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“İleri teknoloji ve inovasyonun 
v e r g i l e n d i r i l m e s i n d e n 
v a z g e ç i l m e l i ”

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Kızılot, bütçe açığını kapatmak için 
kullanılmak üzere getirilen Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ile şimdiye kadar 30 milyar lira 
toplandığını, bu yıl hedeflerin tutmadığını ve artış gelmesinin muhtemel olduğunu 

söyledi. Rekabet Kurumu (RK) üyesi Murat Çetinkaya ise, Türkiye’de vergilerin kritik eşiği 
çoktan aştığını, vergilendirme ile regülasyon yapıldığını belirterek vergi oranlarında bir indir-
ime gidilmesi, sektöre özgü vergilerin tamamen kaldırılması, ileri teknoloji ve inovasyonun 
vergilendirilmesinden vazgeçilmesini önerdi. 

Prof. Dr. Kızılot, ÖİV’de bu yıl hedef tutturulamadığı için artış 
olabileceğine dikkat çekerken RK üyesi Çetinkaya, telekomüni-
kasyon sektörünün vergilerle regüle edilmemesini, vergilerin in-
dirilmesi hatta kaldırılmasını önerip ileri teknoloji ve inovasyonun 
vergilendirilmesinden vazgeçilmesini istedi. 
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından 22-25 Eylül 2010 tarihleri arasında An-
kara Rixos Otel’de düzenlenen Bilişim 2010 etkinliği kapsamında gerçekleştirilen 
“Telekomünikasyon Sektöründe Vergi Düzenlemeleri” konulu paneli yöneten Prof. 
Dr. Kızılot sözlerine sektör için çok önemli olan bir toplantıya yeteri kadar ilgi gös-
terilmemesinden dolayı “şok” olduğunu belirterek başladı. Panele,  İstanbul Ticaret 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kerem Alkin, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nec-
middin Bagdadioğlu, RK üyesi Çetinkaya ve Referans Gazetesi’nden Hukukçu Dr. 
Bumin Doğrusöz konuşmacı olarak katıldı. 

Telekomünikasyon sektöründe vergi konusunda Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
arasında uçurum bulunduğunu anlatan Kızılot, mobil görüşmede üçüncü olmasına 
karşın Türkiye’nin vergide dünya birincisi olduğunu belirtti. Kızılot “GSM vergiler-
inde birinciyiz. Türkiye’de mobil telefonu üzerinde 7 çeşit mali yük var. Avrupa’da 
vergilendirmede sabit ve mobilde ayrım yokken, Türkiye’de mobil telefondan fazla 
vergi alınıyor. Avrupa’da sadece KDV alınıyor” dedi. 
1999 yılında deprem sonrası süreçte uygulamaya alınan geçici ÖİV’nin, amacından 
uzaklaşarak kalıcı hale getirildiğini anımsatan Kızılot, bugüne kadar bu vergi ile 30 
milyar lira toplandığını bildirdi. Kızılot, 2010 bütçesi içerisinde ÖİV’den beklenen ge-
lirin yılın 8 aylık dönemi itibarıyla yüzde 56 oranında gerçekleştiğini belirterek “Yani 
yılsonu itibarıyla hedef tutmayacak, ‘Hedef tutmadı vergiyi artıralım’ denirse daha da 
tatsız olacak. Oysa oranlar düşseydi hedef aşılırdı” diye konuştu. 

Sektör, vergilerle regüle edilmemeli 
Rekabet Kurumu (RK) üyesi Çetinkaya ise, Türkiye’de vergilerin kritik eşiği çoktan 
aştığını vurgulayarak, “Vergi oranlarında en azından bir indirime gidilmeli, dahası sek-
töre özgü vergilerin tamamen kaldırılması yönünde ön çalışmalar, bir an önce çalışma 
başlatılmalı” dedi. 

İleri teknoloji ve inovasyonun vergilendirilmesinden vazgeçilmesini isteyen Çetinkaya, 
mobil teknolojilerin ülkede büyümenin temel dinamiği olacağının öngörüldüğünü 
belirterek,“Bu nedenle vergiler düşürülmeli. Ne Bilgi (BTK) operatörlere vergi yük-
lemeli ne de Maliye Bakanlığı rakipler arasında bir ayrıma gitmelidir. Maliye Bakanlığı, 
vergiler yoluyla sektörü regüle etmemeli. Rakiplerden birisi kayrılmamalı. Ülkede 
vergilendirme ile regülasyon yapılıyor.  Maliye ile Ulaştırma Bakanlıkları ciddi şekilde 
oturup konuşmalı” diye konuştu.

MOBİLSAD adına panele katılan Alkin, Türkiye’de mobil iletişim sektörünün 350 mi-
lyon dolar büyüklüğe sahip olduğunu ve karmaşık bir vergilenme yapısının oluştuğunu 
anlattı. Sektörde yüksek vergiden yakınıldığını ancak operatörlerin Türkiye’yi terk 
etmediklerini söyleyen Bagdadioğlu de, bu durumu, “Ya memnunlar, ya da daha fazla 
kazanıyorlar” sözleriyle değerlendirdi. 
Türkiye’de rekabeti bozan bir sistemin var olduğuna işaret eden Doğrusöz ise, devletin 
taraf tutarak kullanıcıları sabit telefona yönlendirdiğini, vergi mevzuatının teknolojik 
gelişmelere uzak olduğunu, cep telefonunun hâlâ telsiz olarak görüldüğünü söyledi. 
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