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Yahya Arıkan: Cep telefonu üretiminde yerli sanayiye vergi desteği şart

Arıkan: Cep telefonu cihazı satın
almaya 17 yılda 20 milyar dolar ödedik
İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan çok büyük çoğunluğu ithal olan, kullandığımız
cep telefonu cihazlarının satın alınması için 17 yılda 20 milyar dolar ödendiğini
vurgulayarak, üretim yapacak Türk firmalara acil vergi desteği istedi.
İSMMMO BASIN AÇIKLAMASI -İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Başkanı Yahya Arıkan cep telefonu pazarında Türkiye’de cihaz üretimi yapacak yerli firmalar
için vergi teşviği istedi. Arıkan 2010 yılında büyük çoğunluğu ithal olan cep telefonlarına
cihaz satın alma bedeli olarak yaklaşık 2.4 milyar dolar ödendiğini, 17 yılda ise bu rakamın
20 milyar doları aştığını söyledi.
İSMMMO Başkanı Arıkan resmi rakamlara göre; 1994 yılından 2010 yılı sonuna kadar
Türkiye’de 132 milyon adeti aşan cep telefonu cihazı bulunduğunu, bunun çok büyük bir
çoğunluğunun ise Türkiye’ye ithal edildiğini anımsatarak; “17 yılda cep telefonuna ödenen
tutar 20 milyar doları aştı. Ulaştırma Bakanlığı ve ekonomi yönetimi iç piyasada yerli cihaz
üretiminin desteklenmesi için vergi engellerini hızla kaldırmalı” diye konuştu.
Arıkan devletin ithal edilen telefonlardan belli bir tutarda sabit vergi aldığını vurgulayarak, bu
verginin Türkiye’de üretim yapacak Türk firmalar için de uygulandığını bu oranın ise
sıfırlanması gerektiğini dile getirdi.

CEP TELEFONU CİHAZI SATIN ALMAYA NE KADAR ÖDEDİK?
Yıl
Türkiye’de kayıtlı telefon
Cihazlara ödenen tutar
İstatistiği
cihazı sayısı (Adet)
(Amerikan Doları)
2010
15.936.078
2.422.283.856
1994-2010 TOPLAMI
132.058.036
20.072.821.472
Arıkan, bugün 73 milyonluk Türkiye’de 17 yılın oranlamasına göre neredeyse kişi başına 2
cep telefonunun tüketildiğini ya da kullanıldığına dikkat çekti. Arıkan, 3G hizmetiyle,
internete cepten kolay ulaşımın yanı sıra, cihazlarda mp 3 çalar, kamera, FM radyo gibi
özelliklerin, yeni cep telefonu cihazı satın almayı cazip hale getirdiğini belirterek şöyle devam
etti: “Dünya genelinde insanlar ortalama iki yılda bir cep telefonu değiştirirken, bu Türkiye’de
9 ay civarında. Yerli üretim cep telefonu cihazı önündeki engel, vergi desteğine dönüşmeli.”
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