
İthal elektronik ürünlere 
vergi gelecekti, 

iptal oldu
Yerli üreticileri korumak için Ekonomi 
Bakanı Zeybekçi, 2 Temmuz’da elektrik-
elektronik, cep telefonu, tablet ve 
bilgisayar gibi ithal ürünlere ek vergi 
getirilmesinin planlandığını duyurdu. 
Ancak 1.5 ay sonra ise Bakan, “fiyat 
artırıcı ek gümrük vergisi ve telafi edici 
vergi” uygulamasının asla olmayacağını 
açıkladı. 

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2 Temmuz 2015’te bakanlığın son bir buçuk 
yılını değerlendirirken,  önümüzdeki birkaç ay içerisinde ithal elektrikli 
ve elektronik ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. 
Bakan Zeybekçi “Önümüzdeki 1 ay içinde ilave gümrük vergilerinde 

özel tedbirler alınacak. Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar 
gibi ürünlerde ek vergi geliyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde özel ürün gruplarında 
gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerle karşılaştığını 
göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Hükümetin “ek vergi” konusunu, yerli üreticileri korumak için elektrik-elektronik, 
cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi ithal ürünlere getirmeyi planladığı öğrenildi. 
2014 Aralık ayında Türkiye’de akıllı telefon üreten Vestel’in de aralarında yer 
aldığı 5 şirketin “ithalatta koruma tedbiri alınması” başvurusu üzerine gündeme 
geldi. Yerli telefon üreticilerinin bakanlıktan ithal cep telefonlarında yüzde 30 
oranında vergi artışı istediği öğrenildi. Bu başvuru üzerine Ekonomi Bakanlığı’nın 
yürüttüğü soruşturmada son aşamaya gelindi. İthalatın yerli üretimi zarara 
soktuğunun tespit edilmesi durumunda korunma önlemleri yaşama geçirilecek. 
Bakanlık, miktar kısıtlaması, tarife kontenjanı yerine gümrük vergisinde artışa 
gitme kararı aldı. Bakanlık, piyasadaki ürünleri, özellik ve fiyatlarına göre belli 
kategorilere ayıracak.

Ekonomi Bakanlığı’nın kademeli ya da bir seferlik vergi olmak üzere çeşitli 
seçenekler üzerinde çalıştığı ithal elektronik cihazlara getirilecek ek vergi, 
Türkiye’de üretimi bulunmayan ürünler için uygulanmayacak. Vergi artışıyla 
birlikte sadece ithal cep telefonundan 1 milyar liralık ek gelir bekleniyor. Ek vergi 
oranına,  Bakanlar Kurulu karar verecek.  

Ek vergiyle ilgili 7 Ağustos 2015’te Milliyet Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan 
Bakan Zeybekci, konu hakkında soruşturma yayınladıklarını ve dünyadaki cep 
telefonu üreticilerini savunma yapmak üzere dinlediklerini ifade etti. 

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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Bakan Zeybekci firmalara, “Bunu niye 
Türkiye’de üretmiyorsunuz’ dedik. 
Bunun katma değerinin, işçiliğinin, 
teknolojisinin, Türkiye’de üretilsin diyoruz 
biz. Kendimiz bir cep telefonu markası 
çıkaralım anlamında söylemiyorum. 
iPhone ya da başka markalar adı her 
neyse getirsinler Türkiye’de üretsinler 
istiyoruz. Teknolojinin montajdan da 
başlayarak bir şekilde yavaş yavaş 
Türkiye’de bir tortu bırakacak şekildi 
bu teknolojinin Türkiye’ye gelmesini 
istiyorum” diye konuştu.
Bazı yetkililer, belirlenecek oranın, 
yerli üreticiyi teşvik edecek bir düzeyde 
olmasının önemine işaret edip “Oran, 
ithal telefon üreticilerinin fiyat artışı 
yapmasına neden olacak düzeyde olmalı. 
Aksi halde yerli üreticinin desteklenmesi 
amacı yerine gelmez” uyarısında 
bulundular. 

Vergi zammı askıda
Sektörde ve özellikle sosyal medyada tartışılıp 
tepkiyle karşılanan “ek vergi” konusuna yönelik 
çalışma ve tartışmalara son noktayı, 17 Ağustos 
2015’te Türkiye-Irak İş Konseyi toplantısı 
sonrası soruları yanıtlarken koydu. Zeybekci 
“Hükümetimizin tablet, cep telefonunda fiyat 
artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici vergi gibi 
uygulaması asla olmayacak. Ama cep telefonunun 
Türkiye’de üretilmesini destekleyici, teşvik 
edici kararlarımız var. İnşallah yakın gelecekte 
sonuçlarını alacağız” dedi.

Son iki yılda, Türkiye’deki üreticilerin ithalat 
yoluyla haksız rekabete tabi olmalarını engellemek 
için Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde 
önlemler almaya başladıklarına değinen Zeybekci, 
yaklaşık 40 milyar doların üzerindeki ithalatı 
ülke menfaatleri doğrultusunda denetim altında 
tuttuklarını söyledi.

Zeybekci, bazı ürünlerin Türkiye’de üretilmesini 
destekledikleri bilgisi verip bu konuda yapılan 
çalışmaları anlattı. Türkiye’de cep telefonu 
fiyatlarını artırıcı ek vergi asla olmayacağını 
vurgulayan Zeybekci, cep telefonu ve tabletlerin 
Türkiye’de üretilmesini teşvik eden kararlarının 
bulunduğunu belirtti.

TBD: Tüketimi azaltıcı önlemlerden 
çok üretimi arttıracak adımlar 
atılmalı

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu 
Başkanı İ. İlker Tabak’ın  “Ek vergi” konusundaki 
değerlendirmesi şöyle:
“Bilişim teknikbilimini ülke kalkınması için bir 
araç olarak kullanma” amacıyla 1971’de kurulan 
Türkiye Bilişim Derneği (TBD) olarak, özellikle 
1990’lardan itibaren bilişim teknolojilerinin üretimi 
ve kullanımının ülkelerin büyüme oranlarına 
yaptığı önemli katkıyı izlemekte ve Türkiye’nin 
gündemine getirmeye çalışmaktayız. Bilindiği 
gibi bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörü, 
ekonomide bir “kaldıraç gücü” oluşturmakta ve 
tüm ülke ekonomisinin gelişmesini etkilemekte. 
Ancak uygulanan “ağır vergi yükü”, ülkemizde 
BİT sektörünün gelişmesinin önündeki en büyük 
engellerden biri olmayı sürdürmektedir. 
Biz, bilişim sektörünün “stratejik” bir sektör 
olarak kabul edilmesini beklerken sektör üzerinde 
“ek vergi” yükünün gündeme getirilmesini doğru 
bulmuyoruz. 
Sektör olarak böyle bir verginin beklendiğini 
söylemek kesinlikle yanlış olur. Söz konusu 
vergi, “yurt dışına nakit çıkışını önlemek” için 
alınan önlemler arasında değerlendirilebilir. 
Artan vergilerle doğal olarak maliyetler de 

artacaktır. Bunun sonucunda satışların düşmesi 
kaçınılmazdır. Benzer biçimde otomotiv 
sektöründe de geçmişte bir takım düzenlemeler 
yapıldı. İlk etapta otomobil satışları biraz geriledi. 
Vergilerin artması ile ikinci el piyasası canlanabilir. 
Ancak “tüketimi azaltıcı önlemleri” ön plana 
çıkarmaktan çok “üretimi arttıracak adımlar” 
atılmasının daha önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm hedeflerini 
yakalayabilmesi için öncelikle yerli üretime ve 
ihracata yönelik teşvik ve destekleri konuşmamız 
gerekiyor. Bu nedenle yerli üretimi daha çok teşvik 
etmemiz gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek 
istiyoruz. TBD olarak “gider azaltıcı önlemler”  
olarak ek vergi getirilmesi yerine  “gelir arttırıcı 
teşvikler” sağlanmasının bilişim sektörün ve 
Türkiye ekonomisinin büyümesinde daha etkili 
olacağına inanmaktayız. 

 TÜBİSAD: Ek vergi ekonomik 
büyümeyi etkiler

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), konuya 
ilişkin şu açıklamayı yayınladı: 

“Ülkemizin bilişim ve iletişim teknolojileri 
sektörünün gelişmesinin önündeki en büyük 
engellerden birinin, sektörde uygulanan ağır vergi 
yükü olduğu açıktır. Özellikle bilgisayar ve iletişim 
donanım ekipmanlarına uygulanması düşünülen 
ek vergi yükünün, bilişim ürünlerinin genel 
olarak fiyatını yükselteceği; dolayısıyla kullanım 
ve erişim oranlarını ciddi bir şekilde düşüreceği 
bir gerçektir. Bu durumun da gerek ekonomik 
gerekse de bilgi toplumuna dönüşüm hedefleri 
bakımından gelişimin önünde önemli bir engel 
oluşturacağı açıktır.

Bilişim sektörünün gelişmesi, yalnızca bilişim 
sektörüne değil tüm ülke ekonomisinin 
gelişmesine önemli ölçüde etki etmektedir. 
TÜBİSAD olarak yaptığımız kapsamlı çalışmalarda, 
Bilgi ve İletişim sektörünün GSMH içindeki payının 
artmasının, ülke ekonomisinin büyümesine 
yaklaşık 1.6’lık bir çarpan etkisi ile fayda sağladığı 
bir gerçektir. Bilişim teknolojilerinin üretimi ve 
kullanımı 1990’lardan itibaren yaygınlaşarak 
ülkelerin büyüme oranlarına önemli katkılar 
yapmaya başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerde 
bu etki gelişmiş ülkelere kıyasla daha yüksektir. 
Söz konusu etki göz önüne alındığında ülkemizin 
ekonomik büyümesinin hızlanabilmesi için 
bilişim sektörü üzerindeki olası ek vergi yükünün 
kesinlikle uygulanmaması ve Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri sektörünün ekonominin tüm diğer alt 
sektörleri için bir kaldıraç gücü oluşturan stratejik 
bir sektör olarak kabul edilmesi gerektiği açıktır.

TÜBİSAD bilişim sektöründe, özellikle yazılım 
ve katma değerli bilişim ürünleri üretiminde 
yerli üretimin önemine inanmakta ve bunu her 
platformda desteklemektedir. TÜBİSAD bu ek 
vergilendirmeye dayalı koruyucu tedbirlerin 
ve politikaların terk edilmesi ve bunun yerine 
sektörün gelişmesini sağlayacak önlemlerin 
alınması için tüm ilgili aktörlere çağrı yapmaktadır. 
Bu kapsamda TUBİSAD bilişim sektörü üzerindeki 
vergilerin artırılarak değil, özellikle yerli üretime 
ve ihracata yönelik desteklerin ve teşviklerin 
arttırılarak sektörün büyümesinin sağlanması 
ve bu yolla gelişen sektörün yeni iş alanları ve 
potansiyeller yaratarak vergi gelirlerini arttıracağı 
inancını taşımaktadır.

http://www.bilisimdergisi.org/s179
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