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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Şebnem Seçkin Uğurlu
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Geçtiğimiz ay, kanun değişiklikleri nedeniyle temel meslek alanlarımız olan enerji ve 

telekomünikasyondaki sorunlar toplumsal düzeyde tartışıldı. Özel sektöre devredilen termik 

santralların çevreyi kirleterek 2,5 yıl daha çalışmasına olanak sağlanmak istenirken, bilgi işlem 

teknolojileri ve telekomünikasyon alanındaki yüksek “dolaylı” vergilerin arasına Dijital Hizmet Vergisi 

de eklendi.

Özelleşen yerli kömür kullanan termik santrallarına verilen “muafiyet” süresi kanun değişikliğiyle 

bir kez daha uzatılmak istendi. Enerji alanın piyasalaştırılması kapsamında, daha verimli şekilde 

işletileceği gerekçesiyle 2013’den itibaren özel sektöre devredilen bu santrallar; kamudan devralındığı 

gibi işletilmektedir. Kamunu kaynağı olmadığı gerekçesiyle yapılan özelleştirmeler sonunda; 

şirketlerin bırakın çevre yatırımı yapmayı planlama bile yapmamışlardır. Etkili bir lobi faaliyeti 

yürüttükleri anlaşılan şirketler, süre bitimince bir ay kala TBMM’de kanun değişikliği yapılmasını 

sağladılar. Değişiklik sonrası Bakanlık yetkilileri, 6 ay içinde yatırım planı sunmamaları halinde para 

cezası uygulanacağını ifade ettiğine göre; evrak üzerinde bile planlama yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Kamuoyu tepkisi, partisinin milletvekillerinin oylarıyla yapılan değişikliğin Cumhurbaşkanı 

tarafından veto edilmesini sağlamıştır. 

Özelleşen termik santrallar için ısrarla sürdürülmek istenen bu kolaylık aslında enerji 

yönetiminin temel anlayışını da gözler önüne sermektedir. 2001’de Elektrik Piyasası Kanunu’nun 

yayımlanmasından bu yana alanda çok geniş bir denetim boşluğu yaratılmıştır. Temel bir kamu 

hizmetinin görüldüğü bu “piyasadaki” kamu denetimi; şirketlerin birbiriyle ve finans kuruluşlarıyla 

yaşadıkları krizleri çözmekten ibaret hale gelmiştir. Kâr garantili yapının her koşulda korunması için 

özel çaba sarf edildiği açıktır. Yaşanan sorunların “maliyet” ve “kâr” kavramları etrafında şekillenen 

enerji politikaları toplumsal faydayı temel alan yaklaşımlarla değiştirilmeden çözülemez. Bu vesileyle 

TMMOB adına Odamızın Diyarbakır’da 5-7 Aralık 2019 tarihlerinde düzenleyeceği TMMOB 12. 

Enerji Sempozyumu’nda enerji politikalarının tartışılacağını hatırlatarak, üyelerimize katılım çağırısı 

yapıyoruz.

Öte yandan bütçe açıklarının dolaylı vergilerle kapatılması anlayışı kapsamında geçen ay yeni 

vergiler yasalaştırıldı. Böylece yüzde 2’lik Konaklama Vergisi ve yüzde 7,5’luk Dijital Hizmet Vergisi’yle 

ilk kez tanışmış olduk. Bilgi işlem teknolojisi kapsamında mobil cihazlara değişen oranlarda Özel 

Tüketim Vergisi (ÖTV) ve TRT bandrolü uygulanıyor, bu cihazlarla ulaşılan geniş bant İnternet de 

dahil olmak üzere telekomünikasyon hizmetlerinden değişen oranlarda Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 

alınıyor. Şimdi ise ÖTV yükü nedeniyle çok pahalıya aldığımız cihazla, ÖİV nedeniyle pahalıya 

bağlandığımız İnternet üzerinden ulaştığımız hizmetlere de ek vergiler ödeyeceğiz. 

Üstelik hizmeti aldığımız sağlayıcının ülke içinde olmaması halinde, vergilendirmeyi ödemeye veya 

diğer işlemlere aracılık edenler üzerinden tahsil edilecek. Örnek vermek gerekirse, vergi kapsamına 

giren bir yayıncıdan, İnternet üzerinden 100 TL’ye aldığınız video izleme, müzik dinleme veya dijital 

reklam gibi hizmetlerin ödemesini yaparken; bankanın kredi kartınızdan 7,5 TL Dijital Hizmet 

Vergisi tahsilatı yaptığını göreceğiz. Her ne kadar söz konusu hizmetlere ilişkin kullanıcılara kesilen 

faturalarda ayrı bir kalem olarak gözükmeyecekse de vergi kapsamına girecek hizmetlerin yüzde 7,5 

oranında zamlanacağını şimdiden söyleyebiliriz. 

Bildiği gibi Şubemiz tarafından 21 Aralık 2019 Cumartesi günü İzmir Mimarlık Merkezi’nde 

düzenlenecek olan 7. İletişim Günleri’nde telekomünikasyon politikalarını masaya yatırarak, 

ülkemizin geleceği açısından kritik önemdeki iletişim altyapısında yaşanan bilimsel ve teknik 

gelişmeleri değerlendireceğiz. Meslek büyüğümüz Alpaslan Güzeliş’in anısına düzenleyeceğimiz 

etkinliğe tüm üyelerimizi davet ediyoruz. 

başyazı

Piyasaya Kâr Garantisi, 
Yurttaşa Yeni Vergi 


