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GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI       Tarih : 02.02.2021 

ANKARA         Sayı  : 21-001 

 

Konu: ÖİV Değişikliğinin Yürürlük Tarihi Hakkında 

 

Elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 10’uncu maddesiyle Özel İletişim Vergisi oranı tekilleştirilmiş ve 

tüm elektronik haberleşme hizmetleri için %7,5 olarak belirlenmiştir. 

 

Bu değişiklik sektördeki uygulamalara sadelik getirmekle birlikte vergi matrahı ve uygulanması 

konusunda oluşabilecek olası yorum farklılıklarına da son vermiştir. Bu değişiklik yapılırken 

değişecek vergi oranlarına ilişkin doğru faturalama yapılabilmesi adına, sektörde yer alan 

işletmecilerin teknik altyapılarının hazırlanabilmesi için 7061 sayılı Kanun’un 10’uncu 

maddesinin yürürlük tarihi, yayım tarihinden yaklaşık 1 ay sonrası olarak belirlenmiştir. 

Tanınan bu uygulama süresi, sektör temsilcilerinin faturalama altyapılarını geliştirmelerine, 

teknik ve idari hazırlıklarını yaparak Kanun’a uyumlu hale getirmelerine olanak sağlamıştır. 

 

Elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş Derneğimiz üyesi işletmecilerin 

abonelerine aylık olarak toplamda milyonlarca fatura düzenlediği göz önüne alındığında, 

faturalama alt yapılarının anlık değişikliklere cevap vermesinin mümkün olmayacağı aşikâr 

olmakla birlikte, sunulan toplamda binlerce farklı tarife için vergi oranlarında yaşanacak 

değişikliklerin bir gecede uygulanması beklenmemelidir 

 

Bilindiği gibi, 30.01.2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3469 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile  %7,5 olan ÖİV oranının %10 olarak uygulanması ve bu değişikliğin 

Karar yayım tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere, aylık 
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olarak milyonlarca fatura üretilen bir sektörde böyle bir değişikliğin anlık olarak yapılması 

mümkün olmamakla birlikte aynı zamanda beraberinde başka uygulama sorunları da 

getirmektedir.  

 

Elektronik haberleşme sektöründe yer alan Derneğimiz üyesi işletmecilerin ÖİV oranı 

değişikliğine uyum sağlayarak sağlıklı fatura üretilebilmeleri ve mer’i mevzuattaki tüm 

yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirebilmeleri için 1 aydan az olmamak üzere makul bir 

süreye ihtiyaç duyulmaktadır. ÖİV değişikliği için ek süre verilerek 3469 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın yürürlük tarihinin 01.03.2021 olarak değiştirilmesini talep 

ediyoruz. Bunun mümkün olmaması halinde ise, Kanun değişikliğinin yürürlük tarihi ile 

01.03.2021 tarihi arasındaki dönem için elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere 

yetkilendirilmiş işletmecilerin herhangi bir vergi incelemesine tabi tutulmamasını arz ve talep 

ederiz.  

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

 

             Rıdvan UĞURLU                                Halil Nadir TEBERCİ 

             Genel Sekreter                  Yönetim Kurulu Başkanı 

TELKODER 

 Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği 

 


