TOBB TELEKOMÜNÜKASYON MECLİSİ

Konu: Ticaret Bakanı Sn. Mehmet MUŞ ile İstişare Toplantısı Sorun-Çözüm Önerileri

Sorun 1:
Elektronik haberleşme, veri merkezi, bulut hizmeti ve internet değişim noktası hizmetlerinin “İhracat
Transit Ticaret İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi
Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat 2017/4)” ve “İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı
Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği” hükümleri çerçevesinde ülkeye
döviz kazandıran ihracat türleri1 arasında sayılmaması.
Açıklama:
Coğrafya ve konum itibariyle diğer ülkelere elektronik haberleşme, veri merkezi, bulut ve internet
değişim noktası hizmeti sunma kapasite ve yeterliliği oldukça yüksek olan ülkemiz telekomünikasyon
işletmecilerinin sundukları hizmetlerin belirtilen Tebliğ’lerde “döviz kazandırıcı” hizmetler arasına
eklenmesi, sektörümüzün büyümesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Bahse konu hizmetler; katma
değeri oldukça yüksek hizmet üretimi, istihdam ve teknik uzmanlık, bilgi birikimi (know-how) gelişimi
sağlayacak ve etkisi altındaki bütün sektörlerde de kaldıraç etkisi oluşturacaktır2.
Çözüm Önerisi:
Bu çerçevede; “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış̧ ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet
ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç̧ İstisnası Hakkında Tebliğ” in “Belgeli İşlemler” başlıklı 6/3/g
bendinde yer alan,
“Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri
gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,”
ifadesinin,
“Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım, elektronik haberleşme,
veri merkezi, bulut, internet değişim noktası ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet
projeleri,”
Şeklinde değiştirilmesi, aynı şekilde değişikliğin tam bir etki sağlaması için “Döviz Kazandırıcı
Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ”in “Diğer döviz kazandırıcı
faaliyetler” başlıklı 5/1/g/ bendinde yer alan,
“Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri
gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri,”
ifadesinin,
“Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım, elektronik haberleşme,
veri merkezi, bulut, internet değişim noktası ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet
projeleri,”
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şeklinde değiştirilmesi.
İlgili Kurum: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

Sorun 2: Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararlarında Elektronik haberleşme, veri merkezi
hizmetleri, bulut hizmetleri ve internet değişim noktası hizmetlerinin döviz kazandıran hizmetler
arasında sayılmaması.
Açıklama: Elektronik haberleşme, veri merkezi hizmetleri, bulut hizmetleri ve internet değişim noktası
hizmetlerinin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2015/83 ve 2015/94 Sayılı Kararları kapsamında
olmaması nedeniyle, TİM ve Hizmet İhracatçıları Birliğine (HİB) Üyeliği bulunan işletmeciler yurtdışı fuar
gibi çeşitli desteklerden yararlanamamaktadırlar.
Çözüm: 2015/8 kararının "Kapsam" başlıklı Madde 2/1 fıkrasının; “Bu Karar kapsamındaki desteklerden
Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları, eğitim kurumları, sağlık kuruluşları, sağlık turizmi, bilişim, film
ve yönetim danışmanlığı, elektronik haberleşme, veri merkezi, bulut, internet değişim noktası
hizmetleri veren şirketleri ve ilgili destekler bakımından diğer şirketler ile kurum ve kuruluşlar
yararlandırılabilir.”
şeklinde değiştirilmesi.
İlgili Kurum: Ticaret Bakanlığı

Sorun 3: Yurt dışına açılmak isteyen Telekomünikasyon işlemecilerinin Pazara Girişte Dijital
Faaliyetlerinin Desteklenmesi5
Açıklama: Telekomünikasyon işletmecileri gruplar halinde veya şirket bazında yurt dışına açılmak
istemektedirler6. Bu doğrultuda telekomünikasyon işlemecilerinin; Afrika, Orta Doğu ülkeleri, Doğu
Avrupa, Kafkaslar, Asya ülkeleri gibi farklı ülkelerde faaliyet göstermesinin desteklenmesi, yurt dışında
faaliyet göstermek için mevcut kamu destek ve teşviklerinin araştırılması, gerekli düzenlemeler
hakkında önerilerin geliştirilerek ilgili kamu kuruluşlarına iletilmesi, hedef ülkeler hakkındaki mevzuat
ve Pazar bilgilerinin bu işletmeciler arasında paylaşılabilmesi gibi konular büyük önem arz etmektedir.
Çözüm: 2641 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Karar” Cumhurbaşkanı Kararının Kapsam başlıklı ikinci maddesinin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesi;
MADDE 2- (1) Bu Karar; Türkiye’de yerleşik sağlık turizmi, bilişim, elektronik haberleşme, veri merkezi,
bulut, internet değişim noktası hizmetleri, film, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik, yurt
dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlar ile bu
sektörlerdeki işbirliği kuruluşlarına pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin
olarak verilen destekleri kapsar.
İlgili Kurum: Cumhurbaşkanlığı, Ticaret Bakanlığı
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