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Elektronik yayına 
v e r g i  i n d i r i m i

2 Aralık’ta yürürlüğe 
giren düzenleme ile 
tablet, akıllı telefon gibi 
cihazlardan okunabilen 
dijital kitap, dergi ve 
gazete formatları için 
alınan vergiler yüzde 10 
ile 17 arasında değişen 
oranlarda düşürüldü. 
E-kitapta basılı kitap 
vergi oranlarıyla 
eşitlenerek yüzde 8’e 
inen vergi oranı, e-dergi 
ve e-gazetede ise yüzde 
1 olarak uygulanacak.

Elektronik 
yayınlardaki 
(elektronik kitap 
“e-kitap”, e-gazete 

ve e-dergi) KDV oranlarının 
düşürülmesi çalışmaları 
sonuçlandı. Tablet 
bilgisayar ve akıllı telefon 
gibi cihazlar üzerinden 
okunabilen e-dergi, 
e-gazete, e-kitap gibi dijital 
yayın versiyonları için vergi 
indirimi uygulandı. Bugüne 
kadar yüzde 18 olan KDV 
oranlarındaki düzenleme, 
1 Aralık itibarıyla Resmi Gazete’de yayınlandı ve 2 
Aralık tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 2013/5595 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile e-kitapta KDV 
oranı yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi. Aynı karar ile 
gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışında 
geçerli olan KDV oranı da fizikileriyle eşitlenerek 
yüzde 1’e indirildi. 

E-kitaplara gelen indirime ek olarak gazete 
ve dergilerin elektronik basımlarında yapılan 
yüzde 17’lik indirim oranının, dijital yayıncılığa 
adım atmak isteyen yayıncı kişi ya da kuruluşları 
teşvik etmesi bekleniyor. Gerçekleşen indirimler 
neticesinde elektronik ortamda yayına girecek 
dergi ve gazete fiyatlarındaki düşüşlerin hem 
kullanıcıların hem de yayıncıların ilgisini çekmesi 
bekleniyor. 
Gelişen teknolojiyle birlikte okurların yoğun 
bir şekilde elektronik yayınları talep ettiği 

ve pazarın büyüdüğüne işaret eden Yayımcı 
Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) 
Başkanı Bayram Murat, e-yayınlardaki KDV 
oranı şikâyetleri üzerine Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını, bunun 
sonucunda e- kitap, e-gazete ve e-dergi KDV 
oranlarının yeniden düzenlendiğini anlattı. 

Söz konusu gelişmeyi özellikle Fırsatları 
Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi 
(FATİH) Projesi ile birlikte yaygınlaşacak olan 
e-okurlar için çok önemli bir adım olarak 
nitelendiren Murat, dünyada hızla büyüyen 
e-kitap yayıncılığının Türkiye’de yayıncılık 
sektörü içindeki payının binde üç seviyelerinde 
kaldığını anımsatarak şunları söyledi: 

“Türkiye’de elektronik yayıncılığının 
gelişememesinin en önemli nedenlerinden 
biri internette e-kitap korsanlığının hızla 
artmasıdır. E-kitap korsanlığıyla mücadele 
edilebilmesi için yasal desteğe ihtiyaç 
vardır. E-kitap korsanlığının yasada açıkça 
tanımlanması ve cezalarının belirtilmesi 
gerekmektedir. Mevcut yasalarla e-kitabın 
korsanlığı ile mücadele çok sınırlı kalmakta, 
caydırıcı sonuçlar alınamamaktadır.”
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