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GSM SEKTÖRÜNDEKİ MALİ YÜKLER VE BUNLARIN 

ETKİLERİ 
 

 

Veli KARGI

 

I-GİRİŞ 

Telekomünikasyon sektörü, ekonominin bütünü üzerine olan etkisi ile stratejik bir 

sektördür. Gelişmiş ülkeler, sektörün öneminin bilinciyle, bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

daha yaygın ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, bilgi toplumu oluşturmayı 

amaçlayan, uzun vadeli planlar yaparak aktif bir şekilde sektörün gelişimini teşvik 

etmektedirler. 

Ülkemizde de mobil iletişimin en önemli etkisi ekonomide görülmüştür. Milyar dolarlar 

düzeyindeki lisans bedelleri özelleştirme gelirlerine önemli bir katkıda bulunurken, çok daha 

fazla boyutlardaki yatırımlar da ülkede irili-ufaklı çok sayıda şirkete yeni fırsatlar yaratmıştır. 

Diğer yandan, her yerden ve her zaman iletişim kurulabilmesi de ekonomideki döngüyü 

hızlandırıp büyütmüştür. 

Ancak, 2000 yılından itibaren yatırımcılar kadar Devletin dikkati de hızlı gelişen ve 

geliştikçe yasam ve çalışma biçimlerini derinden etkileyen bu sektöre yönelmiştir. 2000 

yılında geçici "deprem vergisi" ile başlanan süreç bugün,   toplam kullanımın  %92'sine 

varan ağır bir yüke dönüştürülmüştür. 

Nitekim GSM Birliği tarafından yapılan ve yayınlanan çalışma, Türkiye’nin aşırı 

vergilendirme 101 ülke arasında dünyada başı çektiğini ve en yüksek vergi uygulamasında 

%30'a yakın bir oranla ikinci sırada olan Tanzanya ve Uganda ile arasında bile çok büyük 

bir fark olduğunu ortaya ortaya koymuştur.
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ABD'de uzun süredir yapılan çalışma ve araştırma sonuçları ise, genel olarak "verginin 

(ve benzeri uygulamaların) ekonomik faaliyetleri bozduğunu", özellikle "rekabetin yoğun 

olduğu mobil iletişim sektöründeki ek vergilerin doğrudan ve tamamen kullanıcıya 

yansıdığını" ve gerçekte "1 $'lık vergi yükünün toplumsal refahta 0,72 - 1,14$'lık 

gerilemeye neden olduğunu" ortaya koymuştur.
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Buna dayanarak devletin, vergi gelirlerini artırmak amacıyla getirdiği ek yükler ile 

vatandaşın refahını geriletmekte olduğu açıktır. 

Ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için bu kadar önemli bir sektörün bu kadar 

büyük, dünyada eşi benzeri olmayan bir yük altına sokulması her ne sebeple olursa olsun 

anlaşılabilir görünmemektedir. 

 

 

II-GSM SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ VE ULUSLARARASI 

KIYASLAMA 

Ülkemizde  cep  telefonu  aboneleri,  dünyanın hiçbir  ülkesinde olmadığı kadar fazla 

vergi yükü altında bulunmaktadır. Cep telefonu kullanıcıları aşağıdaki tabloda detaylıca 

yeralan ve KDV hariç tümü sektöre has olan toplam 7 çeşit vergi ve ücretleri 

ödemektedirler. 

GSM Sektörü Üzerindeki Vergi ve Ücretler;     2007 

1) Telsiz Ruhsatname Ücreti   10.00YTL. 

2) Telsiz Kullanım Ücreti   10.00YTL 

3) Özel İletişim Vergisi - Yeni Tesis  26.00YTL 

4) Özel İletişim Vergisi    25 % 

5) Hazine Payı     15 % 

6) Kurum Masraflarına Katkı Payı (KMKP)  0.35 % 

7) KDV   18 % 

 

Kullanıcılar, abonelik tesisinde alınan Özel İletişim Vergisi -Yeni Tesis (2007 yılında 

26 YTL) ve Telsiz Ruhsatname Ücreti (2007 yılında 10 YTL) ödemektedirler. Bunun yanı 

sıra hatların kullanıma açık olduğu her yıl için de Telsiz Kullanım Ücreti (2007 yılında 

yıllık 10 YTL) ödemektedirler. Sabit vergi ve benzeri yüklerin yanı sıra kullanım bedelinin 

%25'i kadar Özel İletişim Vergisi ve %18'i kadar Katma Değer Vergisi ödemektedirler. 

İşletmeciler ise ayrıca brüt gelirleri üzerinden %15 Hazine Payı, %0,35 Kurum 

Masraflarına Katkı Payı ödemektedirler. 

Aylık olarak ortalama 80 dakikalık kullanım gerçekleştiren bir abone, abone olduğu 

operatörün tüm yönlere doğru olan aramaları için eşit ücret uygulaması halinde,aylık 

20YTL'lik yıllık ise 240 YTL. lik bir kullanım gerçekleştirmiş olmaktadır. Abone aldığı 

hizmet için işletmeciye yılda ortalama 203,16 YTL öderken, devlete aboneliğinin ilk 

yılında 186,04 YTL, daha sonraki yıllarında ise 150,04 YTL ödemektedir. Böylece abone, 

aboneliğinin ilk yılında %92, daha sonraki yıllarında %74 oranına varan bir vergi yükü ile 



karşılaşmaktadır. Bu dünyada eşi benzeri olmayan bir orandır. Nitekim GSM Birliği 

tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmada Türkiye, GSM hizmetlerine uygulanan aşırı 

vergide 101 ülke arasında ilk sırada yer almaktadır.
3
 Bu konuda bir dünya rekoruna imza 

atan ülkemize en yakın ülkeler ise sırasıyla Tanzanya, Uganda, Brezilya, Ukrayna ve 

Zambiya olup, ikinci sırada bulunan Tanzanya'da bile bu oran %30'a yakındır. Öte yandan 

tüm ülkeler için ortalama yasal yükümlülük oranı %17,4 civarındadır. 

101 Ülkenin GSM sektöründeki vergiler açısından incelendiği GSM Association 

raporuna göre yasal yükümlülüklerin kullanıcı üzerine getirdiği yük açısından ülkemiz, söz 

konusu kuruluşun 2005 yılı raporunda da olduğu gibi, açık ara farkla birinci konumdadır.
3
 

Ülkemizin ve toplumumuzun gelişmesi için çok önemli bir yeri olan bu sektörün 

üzerindeki yükler, aboneliğin ilk yılında ve sonraki yıllarında ödenen vergi miktarları 

aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 
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Aboneliğin ilk yılından sonraki yıllarda ödenen tutarlar 
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III- VERGİ YÜKÜNÜN HAFIFLETILMESINE YÖNELİK ÖNERİLER 

Telekomünikasyon sektöründeki vergilendirmenin etkileri, hem devlet kurumları hem 

de ilgili özel sektör ve akademik kurumlar tarafından çok kapsamlı olarak ABD'de 

incelenmiştir.
4
  Bu kapsamda, mobil iletişim hizmetleri ayrıca ve ayrıntılı olarak 

incelenmiş olup, bulgular özetle aşağıdaki gibidir; 

 Vergi (ve benzeri uygulamalar) ekonomik faaliyetleri bozmaktadır.
5
 

 Vergiler; ücretleri artırır ve böylelikle talebin düşmesine yol açar.
6
 

 Vergi artışının yol açacağı ekonomik verim kaybı her 1$'lık vergi artırımı için yaklaşık 

0,72$'dır.
7
 

 Avustralya'da yapılan benzeri fiyat esnekliği çalışması yaklaşık 0,8$'lık olumsuz etkiyi 

göstermiştir.
8
 

 Mobil telefon için üç değişik düzenleme ve vergilendirme politikası incelenmiştir. Üç 

politikanın hepsi de, kullanıcı refahı üzerinde çok büyük ve olumsuz etkilere yol açmıştır.
9
 

 Ticari olmayan kullanıcılar fiyat esnekliğine daha duyarlı olduğundan, bu 

kullanıcıların sayısındaki (penetrasyon) artış, fiyat esnekliğine daha duyarlı olacaktır.
10

 

GSM sektöründeki vergiler açısından 101 Ülke arasında birinci konumda bulunan 

ülkemizde, sektörün önünün açılabilmesi için iyileştirmeler yapılması gerektiği 

yadsınamaz bir gerçektir. Söz konusu yüklerin tümünün bir anda kaldırılması gerçekçi bir 

yaklaşım olmayacağından, söz konusu yüklerin kademeli olarak hafifletilmesi ve öncelikle 

düşük gelirli kullanıcılar üzerindeki ortalamanın oldukça üzerinde olan sabit vergi 

yükünün azaltılması yerinde olacaktır. Mobil telefon kullanıcıları üzerindeki yükü 

kademeli olarak azaltmak amacına yönelik olarak bize göre aşağıdaki adımların atılması 

gerekmektedir; 

1) Mobil iletişimden faydalanmak isteyen düşük gelirli kesimlerin üzerine İlk aşamada 

alınmakta olan sabit vergiler olumsuz etki yaratmaktadır, bu etkinin hafifletilmesi amacıyla 

Yeni Tesiste alınan Özel İletişim Vergisinin (26 YTL) ve Telsiz Ruhsatname Ücretinin 

kaldırılması çok faydalı olacaktır. Özellikle operatör değişikliği yapmak isteyen 
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abonelerin, söz konusu vergi ve ücreti ödememeleri ancak mevcut operatörlerinden 

alacakları imzalı belgeyi yeni operatörlerine ibraz etmeleri halinde mümkündür. Gündelik 

hayatta operatör değişikliği yapmak isteyen abone bu belgeyi elde edebilmek için büyük 

çaba harcamakta ve birçok bürokratik işleme maruz kalmaktadır. Böylece operatörünü 

değiştirmek isteyen abonenin birçok çaba harcaması gerekmekte, bu da operatör değişikliği 

yapmanın önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Yeni abonelerin pazara 

kazandırılmasının yanısıra operatör değişikliklerini mümkün kılması açısından da ilk 

tesiste alınan ÖİV'nin ve Telsiz Ruhsat Ücretinin kaldırılması önem taşımaktadır. 

Telsiz Ruhsatname Ücretinin kaldırılmasının mümkün olmadığı durumda ise, söz 

konusu ücretin bandrol olarak(tıpkı diğer elektronik cihazlarda olduğu gibi), cihaz 

ithalatçısı ve üreticisi firmalar tarafından tahsil edilmesi söz konusu olabilir. 

2) Bunun yanısıra düşük gelirli kesimler üzerine yıllık sabit vergi olarak yarattığı 

olumsuz yükü ortadan kaldıracak olan Telsiz Kullanım Ücretinin kaldırılması da sektör 

üzerine olumlu etkiye sahip olacaktır. 

3) Ayrıca kullanıma bağlı vergilerden olan özel iletişim vergisinin kademeli olarak 

indirilmesi ve zaman içerisinde kaldırılması da kullanım miktarlarında artışa yol açacak 

ve böylece vergi gelirlerini artıracaktır. 

Yasal yükümlülüklerden kaynaklanan yük oranının söz konusu şekilde azaltılmasına 

bağlı olarak şu sonuçlar gerçekleşecektir; 

a) Daha Etkin Bir Rekabet Ortamı Tesis Edilecektir 

Avrupa'daki makul vergi uygulamaları ve nitelikli düzenlemeler GSM alanındaki 

rekabeti etkinleştirip artırmıştır. Ancak ülkemizde GSM hizmetleri pazarında tam rekabet 

tesis edilmiş durumda değildir. Pazara sonradan giren işletmecilerin yeni abone 

kazanmaları ancak diğer işletmecilerden abone almalarına ya da potansiyel aboneleri 

çekebilmelerine bağlıdır. Veriler, bu denli ağır vergi yükünün pazarda rekabetin tesis 

edilebilmesini engellediğini göstermektedir. 

 b)  Penetrasyon artışı hızlanacaktır 

GSM hizmetleri piyasası bu gün itibariyle penetrasyon oranının doygunluk düzeyine 

ulaşamadığı bir pazardır.  Penetrasyon oranı Türkiye'de %70'ler civarındadır. Penetrasyon 

oranının belirli bir doygunluk düzeyine ulaşabilmesi, ancak bu hizmetlerin daha geniş 

kitlelere ulaştırılabilmesine bağlıdır. Penetrasyondaki artış hızı öncelikle abonelik tesisi 



esnasında alınan vergilerin tamamen kaldırılması ile sağlanabilecektir. Aksi halde bu 

vergilerdeki yüksek oran sebebiyle yeni abone alımı zorlaşacaktır. 

O Daha düşük gelir gruplarına hizmet yayılacaktır, cep telefonu satışları ve cep 

telefonu kullanımı artacaktır. 

Verilen hizmetin kamu hizmeti olma özelliği de bu hizmetin daha düşük gelir 

grubundan tüketiciler de dahil olmak kaydıyla geniş bir ağa yayılabilmesini zorunlu hale 

getirmektedir. 406 sayılı Kanunun Telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesinde 

ve/veya telekomünikasyon altyapısı işletiminde esas alınacak ilkeleri düzenleyen,  4 (a) ve 

(b) maddelerinde açıkça "Herkesin, makul bir ücret karşılığında telekomünikasyon 

hizmetlerinden ve altyapısından yararlanmasını sağlayacak uygulamaların teşvik edilmesi" 

ve "Aksini gerektiren objektif nedenler bulunmadıkça, eşit şartlardaki aboneler, 

kullanıcılar ve işletmeciler arasında ayırım gözetilmemesi ve hizmetlerin benzer 

konumdaki her kişi tarafından eşit şartlarla ulaşılabilir olması" ilkeleri sayılmaktadır. 

Hal böyleyken var olan ilk abonelikte alınan vergilerin kaldırılmamasının sektör 

üzerinde olumsuz etkileri olacağı gibi, aynı zamanda hizmete herkes tarafından eşit 

şartlarla erişilmesini de mümkün kılmayacağı görülmektedir. 

d) Tüketici mağduriyeti önlenecektir 

Sabit vergiler düşük kullanıcı grupları üzerinde haksız bir vergi yükü yaratmaktadır. 

Çok fazla konuşma yapmayan abone, sadece abone olmayı seçtiği için mağdur duruma 

düşmekte ve aboneliğin bedeli olarak ağır bir vergi yükü ile karşı karşıya kalabilmektedir. 

e)   Ekonomik büyümeye olumlu etkisi olacaktır. 

Vergi yükünün düşürülmesi ile ekonominin verimli ve üretken olabilmesi için en 

temel faktör olan iletişimin daha yaygın ve etkin kuüanılması sonucunda, uzun vadede 

ekonomik büyümede gerçekleşecek artış sonucunda devletin vergi gelirlerinde artış 

yaşanacaktır. 

f) Yan ve Alt Sektörlerin İstihdam ve Vergi Kapasiteleri Artacaktır 

Vergi yükünün düşürülmesi ile penetrasyon artışının hızlanması beklendiğinden bu 

yolla yan sektörlerin de gelişeceği, bu sayede hem ekonominin büyüyeceği (yaratılacak 

istihdam ve gelir), hem de uzun dönemde bu sektörlerden gelecek vergilerde de artış 

olacağı açıktır. 

 

 



IV- SONUÇ 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere yüksek vergi ve benzeri yasal yükümlülükler 

nedeniyle halkımızın, artık bir lüks tüketim olmaktan çıkan ve sahip oldukları (Internet'e 

erişim, e-mail, bilgi içerikli katma değerli hizmetleri gibi...) özellikler ile temel iletişim 

aracı haline gelen mobil iletişim hizmetlerine erişebilmeleri engellenmekte ve kullanımları 

sınırlandırılmaktadır. Ayrıca, bu yükler ekonomimizin ve toplumumuzun gelişimini de 

sekteye uğratmaktadır. Telekomünikasyon sektörüne yönelik vergi politikaları açısından 

dünya uygulamalarına baktığımızda, mobil iletişim hizmetlerinin diğer hizmetlerden 

ayrılmadığı; sadece ülkemizdeki Katma Değer Vergisi (KDV)'ne benzer bir vergiye tabi 

tutulduğu görülmektedir. Dünya uygulamaları seviyesine gelebilmek için uzun vadede 

sektöre has tüm vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerin kaldırılması gerekir. Söz konusu 

hedefe uzun vadede adım adım yaklaşılmasını sağlamak için ise çözümlerin üretilmesi 

gerekmektedir. 

Sektöre has tüm yüklerin hepsinin bir anda kaldırılması, devlet açısından gelir 

kayıplarına sebep olacağından, devletin gelirlerinde düşüşe yol açmadan kademeli olarak 

söz konusu yüklerin hizmetin daha yaygın ve artan oranda kullanılmasını sağlayacak bir 

sırayla kaldırılmasının en uygun yöntem olacağı söylenebilir. Türkiye'nin ilk abonelik 

yılında tahsil edilen vergi ve yasal yükümlülüklerin oranı göz önüne alındığında %92 ile 

dünyada ilk sırada yer aldığı gerçeğini de göz önünde bulundurarak öncelikle ilk abonelik 

esnasında alınan vergi ve yasal yükümlülüklerin kaldırılması yararlı olacaktır. Böylece hem 

sektörün gelişmesi hem de bu hizmetten yararlanan sayısının artırılması sağlanmış olacaktır. 

 


