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Konu: Covid 19 - Elektronik Haberleşme ve Veri Merkezi İşletmeciliği Sektöründe Ekonomik
İstikrarın Sağlanması
2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan bölgesinde başlayarak tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını
nedeni ile birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de gerek toplum sağlığının devamı gerekse de
ticari ve ekonomik hayatın devamı konusunda tüm sektörlerde önleyici tedbirlerin hayata
geçirilmekte olduğu görülmektedir.
Bu süreçte, Elektronik Haberleşme ve Veri Merkezi İşletmeciliği sektöründe hizmet sağlanan
diğer sektörlerde ciddi mali sıkıntılar yaşanmakta, buna bağlı olarak sektörde faaliyet gösteren
işletmecilerin hem iş hacimlerinde düşüş yaşanmakta,

hem de alacakların tahsilatında

sıkıntılar meydana gelmektedir. Mevcut durumun devam etmesi halinde oluşacak bu ekonomik
yükün, sektördeki işletmecilere ciddi mali zararlar vereceği öngörülmektedir. Elektronik
Haberleşme ve Veri Merkezi sektörünün diğer sektörler için olmazsa olmaz bir hizmet alanı
olduğu göz önüne alındığında, bu sektörde yaşanacak olası bir ekonomik krizin diğer sektörleri
etkilemesi kaçınılmaz olacaktır.
Bu kapsamda, elektronik haberleşme ve veri merkezi işletmeciliği sektöründe ekonomik
istikrarın sağlanabilesi için atılması gereken adımlara aşağıda yer verilmektedir;
ELEKTRONİK HABERLEŞME VE VERİ MERKEZİ İŞLETMECİLİĞİ SEKTÖRÜNDE EKONOMİK
İSTİKRARIN SAĞLANABİLMESİNE YÖNELİK ATILMASI GEREKEN ADIMLAR:

1- Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı
Paketi” çerçevesinde yer alan aşağıdaki maddeler elektronik haberleşme ve veri merkezi
işletmeciliği sektöründe faaliyet gösteren alternatif işletmeciler kapsamında da hayata
geçirilmelidir;
•

Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemeleri 6’şar ay
ertelenecektir,

•

Covid-19 salgını ile ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların
bankalara olan kredi, anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde
bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır,

•

Koronavirüs etkisiyle nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrütte düşen firmaların kredi
siciline “mücbir sebep” notu düşülecektir,

•

Esnek ve uzaktan çalışma modelleri daha etkin hale getirilecektir,

•

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve
hızlandırılacaktır.

•

Asgari Ücret desteği devam edecektir

Bunlara ek olarak;
•

İstihdamda azalma yapmayan firmalar için SSK ve Muhtasar oranlarında indirim
yapılmalıdır.

2- Alternatif işletmeciler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile diğer ilgili kurum ve
kuruluşlar kapsamındaki mali yükümlülüklerden muaf tutulmalıdır;
•

Yıllık numaralandırma ücretleri,

•

2019 yılında elde edilen gelirler için 2020 yılında ödenecek olan Kurum masraflarına katkı
payı,

•

2019 yılında elde edilen gelirler için 2020 yılında ödenecek olan Evrensel Hizmet katkı
payı

3- İşletmecilerin Türk Telekom A.Ş. veya diğer işletmecilerden almakta oldukları toptan
hizmetlerin ücretlerinde uygulanmak üzere ekonomik tedbirler hayata geçirilmelidir. Türk
Telekom A.Ş. tarafından başlatılan ‘Geçici Hizmet Dondurma Uygulaması’ olumlu bulunmakla
birlikte, Türk Telekom ile işletmeciler arasında imzalanan sözleşmelerde “mücbir sebep”
kapsamındaki maddeler küçük ve orta ölçekli işletmecilerin lehine olacak şekilde
değiştirilmelidir.

Eğitimden sağlığa kadar neredeyse tüm hayati sektörlerin etkin bir şekilde çalışabilmesine
yönelik temel bir girdi niteliğinde olan haberleşme hizmetleri için hayata geçirilecek ekonomik
adımların çok önemli olduğu düşünülmektedir.

Elektronik haberleşme ve veri merkezi

işletmeciliği sektöründe yaşanacak bir krizin diğer sektörler üzerinde de çok ciddi olumsu etkileri
olacağı açıktır. Bahse konu tedbir ve adımların hayata geçirilmesi esnasında diğer devlet
kaynaklarının yanı sıra “Evrensel Hizmet Fonu”nun kullanılmasının da değerlendirilebileceği
düşünülmektedir.
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