

                                  
 

Sirküler Tarih: 01.02.2021 

Sirküler No     : 2021.23 
 

 

Konu: 3469 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu 

hizmetlere ilişkin özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır. 

 

 

Özet: 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3469 

sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu hizmetlere ilişkin 

özel iletişim vergisi oranı %10’a çıkarılmıştır. Buna göre; 

 

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.  

Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde özel iletişim 

vergisine ilişkin hükümler yer almaktadır. Söz konusu madde 

kapsamında; mobil elektronik haberleşme işletmeciliği 

kapsamındaki tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri, radyo 

ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından 

iletilmesine ilişkin hizmetler, internet hizmetleri ile bunlar 

dışındaki diğer elektronik haberleşme hizmetlerinde özel iletişim 

vergisi oranı %7,5 olarak uygulanıyordu. 

Bu karar ile Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis 

sağlayıcılığı hizmetlerinde özel iletişim vergisi, %10 oranında 

uygulanacaktır. 

 

ERK Denetim ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. 
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Bu sirkülerde yer verilen 

açıklamalarımız, konuya ilişkin 

genel bilgiler içermektedir. 

Ayrıntılı açıklamalar için bu 

sirkülerde yer alan ilgili mevzuata 

veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar 

bulunmaktadır. 

 

mailto:info@erkymm.com
http://www.erkymm.com/


A: Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok.No:1 Flora Residence K.11 D.141-142  34750           Ataşehir /İSTANBUL  

T: 0.216.340 00 86    F: 0.216.340 00 87   E: info@erkymm.com     www.erkymm.com   Sayfa 2 

Bu Karar yayımı tarihi olan 30.01.2021 tarihinde yürürlüğe 

girmektedir.  
 

 

 

Saygılarımızla. 

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik  

Hizmetleri Ltd. Şti. 

Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


